
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันส าหรับครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง  

เป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล  ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก 
------------------------------------------------------- 

 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์                
จะด าเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันส าหรับครูผู้ดู แลเด็ก เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
ครูองค์การบริหารส่วนต าบล ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ประจ าศู นย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
สระแก้ว จ านวน 2 อัตรา 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕  ประกอบมาตรา ๒5 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ .ศ .๒๕๔๒  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙  เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลน ามาตรฐาน 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาของเทศบาลมาใช้กับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอ งค์การบริหารส่วนต าบลโดยอนุโลม , ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันส าหรับหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓   
ประกอบกับ มติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2557                 
เมื่อวันที่ 26 กันยายน  2557  เห็นชอบให้คัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ส าหรับ ครูผู้ดู แลเด็ก         
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครู องค์ก ารบริหาร ส่วนต าบล  ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน 2 อัตรา                 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
  ๑.๑ ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 2 อัตรา   
          - ประจ า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในญาต ิ จ านวน ๑ อัตรา 
        - ประจ า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากุน จ านวน 1 อัตรา 

 
๒. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันฯ 
๒.๑ ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและหรือ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งจัดจ้าง

โดยงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐและจากเงินรายได้ของท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และ 
 
 

/๒.๒ เป็นผู้... 
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๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ ดังนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
 (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 (๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
 (๕) ไม่เป็นผู้มีกายทพุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหนาที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น

เฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด ดังนี้ 
  (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
  (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

   (๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกราชการไว้ก่อนตาม
มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักง านส่วนต าบล ตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 
   (๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   (๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๑๐ ) ไม่เป็นผู้เค ยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๑๑ ) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้อ อก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐาน
ทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคล หรือตามกฎหมายอื่น 
   (๑๓ ) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ
หลักเกณฑ์ และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 

 (๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
๒.๓ ผู้ที่ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๔) คณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต .จังหวัด ) อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้  ส่วนผู้ที่ขาดคุณสมบัติ หรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ (๑๑) หรือ (๑๒) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการเกินสองปีแล้ว  และมิใช่เป็น
กรณีออกเพราะกระท าผิดในกรณีทุจริตหน้าที่  หรือผู้ซึ่งขา ดคุณสมบัติตาม (๑๓) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการ
เกินสามปีแล้ว  และไม่ใช่เป็นกรณีออกเพราะกระท าผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
(ก.อบต.จังหวัด) อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ 

/๒.๔ เป็นผู้ม.ี.. 
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๒.๔ เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีท างการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือทางอ่ืนที่ ก .ท.
ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ และ 

๒.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ หนังสืออนุญาต
ปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ ที่คุรุสภาออกให้   

๒.๖ ต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์คะแนนและแบบประเมินที่ ก .ท.
ก าหนด โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน)  ประกอบด้วย 
 (๑) องค์ประกอบที่ ๑ งานปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 (๒) องค์ประกอบที่ ๒ งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 (๓) องค์ประกอบที่ ๓ ด้านบุคลิกภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติต่อวิชาชีพครู 

(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
๒.๗ ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก หรือผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งปฏิบัติหน้าที่

ประจ าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
  

๑. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  (รายละเอียดตามภาคผนวก ก.) 
๒. เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ตามแบบแนบท้ายประกาศ ) โดยกรอก
รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมด้วยหลักฐาน ส าเนาเอกสารอ่ืนซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้อง
และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับพร้อมแสดงเอกสารตัวจริงมายื่นในวันสมัคร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน  ๓ รูป (ถ่ายครั้ง
เดียวกัน) และถ่ายไม่เกนิ ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร  

(๒) ส าเนาปริญญาบัตร หรือ  รายงานผลการศึกษา (Transrip) ที่ระบุสาขาท่ีแสดงให้เห็นว่า
เป็นผู้ มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ หรับต าแหน่งที่สมัครสอบ จ านวน ๑ ฉบับ กรณีที่หลักฐาน
ทางการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ  ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยด้วย 

(๓) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน ๑ ฉบับ 
(๔) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน ๑ ฉบับ 
(๕) ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน ๑ เดือน)นับแต่วันตรวจร่างกายแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม 
(๖) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ หนังสืออนุญาต

ปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ ที่คุรุสภาออกให้ จ านวน ๑ ฉบับ 
(๗) ใบรับรองผ่านเกณฑ์ทหาร (ส.ด.๙) (ถ้ามี) 
(๘) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  นามสกุล  ทะเบียนสมรส  ใบหย่า (ถ้ามี) 
(๙) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ ดูแลเด็ก   

ตามแบบท่ีก าหนดท้ายประกาศนี้ 
 
 
 
 

/(๑๐) หนังสือรับรอง... 
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(๑๐) หนังสือรับรองประวัติการปฏิบัติงาน ตามแบบที่ก าหนดท้ายประกาศนี้ 
(๑๑) ส าเนาสัญญาจ้าง  จ านวน ๑ ฉบับ 

