
 
 
 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 

เรื่อง  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือประจำปีงบประมาณ   2563 

------------------------------------ 
 ตามท่ี   องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ    ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือประจำปีงบประมาณ   2563  จำนวน  3  อัตรา  ตามประกาศ องค์การ
บริหารส่วนตำบลแคนเหนือ   เรื ่อง  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื ่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง                      
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  ประจำปีงบประมาณ   2563  ลงวันที่  1  เมษายน  2563  นั้น   องค์การ
บริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้  ดังนี้ 
 1.   พนักงานจ้างตามภารกิจ  
  1.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  มีจำนวน  1  ราย :  มีดังนี้ 
 
 
 
 
  1.2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  มีจำนวน  1  ราย :  มีดังนี้ 
 
 
 
   
  1.3 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  มีจำนวน  1  ราย  :  มีดังนี้ 
 
 
 
 
 ทั้งนี้ขอแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกได้ทราบ  ดังนี้ 

 1)   การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
1.1 บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะมีอายุไม่เกิน 1  ปีนับแต่วันขึ้นบัญชี เว้นแต่จะมีการ          

สรรหาและเลือกสรรตำแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้มีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว  ให้ถือว่าบัญชี
ที่ข้ึนไว้นั้นเป็นอันยกเลิก 
  1.2 ผู้ที่ได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ถ้ากรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้  ให้เป็นอันยกเลิก
การข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  คือ 
       -  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ 
       -  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวตาม วัน เวลาสถานที่กำหนด  และได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบแล้ว 
 

/2)  การสั่งจ้าง... 
 
 

ลำดับที่ ชื่อ   -   สกุล เลขประจำตัว 
1 นายสุทธิพงษ์      นามศรี 001 

ลำดับที่ ชื่อ   -   สกุล เลขประจำตัว 
1 นางสาวสุภาพร     หล้ามาชน 001 

ลำดับที่ ชื่อ   -   สกุล เลขประจำตัว 
1 นางสาวยุภาพร    วิชัยกำจร 001 
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 2)  การสั่งจ้างและแต่งตั้ง 
  2.1 ผู ้ผ่านการคัดเลือก  พนักงานจ้างตามภารกิจ จะทำสัญญากับ องค์การบริหารส่วนตำบล           
แคนเหนือ ได้ต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดขอนแก่น  (ก.อบต. จังหวัดขอนแก่น)  แล้วเท่านั้น 
   2.2 พนักงานจ้างตามภารกิจให้ทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี  

  3)  ข้อสงวนสิทธิ  
  3.1 สำหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร  หากองค์การบริหารส่วนตำบล
แคนเหนือ  ตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ผ่านการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบล
แคนเหนือ  ขอสงวนสิทธิในการเลิกจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 
  3.2 องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  ขอสงวนสิทธิที ่จะไม่เรียกจ้างบุคคลก็ได้ ในกรณีที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น  ได้พิจารณาตรวจสอบแล้วไม่เห็นชอบในการจ้างพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  โดยผู้ที่เข้าทำการคัดเลือกหรือผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ
ความเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น  ให้ถือว่าผู้ที่เข้าทำการคัดเลือกทุกคนได้รับทราบเงื่อนไขหรือหลัก 
  3.3 กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2563  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ             
มีอำนาจวินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่   30  เดอืน  เมษายน  พ.ศ.  2563 
 
 
 

                จ่าสิบตำรวจ             
                   (ธนัช    ศรีภมูิ) 
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ที่ขก  79001/  องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 
  อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น    40110 

 30   เมษายน  2563 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือประจำปีงบประมาณ   2563 

เรียน นายอำเภอบ้านไผ่ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  ลงวันที่  30  เมษายน  2563  จำนวน  1  ชุด 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ   อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ได้ดำเนินการประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปี 
งบประมาณ  2563  โดยไดด้ำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ในวันที่  29  เมษายน  2563  ณ  ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  ดังนี้ 
  1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน  3  ตำแหน่ง ดังนี้  
 1.1.1   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  จำนวน 1  อัตรา 
 1.1.2   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  จำนวน 1  อัตรา 
 1.1.3   ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  (ทักษะ)  จำนวน 1  อัตรา 

 บัดนี้   การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบล         
แคนเหนือ   จึงขอความอนุเคราะห์ท่านปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ            
เรื่อง  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือประจำปี
งบประมาณ  2563  ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน  ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที ่ส่งมาพร้อมนี้  ทั้งนี้  
สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ทางเว็บไซต์ www.khnlocal.go.th 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
  
    จ่าสิบตำรวจ 

(ธนัช   ศรีภูมิ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 

 
สำนักปลัดอบต.แคนเหนือ 
โทรศัพท ์/โทรสาร. 0-4330-6130 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ที่ขก  79001/ว.  องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 
  อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น    40110 

 30   เมษายน  2563 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือประจำปีงบประมาณ   2563 

เรียน    กำนันตำบลแคนเหนือ/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแคนเหนือ  ทุกหมู่บ้าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  ลงวันที่  30  เมษายน  2563  จำนวน  1  ชุด 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ   อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ได้ดำเนินการประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปี 
งบประมาณ  2563  โดยไดด้ำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ในวันที่  29  เมษายน  2563  ณ  ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  ดังนี้ 
  1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน  3  ตำแหน่ง ดังนี้  
 1.1.1   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  จำนวน 1  อัตรา 
 1.1.2   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  จำนวน 1  อัตรา 
 1.1.3   ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  (ทักษะ)  จำนวน 1  อัตรา 

 บัดนี้   การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบล         
แคนเหนือ   จึงขอความอนุเคราะห์ท่านปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ            
เรื่อง  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือประจำปี
งบประมาณ  2563  ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน  ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที ่ส่งมาพร้อมนี้  ทั้งนี้  
สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ทางเว็บไซต์ www.khnlocal.go.th 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
  
    จ่าสิบตำรวจ 

(ธนัช   ศรีภูมิ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 

 
สำนักปลัดอบต.แคนเหนือ 
โทรศัพท ์/โทรสาร. 0-4330-6130 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ที่ขก  79001/ว.  องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 
  อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น    40110 

 30   เมษายน  2563 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือประจำปีงบประมาณ   2563 

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพ้ืนที่อำเภอบ้านไผ่     จังหวัดขอนแก่น   

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  ลงวันที่  30  เมษายน  2563  จำนวน  1  ชุด 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ   อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ได้ดำเนินการประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปี 
งบประมาณ  2563  โดยไดด้ำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ในวันที่  29  เมษายน  2563  ณ  ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  ดังนี้ 
  1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน  3  ตำแหน่ง ดังนี้  
 1.1.1   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  จำนวน 1  อัตรา 
 1.1.2   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  จำนวน 1  อัตรา 
 1.1.3   ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  (ทักษะ)  จำนวน 1  อัตรา 

 บัดนี้   การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบล         
แคนเหนือ   จึงขอความอนุเคราะห์ท่านปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ            
เรื่อง  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือประจำปี
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ที่ขก  79001/  องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 
  อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น    40110 

 30   เมษายน  2563 
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เรื่อง  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือประจำปี
งบประมาณ  2563  ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน  ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที ่ส่งมาพร้อมนี้  ทั้งนี้  
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