
เรื่อง 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ 

และพนักงานจ้างทํ่'วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

รายชื่อผ้มีสิทธิได้รับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพ~กงานจ้างทั่วไป 

<u 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
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ตามทีองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ได้ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน 

จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๕๖๕ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนติาบลบาตง ที ่๖๙๔/๒๕๖๕ ลงันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง ว่ไป ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีกำหนดการรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรระหว่างวัน่ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

- ๘ ธ นัวาคม ๒๕๖๕ นั น้ 

ทั ง้นี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบ 

(ปรนัย) ในวันพฤหัสบดี ที ่๑๕ ธ นัวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 

(ภาค ก) และเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ณ 

ห้องประซุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จ งัหวัดนราธิวาส หากผู้เข้ารับการสรรหาและ 

เลือกสรรรายใดไปถึงห้องสอบซ้ากว่ากำหนด ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบและให้ผู้เข้ารับการสรรหา 

และเลือกสรรทุกคนแต่งกายชุดสุภาพ (ตามบัญชีรายชื่อเ~ ายประกาศนี้) 

จึงประกาศให้ทราบโดยทัวกัน 

ประกาศ ณ ว นัที ๑๓ ธ นัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

, / ·=:* 6:v , 

(นๅฺา~,xเาดเราะ ฮาแว) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง/ประธานกรรมการการสรรหาและเลือกสรร ฯ 



,, 
แนบทาย ๑ 

บ ญัชีรายชือผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาและเลือกสรรพ~กงานจ้างตามภารกิจและพ~กงานจ้างทํว่ไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ฯ 

ประกาศ ณ ว นัที่ ๑๓ ธ นัวาคม พ ศ. ๒๕๖๕ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างํตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว่ไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๑. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผ้ชู่วยเจ้าพนักงานการเงินและ~ญซี 

ลำด บัที่ เลขประจำัวสอบ ชือ่ - สกุล หมายเหตุ 

๑. ๐๑๐๑/๒๕๖๖ นางสาวฬยรูส ปายอดือราแม ฝาน 

๒. ๐๑๐๒/๒๕๖๖ นางสาวฟารไฮนี วาเย็ง ผ่าน 

๓. ๐๑๐๓/๒๕๖๖ นางสาวอาซือม๊ะ มามะแตฮะ ผ่าน 

๔. ๐๑๐๔/๒๕๖๖ นางสาวอามานี รอกา ฝาน 

๕. ๐๑๐๕/๒๕๖๖ นางสาวเจะมารีแย หะยีเจ๊ะและ ผ่าน 

๒. ประเภทพนักงานจ้างทัํ'วไป ตำแหน่ง ผ้ ดููแลเด็ก 

ลำับที่ เลขประจำตัวสอบ ชือ่ - สกุล หมายเหตุ 

๑. ๐๒๐๑/๒๕๖๖ นางสาวหัสหม๊ะ มะมิง ผ่าน 

๒. ๐๒๐๒/๒๕๖๖ นางสาวนูไรดา เดซมณี ผ่าน 

๓. ๐๒๐๓/๒๕๖๖ นางสาวพาตีม๊ะ แยแนระ ฝาน 

๔. ๐๒๐๔/๒๕๖๖ นางสาวนิอาซีเย๊าะ กามาลอดิง ฝาน 

ตรวจแล้วถูกต้อง 

งนาดีเร๊าะ ฮาแว) 

รองปลั'ดองค์ก~~รบริหารส่วนตำบล 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง/ประธานกรรมการการสรรหาและเลือกสรร ฯ 



แนบท้าย ๒ 

ให้ผู้ทีมีสิทธิได้รับการสรรหาและเลือกสรร เข้ารับการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ 

ในวันพฤหัสบดี ที ่๑๕ ธ นัวาคม ๒๕๖๕ สถานที่สอบ ห้องประชมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 

ประกาศ ณ ว นัที่ ๑๓ ธ นัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรื่อง 
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้า~ วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๑. ภาคความรู้ความสามารถทัวไป (ภาค ก) (๕๐ ข้อ ๕๐ คะแนน) โดยวิธีสอบแบบ (ปรนัย) 

เวลา ๐๙,๐๐ - ๑๑.๓๐ น. 

ตำแหน่ง ว ชิาที่สอบ 

ผ้ชู ว่ยเจ้าพนักงานการ~นและบัญชี - วิชาความสามารถทัวไป ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ 

และสรุปเหตุผล โดยสรุปความหรือจับประเด็นข้อความ เรื่องราว 

ตลอดจนวิเคราะห์เหตผล สรปผลทางการเมือง เศรษ~กิจ สังคม 
<, ·จ c..a 

หาแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นจากข้อมล สมมติธาน ศึกษา 

บ จ .*a 
วิ เคราะห์และสรุปเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับ 

ความสามารถเหตการณ์ปัจจบันทางการเมือง เศรษ~jกิจ แล และสังคม 
จ จ ๘a 

ข้อมลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

U - วิชาภาษาไทย ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้ 

สรุปข้อความและหรือตีความข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณา 

เลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความ 

สัน้ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอ่านอย่างอื่น ที่เหมาะสมกับการทดสอบ 

ความรู้ความสามารถ และหลักการใช้ภาษา 

- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญณัูติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 

พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก~ขเพิ่มเติม 

ผ้ดูู
แลเด็ก - วิชาความสามารถ~วไป ทด ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิ เคราะห์ 

และสรปเหตุผล โดยสรุปความหรือจับประเด็นข้อความ เรื่องราว 

ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล สรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

หาแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นจากข้อมูล สมมุติฐาน ศึกษา 

วิ เคราะห์และสรุปเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับ 

ความสามารถเหตุการณ์ป้จจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

_ วิซาภาษาไทย ทดสอบความรู้ความสามารถในการใซ้ภาษา โดยการให้ 

สรุปข้อความและหรือตึความข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณา 

เลือกใซ้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ iระโยค หรือข้อความ 

สัน้ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอ่านอย่างอื่น ที่เหมาะสมกับการทดสอบ 

ความร้ความสามารถ และหลักการใซ้ภาษา 

~ - ความรู้เกี่ยวกับพฺระราซใ~ณู~สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 

พ.ศ.๒๕๓๗ และทีแ~ไขเพิมเติม 



- 

๒ 

- 

๒. ภา~;,ศ~~~รู้ศวามสา~,ารถเฉพาะสำหรับตำแv~น่ง (ภาค ข) (๕๐ ข้อ ๕๐ คะแนน)โดยวิธีสอบแใrบ (~) 

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 

ตำแหน่ง วิชาทีสอบ 

ผ้ชู่วยเจ้าพนักงานการเ~นและบัญชี - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก 

เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แ~เขเพิ่มเติม 

- พระราชบัญณัูติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- พระราชบัญณัูติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตร~านการบัณชีภาครั~และนโยบาย 
่ 0~ da 

การ ญชีภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๑ 

ผ้ ดูู แลเด็ก - พระราชบัณูณัูติการศีกษาแห่งซาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก~ขเพิ่มเติม 

_. พระราซบัญณู~คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก~ขเพิ่มเติม 

- ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับวิซาชีพครู 

_ ข้อบังคับครสภาว่าด้วยมาตร~านวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

9 ~ c~9 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 


