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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

-------------------------- 

ด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  มี ความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง   จ านวน  ๒  อัตรา  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  18  
และข้อ  19 (1)  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2547  จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๑  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  ๒  ต าแหน่ง  ๒  อัตรา  ดังนี ้
- ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  (๐๑)  จ านวน  ๑  อัตรา   
- ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (๐๘)  (ผู้มีคุณวุฒิ) จ านวน  ๑  อัตรา   

๒.  คุณสมบัติ ทั่วไป   และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
๑. มีสัญชาติไทย 
๒. มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๖๐  ปี 
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน

ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม เบื้องต้น ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้ 

- โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม 
- วัณโรคในระยะอันตราย 
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
- โรคพิษสุราเรื้อรัง 

๕. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
๖. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค า พิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุก   เพราะกระท าความผิด

ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
 
 
 

/๒.๒  คุมสมบัติ... 
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๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการ    

รับสมัครแต่ละต าแหน่ง  แนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก  ก) 

๒.๓  ส าหรับพระภิกษุ  สามเณร  นักพรต  ชี หรือพราหมณ์  ทางราชการไม่รับสมัคร สอบแข่งขัน  
และไม่ให้เข้าสอบแข่งขันเพ่ือเข้ารับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี
ฝุายบริหาร  ที่  นว  ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๐๑  และตามความในข้อ  ๕  ของค าสั่ง     
มหาเถรสมาคม  ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๒๑  โดยอนุโลม 

๓.  การรับสมัคร 
๓.๑  วัน  เวลาและสถานที่รับสมัคร 

ให้ผู้ มีความประสงค์ที่จะสมัคร เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง  ของ
องค์การบริ หารส่วนต าบลภูหลวง  ติดต่อขอรับใบ สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่  ๖ – ๑๗  
สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  ในวันและเวลาราชการ  ณ  ส านักปลัด   องค์การบริหาร   
ส่วนต าบลภูหลวง  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
(ภาคผนวก  ค) 

๓.๒  เอกสารและหลักฐานที่ตั้งน ามายื่นในการสมัคร 
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ฯ  ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลังฐานด้วยตนเ องต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร    

โดยกรอก รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ ครบถ้วน  พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนา  รับรอง
ความถูกต้อง  อย่างละ  ๑  ชุด  มายื่นในวันสมัครดังต่อไปนี้ 

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๓. ส าเนา วุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรอง  และระเบียนแสดงผ ลการเรียน   ที่ระบุสาขา     

ที่สมัครฯ   กรณีท่ีหลักฐานทางการศึกษา ดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ  ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไท ย  
อย่างละ  ๑  ฉบับ 

๔. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาด า   ขนาด  ๑  นิ้ว  ซ่ึงถ่ายมาแล้วไม่เกิน   
๖  เดือน  และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ - สกุล  ต าแหน่งที่สมัครไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป  จ านวน  ๓  รปู 

๕. ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม ที่คณะกรรมการก าหนด  ซึ่ง ออกให้     
ไม่เกิน  ๑  เดือน  นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย  จ านวน  ๑  ฉบับ 

๖. หลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ทะเบียนสมรส   ใบเปลี่ยนชื่อตัว   ชื่อสกุล   ใบรับรองผ่านการ  
ตรวจเลือกการเกณฑ์ทหาร  (ถ้าม)ี  อย่างละ  ๑  ฉบับ 
  ทั้งนี้  หลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้อง   และลงชื่อก ากับไว้ด้วย   
ยกเว้นใบรับรองแพทย ์

๓.๓  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
- ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงาน จ้าง  จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการ

สมัคร  จ านวน  100  บาท 
 
 

/๓.๔  เงื่อนไข... 
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๓.๔  เงื่อนไขในการสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง

ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่สมัคร   อันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบพบ
เมื่อใดให้ถือว่าการรับสมัคร  และการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

ทั้งนี้  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  สามารถสมัครได้เพียง  ๑  
ต าแหน่งเท่านั้น 

