ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตามภารกิจ)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
-----------------------------------ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ ๔ ,ข้อ 1๘ และ ข้อ 1๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนั กงานจ้าง ลงวันที่ 1๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานจ้างภารกิจ 1 ตาแหน่ง
-ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

จานวน ๑ อัตรา (สังกัดกองช่าง)

รายละเอียดตาแหน่งปรากฏยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก )
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
2.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครฯ จะต้องมีคุณสมบัติตามหมวด ๑ ข้อ ๔ แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนั กงานส่ วนตาบลจั งหวัดสมุทรสงคราม ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕4๗ เรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้างดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า 1๘ ปี บริบูรณ์และไม่เกิน ๖๐ ปี เว้นแต่พนักงานจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอายุไม่เกิน ๗๐ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ซึ่ง
ความสามารถหรือฟันเพื่อนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะ
ต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับพนักงานส่วนตาบล
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะ
กระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นข้าราชการ/….
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(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
2.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พนักงานจ้างภารกิจ 1 ตาแหน่ง
- ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธาจานวน ๑ อัตรา (สังกัดกองช่าง)
ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัคร แนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก.)
๓. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบางแก้ว โดยขอใบสมัครฯ พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 17 เมษายน ๒๕๖๓ 27 เมษายน ๒๕๖๓ ณ ที่ทาการองค์บริหารส่วนตาบลบางแก้ว หมู่ที่ ๕ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.)
4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นพร้อมในสมัคร
ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทัง้ สาเนา เอกสารรับรองความถูกต้อง อย่างละ ๑ ชุด มายื่นในวันสมัครสอบ ดังนี้
(๑) สาเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองหรือระเบียนแสดงผลการศึกษา
ที่ระบุสาขาที่จะสมัครสอบ กรณีที่หลักฐานทางการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็น
ภาษาไทย
(๒) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันสมัคร) จานวน ๓ รูป โดยให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุล ตาแหน่งที่สมัครสอบไว้
ด้านหลังรูป
(๓) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๔) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(๕) ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลกาหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย (ฉบับจริง)
(6) เอกสารอื่นๆเช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หรือใบขึ้นทะเบียน
ทหารกองเกิน (สด.๙) (ถ้ามี)
สาหรับการรับสมัครในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร
จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานใน
การสมัครให้ ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้ส มัครไม่ว่าด้ว ยเหตุใด ๆ หรือคุณวุฒิ
การศึกษาไม่ต รงตามคุณสมบั ติเฉพาะส าหรั บตาแหน่งที่ส มั ครอันเป็นผลท าให้ ผู้ ส มัครไม่ มีสิ ทธิส มัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้รับการสรรหาและการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ สาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
๕. ค่าธรรมเนียม/…..
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๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
- ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรในวันที่ ๒8 เมษายน ๒๕๖๓ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่ว นตาบลบางแก้ว ผู้สมัครสามารถมา
ตรวจสอบรายชื่อได้ ณ ป้ ายประชาสั ม พันธ์ องค์การบริห ารส่ ว นตาบลบางแก้ว หรื อทาง เพจ facebook
อบต.บางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม
๗ วัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์ วิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
(ภาคผนวก ข ท้ายประกาศ) ณ องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว ดังนี้
-ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
วันที่ 29 เมษายน ๒๕๖๓ (สอบข้อเขียน)
เวลา 0๙.๐๐- ๑๐.๓๐ น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. )
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑1.3๐ น. สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.)
วันที่ 30 เมษายน ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. )
และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.)
วันที่ 5 พฤษภาคม ๒๕๖๓ (สอบสัมภาษณ์)
เวลา 0๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.)
๘. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ การดาเนินการจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลาดับที่จากผู้ที่สอบ
ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันให้ผู้สอบที่ได้รับเลขประจาตัวสอบเป็นผู้
มีสิทธิก่อนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร กาหนดให้ใช้บัญชีมีอายุไม่เกิน ๑ ปี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรร
ในตาแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในตาแหน่งเดียวกันใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรในตาแหน่งดังกล่าวในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
9. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับ
คะแนนที่สอบได้ ในวันที่ 7 พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตาบล
บางแก้วหรือทาง เพจ faceb๐๐k อบต.บางแก้ว จ.สมุทรสงครามหรือสอบถามทางโทรศัพท์ 034-769-789