 

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครเข้ารับก ารคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ      

ไม่ต้องสอบแข่งขันส าหรับครูผู้ดูแลเด็ก โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมเอกสารหลักฐาน
การสมัครด้วยตนเอง  ซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับได้ท่ีงาน
บริหารงานบุคคล  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบ ลสระแก้ว  ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน  
2557 ในวันและเวลาราชการ 

๕.๒ ผู้สมัครมีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ส าหรับ             
ครูผู้ดูแลเด็ก ได้คนละ ๑ ต าแหน่ง เท่านั้น  

๕.๓ ส าหรับการสมัครครั้งนี้  ผู้ สมัครต้องกรอกเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยลายมือชื่อ
ตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน  และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง             
ตรงตามประกาศรับสมัคร  และหากภายหลังปรากฏว่ามีผู้สมัครรายใดกรอกข้อมูลผิดพลาดหรือมีคุณสมบัติ
ดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  องค์การบริหารส่วนต าบ ลสระแก้ว  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันส าหรับครูผู้ดูแลเด็ก และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานครูส่วนต าบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว   
 

๔. วัน เวลา และสถานที่ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนต าบ ลสระแก้ว  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณี          

มีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันส าหรับครูผู้ดูแลเด็ก ภายในวันอังคารที่ 18  พฤศจิกายน 2557 โดยปิดประกาศไว้  
ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบ ลสระแก้ว หรือทางเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนต าบ ลสระแก้ว              
ที่ www.srakeaw.go.th 
 

๕. วิธีการคัดเลือก 
๕.๑ ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน )  ตามแบบประเมิน           

ที่ ก.ท.ก าหนด (โดยผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง  ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐) 
๕.๒ ทดสอบความรู้ ความสามารถในต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน )  โดยอาจใช้

วิธีการสอบสัมภาษณ์หรือวิธีอ่ืนใดที่เหมาะสม   (ผู้ผ่านการทดลองความรู้ ความสามารถในต าแหน่ง ต้องได้คะแนน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
 

๖. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว จะด าเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน

ส าหรับครูผู้ดูแลเด็ก ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน  2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริห ารส่วนต าบลสระแก้ว            
อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช    
 
 

/๗. การประกาศ... 
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-๕- 

 
๗. การประกาศผลการคัดเลือก 

องค์การบริหารส่วนต าบ ลสระแก้ว  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ       
ไม่ต้องสอบแข่งขัน ส าหรับครูผู้ดู แล เด็ก  ภายในวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน  2557  โดยปิดประกาศไว้            
ณ  ป้ายปร ะชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบ ลสระแก้ว  หรือทางเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนต าบ ลสระแก้ว          
ที ่www.srakeaw.go.th 

 
๘. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชี 

องค์การบริ หารส่วนต าบ ลสระแก้ว  จะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้อง
สอบแข่งขัน ส าหรับครูผู้ดู แลเด็ก โดยเรียงล าดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้ที่ได้
คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สู งกว่า ถ้าได้คะแนน
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถในต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถในต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ที่ได้เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่
ในล าดับที่สูงกว่า  ในกรณีที่มีการบรร จุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ส าหรับ         
ครูผู้ดูแลเด็กในต าแหน่งที่ว่างแล้ว  องค์การบริหารส่วนต าบ ลสระแก้ว  จะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุ
พิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ส าหรับครูผู้ดู แลเด็กไว้ ๒ ปี และถ้ามีการสรรหาโดยวิธี การคัดเลือกอย่างเดียวกันอีก            
และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก  
 

๙. การบรรจุและแต่งตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบ ลสระแก้ว  จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่าน การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ  

ไม่ต้องสอบแข่งขัน ส าหรับค รูผู้ดูแลเด็ก เพ่ือบรรจุและ แต่งตั้งเป็นพนักงานครูส่วนต าบล ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก         
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งจะต้องด ารงต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสั งกัดองค์การบริหารส่วนต าบ ลสระแก้ว      
เป็นเวลาอย่างน้อย ๒ ปี  และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ ก .ท.ว่าด้วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนา              
อย่างเข้ม ในต าแหน่งครูผู้ช่วย จึงจะสามารถบรรจุและแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่ง ครู อันดับ คศ .๑ และสามารถ              
โอน(ย้าย) ไปที่อ่ืนได ้

อนึ่ง  การบรรจุและแต่งตั้งผู้คัดเลือกได้  หากองค์การบริหารส่วนต าบ ลสระแก้ว ตรวจสอบ
พบภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนในการสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ส าหรับครูผู้ ดูแลเด็ก องค์การบริหารส่วนต าบ ลสระแก้ว           
ขอสงวนสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง 
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   
 

    ประกาศ  ณ  วันที่     6    ตุลาคม   พ.ศ.  2557 
 
 
 

 
(นายวิโรจน์  พิมเสน) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
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