๔.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธเิข้ารับการเลือกสรรและก าหนดวัน  เวลาและสถานที่ในการเลือกสรร 
๔.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการเลือกสรร  ในวันที่  

๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ  ปูายประชาสัมพันธ์หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง  และทางเว็บไซด์  
www. Phuluang.go.th 

๔.๒  องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง  จะด าเนินการเลือกสรรโดยวิธีการสอบคัดเลือก  ในวันที่  
๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 

๔.๓  องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง  จะประกาศผลการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง  ในวันที่  
๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ  ปูายประชาสัมพันธ์หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง  และทางเว็บไซด์  
www. Phuluang.go.th 

๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสม รรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน  ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ  

การรับสมัครแนบท้ายประกาศนี ้ (ภาคผนวก  ข) 

๗. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร   ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่า    

ร้อยละ  ๖๐  โดยการด าเนินการจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได ้
ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับการ เลือกสรร  หากคะแนนเท่ากันจะใช้คะแนนข้อเขียนเป็น

คะแนนตัดสิน  หากคะแนนยังเท่ากันอีกจะใช้คะแนนสอบสัมภาษณ์ตามล าดับ  ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้อง
ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐ 

๘. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
๘.๑  การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน  1  ปี  นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชี  แต่ถ้ามี

การสอบเพ่ือสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว  ให้บัญชี    
ผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก  เว้นแต่ใ นกรณีท่ีได้มีการเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรผู้ใดให้มา
รายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุไปแล้ว  ก่อนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรมีอายุเกิน  1  ปี  หรือก่อนมีการประกาศขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่   ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุ  แต่ทั้งนี้  ต้องไม่เกิน  30  วัน  นับแต่  
วันถัดจากวันที่บัญชีนั้นมีอายุครบ  1  ปี  หรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่  แล้วแต่กรณี 
 
 

/๘.๒  ผู้ที่ได.้.. 
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๘.2  ผู้ที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  ถ้าเกิดกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้เป็น
อันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  คือ 

1.  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 
2.  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุ   ภายในเวลาที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

ภูหลวงก าหนด  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น และได้มีหนังสือส่งทา งไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบก าหนดการเวลา
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  10  วัน  นับตั้งแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 

3.  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้   ตามก าหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งใน
ต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้   

๙. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
๙.๑  แต่งกายสุภาพ  สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น 
๙.๒  ต้องน าบัตรประจ าตัวสอบ  และบัตรประจ าตัวประชาชน  ไปในการสอบของแต่ละด้าน   

ทุกครั้ง  เพ่ือใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ  หากไม่มีเอกสารดังกล่าวครบถ้วน  จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
๙.๓  ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามวัน  เวลา  และสถานที่ท่ีก าหนดไว้ตามประกาศรับสมัคร 
๙.๔  เชื่อฟัง  ปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะของเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด 

๑๐. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะที่ได้ล าดับที่หนึ่ง  จะถูกเสนอชื่อเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครร าชสีมา  เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ  ซึ่งการท าสัญญาจ้างจะยึดมติคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เป็นส าคัญ   และองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง  จะท าสัญญาจ้าง    
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  (ก.อบต.จ.นม.)  แล้ว 

   หมายเหตุ :-  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของ หน่วยงานอื่นของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

 รายละเอียดอ่ืน ๆ  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง  อ าเภอ    
ปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  โทร.  ๐๔๔-๐๘๑๐๔๐ ,  ๐๖-๓๐๒๓-๐๑๘๘  ในวันและเวลาราชกา ร  หรือ    
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซด์  www. Phuluang.go.th 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 
(นายมนตรี  กรก่ิง) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
 
 

/ภาคผนวก  ก.... 
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ภาคผนวก  ก 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลภูหลวง 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้มีคุณวุฒ)ิ 

ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  (๐๑) 

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติ งานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  ที่ต้องใช้ความรู้  ความสามารถทางวิชาการในการท างาน  

ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน  ภายใต้การก ากับ  แนะน า  ตรวจสอบ  และ ปฏิบัติงานอื่นตาม ที่ได้รับ
มอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 
๑. ด้านการปฏิบัติการ 
 ๑.๑  ศึกษา  วิเคราะห์   วิจัยด้านพัฒนาชุมชน  เพ่ือจัดท าแผนงาน  สนับสนุนการรวมกลุ่มของ

ประชาชนในชุมชนประเภทต่าง ๆ  รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน  กลุ่ม  องค์กรและ
เครือข่ายองค์กรประชาชน 

 ๑.๒  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยด้านพัฒนาชุมชน  เพ่ือก าหนดมาตรการและกลไก ลในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารจัดการชุมชน  ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง  สมดุลและม่ันคงของเศรษฐกิจชุมชน
ระดับฐานราก  รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ  วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 

 ๑.๓  ศึกษา  วิเคราะห์  ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน  เพ่ือหาแนวทาง
ปูองกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 ๑.๔  ศึกษา  วิเคราะห์  จัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒ นาชุมชน  และระบบ
สารสนเทศชุมชน  เพ่ือก าหนดนโยบาย  แผนงาน ตลอดจนก าหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาในทุกระดับ 

 ๑.๕  เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน  เพ่ือสร้าง
ความสมดุลในการพัฒนาชุมชน  และความม่ันคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก  น าไปสู้ค วามเข้มแข็งของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

 ๑.๖  ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชน  เพ่ือให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชนที่
ถูกต้อง  เหมาะสม  ได้มาตรฐาน 

 ๑.๗  ส่งเสริมและด าเนินการด้านการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน  เพื่อสร้างและ
พัฒนาระบบการจัดการความรู้ของชุมชน 

 ๑.๘  ส่งเสริม  สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ  
เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนสามารถจัดท าแผนชุมชน  รวมทั้งวิเคราะห์  ตัดสินใจ  และด าเนินการร่วมกันเพื่อ
แก้ไขปัญหาความต้องการของตนเองและชุมชนได้  ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินงานพัฒนาชุมชน 

 ๑.๙  ส่งเสริม  สนับสนุนในการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน  กลุ่มแม่บ้านและเครือข่าย
ประชาชน  เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ  ความเข้าใจ  และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนใน
ท้องถิ่นของตน 
 

/๑.๑๐  ดูแล.... 
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 ๑.๑๐  ดูแล  ร่วมท า งานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด  ให้ค าแนะน าและฝึกอบรม
ประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อครอบครัวในด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

 ๑.๑๑  รวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์  เพ่ือดูแลและจัดสวัสดิการที่
พึงได้  เช่น  เบี้ยยังชีพ  เบี้ยสงเคราะห์  ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 ๑.๑๒  ฝึกอบรม  ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพท่ีเหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน  เพ่ือให้กลุ่มอาชีพ
สามารถเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

 ๑.๑๓  จัดท าโครงการและงบประมาณ  รวมถึงด าเนินการ  โฆษณาและประชาสัมพันธ์และ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน  เช่นกิจกรรมส่งเสริมครอบครัว  กิจกรรมแข่งกีฬา  
กิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน  กิจกรรมเพ่ือให้ห่างไกลยาเสพติด  เป็นต้น 

 ๑.๑๔  ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  ทันสมัย  สามารถ
น ามาวางแผนในการพัฒนาพื้นท่ีซึ่งรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม 

 ๑.๑๕  แสวงหา  พัฒนา  ส่งเสริม  ประสานและสนับสนุนผู้น าชุมชนหรือกรรมการชุมชน  เพ่ือให้รู้
ถึงบทบาทหน้าที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ๑.๑๖  ดูแลและบริหารตลาดกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชนมีตลาด
จ าหน่ายสินค้าที่เป็นธรรม 

 ๑.๑๗  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกองทุน  หรือสมาคมในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์  เพื่อเกิดสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน 