๑๐. การบรรจุและแต่งตั้ง/…..
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๑๐. การบรรจุและแต่งตั้ง
๑๐.1 ผู้ได้รับการสรหาและเลือกสรรได้รับการบจุ และแต่งตั้งตามลาดับ
ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
๑๐.๒ แต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่า คุณวุฒิการศึกษา ตามที่ ก.อบต. กาหนด
๑๐.๓ องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว จะทาสัญญาจ้าง ต่อเมื่อ ก.อบต.
จังหวัดสมุทรสงคราม มีมติเห็นชอบให้จ้างพนักงานจ้าง (ตามภารกิจ)
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว ดาเนินการสรรหาและการเลือกสรรดังกล่าว ใน
รูปของคณะกรรมการโดยยึดหลักการ ความรู้ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อ
หรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหากผู้ใดได้
ทราบข่าวประการใดเกี่ย วกั บ การแอบอ้าง หรือ ทุ จริตเพื่ อให้ ส อบได้ โปรดแจ้งคณะกรรมการด าเนินการ
สอบแข่งขันทราบเพื่อจักได้ดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

(นายชินวัฒ กล่าแสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
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ผนวก ก.
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว ลงวันที่ 10 เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
*******************************************************
ประเภทของพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ชื่อตาแหน่ง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
สังกัด
กองช่าง
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิ บั ติ ง านด้ า นช่ า งโยธาตามแนวทางแบบอย่า งขั้ น ตอน และวิ ธี ก ารที่ ชั ด เจน ภายใต้ ก ารก ากั บ แนะน า
ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ
เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
1.๒ ตรวจสอบ แก้ไข และกาหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓ ถอดแบบ เพื่อสารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
1.๔ ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับ
มอบหมายพร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
๑.๕ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์วิจัยในงานด้านช่าง
๒. ด้านการบริการ
๒.๑ ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบ
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้ าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่
สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
๒.๒ ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป
เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ทางานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๓ ประชาสัมพันธ์อานวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้าน
โยธาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ
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มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิ คสถาปัตยกรรม โยธา สารวจ สถาปัตยกรรม
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สาหรับตาแหน่งนี้ได้
๒ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิยางอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิค สถาปัตยกรรม โยธา
สารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือ ทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่า งอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิ คสถาปัตยกรรม โยธา
สารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
อัตราค่าตอบแทน
พนักงานจ้างภารกิจ (ตามคุณวุฒิ) ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน ดังนี้
1. วุฒิ ปวช. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท
๒. วุฒิ ปวท. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๘๔๐ บาท
๓. วุฒิ ปวส. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสมุทรสงครามกาหนด
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เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว ลงวันที่ 10 เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
****************************************
ประเภทของพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ชื่อตาแหน่ง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
สังกัด
กองช่าง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
1. ความรู้ (ภาค ก.)
100 คะแนน
ความรู้ความสามารถทั่วไป
- การคิดวิเคราะห์
- หลักภาษาไทย
- พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
๒5๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เหตุการณ์ปัจจุบัน ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง
๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (ภาค ข.)
100 คะแนน
- พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓
- พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔2
- พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕
๓. ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.)
100 คะแนน
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว การศึกษา ประวัติการทางาน
และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้ เข้าสอบ และจากการ
สั มภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้ วิธีอื่นใดเพิ่มเติมก็ได้ เพื่อพิ จารณา
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบั ติ หน้ าที่ ท่วงท่าวาจา อุปนิ สั ย อารมณ์ ทั ศนคติ
จริยธรรมและคุณธรรมการปรับตัวเข้ากับผู้ร่ วมงาน รวมทั้ง
สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด ริเริ่มและสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
รวม
300

วิธีการประเมิน
โ ด ยวิ ธี ส อบ ข้ อ เขี ย น
วันที่ 29 เมษายน ๒๕๖๓
เวลา 09.30 – 10.30 น.
ณ ห้องประชุม อบต.บางแก้ว

โ ด ยวิ ธี ส อบ ข้ อ เขี ย น
วันที่ 29 เมษายน ๒๕๖๓
เวลา 10.30 – 11.30 น.
ณ ห้องประชุม อบต.บางแก้ว

โดยวิ ธี ส อบสั ม ภาษณ์
วันที่ 5 พฤษภาคม ๒๕๖๓
เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม อบต.บางแก้ว