 ๑.๑๘  ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ  กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง
กับงานพัฒนาชุมชน  เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๒. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ  ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ  

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

๓. ด้านการประสานงาน 
 ๓.๑  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  เพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด 
 ๓.๒  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง  แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ 
 ๔.๑  ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคค ลที่สนใจ  เพื่อให้มี

ความรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 
 ๔.๒  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  ข้อมูล  ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานพัฒนาชุมชน เพื่อให้บริการ

แก่หน่วยงานภาคีการพัฒนา  ประชาชน  ผู้น าชุมชน  กลุ่ม  องค์กรชุมชน  เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชน 
 
 
 

/๓. คุณสมบัติ... 
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๓. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
๑. ได้รับปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในทุกสาขาวิชาหรือทุกทางท่ี  ก .จ.,  

ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  รับรอง 
๒. ได้รับปริญญาโท  หรือคุณวุฒิอยา่งอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางการพัฒนาชุมชน  

การบริหาร  การปกครอง  รัฐประศาสนศาสตร์  พัฒนาสังคม  สหวิทยาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  สังคมวิทยา  หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้

๓. ได้รับปริญญาเอก  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทยีบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการพัฒนาชุมชน  
การบริหาร  การปกครอง  รัฐประศาสนศาสตร์  พัฒนาสังคม  สหวิทยาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  สังคมวิทยา  หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

๔. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๑.  ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน  ประกอบด้วย 

๑.๑  ความรู้ที่จ าเป็นในงาน  (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ  ๑ 
๑.๒  ความรู้เรื่องกฎหมาย  (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดบั  ๑ 
๑.๓  ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าร ิ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ระดับ  ๑ 
๑.๔  ความรู้เรื่องการจัดการความรู้    ระดับ  ๑ 
๑.๕  ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร    ระดับ  ๑ 
๑.๖  ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ   ระดับ  ๑ 
๑.๗  ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน     ระดับ  ๑ 
๑.๘  ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ  ๑ 
๑.๙  ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ     ระดับ  ๑ 

๒.  ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน  ประกอบด้วย 
๒.๑  ทักษะการบริหารข้อมูล     ระดับ  ๑ 
๒.๒  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์     ระดับ  ๑ 
๒.๓  ทักษะการประสานงาน     ระดับ  ๑ 
๒.๔  ทักษะการบริหารโครงการ     ระดับ  ๑ 
๒.๕  ทักษะในการสื่อสาร  การน าเสนอ  และถ่ายทอดความรู้  ระดับ  ๑ 
๒.๖  ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน   ระดับ  ๑ 
๒.๗  ทักษะการเขียนหนังสือราชการ    ระดับ  ๑ 

๓.  สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  ประกอบด้วย 
๓.๑  สมรรถนะหลัก  ๕  สมรรถนะ 

๓.๑.๑  การมุ่งผลสัมฤทธิ์     ระดับ  ๑ 
๓.๑.๒  การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ  ๑ 
๓.๑.๓  ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน   ระดับ  ๑ 
๓.๑.๔  การบริการเป็นเลิศ     ระดับ  ๑ 
๓.๑.๕  การท างานเป็นทีม     ระดับ  ๑ 

 
/๓.๒ สมรรถนะ... 
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๓.๒  สมรรถนะประจ าสายงาน 
๓.๒.๑  การคิดวิเคราะห์     ระดับ  ๑ 
๓.๒.๒  การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ  ๑ 
๓.๒.๓  การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์   ระดับ  ๑ 
๓.๒.๔  ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ  ๑ 
๓.๒.๕  ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ    ระดับ  ๑ 

๕. ค่าตอบแทน  และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 
ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ  15,000  บาท  (ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด

นครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   (ฉบับที่  3)  ลงวันที่  6  สิงหาคม  2557  และ  
สิทธิประโยชน์ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2547  และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  และตามท่ีระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการก าหนด 

๖. ระยะเวลาการจ้าง 
ระยะเ วลาการจ้างคราวละไม่เกิน  ๔  ปี  และไม่ ก่อนวันที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด

นครราชสีมา  มีมติให้ความเห็นชอบ  และตามระยะเวลาของแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.  ๒๕๖๑–๒๕๖๓  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
 

------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

/ภาคผนวก  ก ... 
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ภาคผนวก  ก 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้มีคุณวุฒ)ิ 
ชื่อต าแหน่ง  ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็ก  (๐๘) 

๒. หนา้ที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหน้าที่หลักเก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  การส่งเสริมการเรียนรู้  การบริหารจัดการ   

ชั้นเรียน  การพัฒนาผู้เรียน  การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะ   อันพึง
ประสงค์  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอ ย่างเข้ม  การพัฒนาตนเอง  และปฏิบัติ งาน อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ  ดังนี ้

๑. ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
๑.๑  น าผลการวิเคราะห์หลักสูตร  มาตรฐานการเรียนรู้  และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้  มาใช้ในการ

จัดท ารายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
๑.๒  ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ  

คุณลักษณะประวิชา  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตร 
๑.๓  จัดกิจกรรมการเรียนรู้  อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  และส่งเ สริมการเรียนรู้ด้ว ยวิธีการที่

หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑.๔  เลือกและใช้สื่อ  เทคโนโลยี  และแหล่งเรียนรู้  ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
๑.๕  วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสม  และสอดคล้องกับตัวชี้วัด  

และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
๒.  ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 

๒.๑  จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  กระบวนการคิด  ทักษะชีวิต  และพัฒนาผู้เรียน 
๒.๒  ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  โดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล  

เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
๒.๓  อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และค่านิยมท่ีดีงาม 

๓.  ด้านการพัฒนาตนเอง  
พัฒนาตนเองเพ่ือให้มีความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและมีส่วนร่วม

ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

๓. วินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
มีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  ด ารงชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  มีจิตวิญญาณความเป็นครู  มีจิตส านึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู  และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๔. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง 
๑. มีคุณวุฒิปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบไ ด้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา  หรือทางการศึกษา  

ศึกษาศาสตร์  เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย  หรือคุณวุฒิอื่นที่  ก .จ.  ก.ท.  หรือ   
ก.อบต.  ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ 

๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีครุสภาออกให้
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน 

/๕. ค่าตอบแทน... 
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๕. ค่าตอบแทน  และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 
ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ  15,000  บาท  (ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด

นครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   (ฉบับที่  3)  ลงวันที่  6  สิงหาคม  2557  และ  
สิทธิประโยชน์ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2547  และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  และตามที่ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการก าหนด 

๖. ระยะเวลาการจ้าง 
ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน  ๔  ปี  และไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด

นครราชสีมา  มีมติให้ความเห็นชอบ  และตามระยะเวลาของแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.  ๒๕๖๑–๒๕๖๓  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ภาคผนวก  ข ... 
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ภาคผนวก  ข 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  ทุกต าแหน่ง 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

ที ่ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑. ความรู ้ (ภาค  ก) 

(ความรู้ในหลักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องในหน้าที่ของต า แหน่ง  
ที่จะจ้าง) 
๑.๑  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
๑.๒  ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑ .๓  ความรู้ความสามารถในการคิดและหาเหตุผล  

ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง  
เศรษฐกิจ   และสังคม  ความรู้ความสามารถในการ  
ใช้ภาษา  ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 

 

๔๐  คะแนน สอบข้อเขียน   
จ านวน  ๒๐  ข้อ 

๒. ความสามารถหรือทักษะ  (ภาค  ข) 
(ความสามารถหรือทักษะเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะจ้าง) 
๒.๑  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานทางวิชาการ

ในหน้าที่ของต าแหน่งที่จะจ้าง 
๒.๒  ความรู้เกี่ยวกับ  พ .ร.บ.  ระเบียบ  และกฎหมาย

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
 

๔๐  คะแนน สอบข้อเขียน   
จ านวน  ๒๐  ข้อ 

๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล  (ภาค  ค) 
พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
๓.๑  ประวัติส่วนตัวและประวัติการท างาน 
๓.๒  บุคลิกภาพ  ท่วงที  วาจา  อุปนิสัยและทัศนคต ิ
๓.๓  ความคิดริเริม่สร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบ 
๓.๔  มนุษย์สัมพันธ์  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน 
๓.๕  จริยธรรมและคุณธรรม 
 

๒๐  คะแนน 
 

๔ 
๔ 
๔ 
๔ 
๔ 

สอบสัมภาษณ์ 

รวม ๑๐๐  คะแนน  
 
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ 

๑. องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง  จะท าการประเมินสมรรถนะด้านควา มรู้ความสามารถ  ห รือ
ทักษะเฉพาะโดยวิธีการสอบข้อเขียน  ในวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐  น.  สถานที่สอบ  
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 

๒. องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง  จะท าการประเมินสมรรถนะ  ด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลโดยวิธีการ
สอบสัมภาษณ์  ในวั นที่  ๒๔  สิงหาคม   ๒๕๖๐  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  เป็นต้นไป  สถานที่สอบ  ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 

/ภาคผนวก  ค... 



N:D:W/แฟูม  พ.จ./การคัดเลือก  พ.จ. ปี ๒๕๖๑ 

-๑๒- 
ภาคผนวก  ค 

เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ................/๒๕๖๑ 
ใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่..................เดือน........................................พ.ศ. ............. 

เรื่อง สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

เรียน ประธานคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

 ข้าพเจ้า........................................นามสกุล....................................อายุ.............ปี  อยู่บ้านเลขท่ี............
หมู่ที.่........ถนน...........................ต าบล............................อ าเภอ...............................จังหวัด.................................  
เกิดวันที่..........เดือน..............................พ.ศ. ...............ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด.................................................
วุฒิการศึกษาท่ีได้รับ...................................................................สาขาวิชา...........................................................
จากสถาบันการศึกษา .................................................. .....อ าเภอ ........................ จังหวัด ............................
ปัจจุบันประกอบอาชีพ.................................ต าแหน่ง.............................................................................. รายได้
ต่อเดือน..................บาท  สถานภาพทางการสมรส.......................บิดาชื่อ............................................................
อาชีพ.................................มารดาชื่อ....................................................................อาชีพ......................................
มีความประสงค์ขอสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเ พ่ือเป็นพนักงานจ้าง   (   )  ทั่วไป  (   )  ตามภารกิจ  ต าแหน่ง  
.........................................................................................................โดยมีหลักฐานการสมัคร  ดังนี้ 
(   )  ๑. รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป   (   )  ๔. ส าเนาวุฒิการศึกษา จ านวน  ๑  ฉบับ 
(   )  ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  ๑  ฉบับ (   )  ๕. ใบรับรองแพทย์  จ านวน  ๑  ฉบับ 
(   )  ๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ  (   )  ๖. อ่ืน ๆ (ระบ)ุ............................................ 
.............................................................................................................................................................................. 

 อนึ่ง  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เอกสารหลักฐานที่น ามาสมัครนี้เป็นหลักฐานจริง  หากปรากฏในภายหน้า
ว่าหลักฐานที่ข้าพเจ้าน ามานี้เป็นเท็จ  ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบทุกประการ  แล ะให้องค์การบริหารส่วนต าบล      
ภูหลวง  ด าเนินคดีแก่ข้าพเจ้าและเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
     (ลงชื่อ).................................................................ผู้สมัคร 
      (.............................................................) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส าหรับเจ้าหน้าที่  วัน  เดือน  ปี  ที่รับสมัคร..................................................................... 
   เอกสารหลักฐาน    (    )  ถูกต้องครบถ้วน    (    )  ไม่ครบถ้วน 
บันทึกเพ่ิมเติม..................................................................................................................................................... 
   (ลงชื่อ)      เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
    (.................................................................) 
   ต าแหน่ง................................................................... 

 
ติดรูปถ่าย 

ขนาด  ๑  นิว้ 


