
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง 

เรื่อง รั
บสมัครการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

***************************** 

ด ว้ยองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จ งัหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะ 

ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง 

อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๘ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล 

จังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเ~อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง ลงวันที่ 

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และ 

~อนไขเกี่ยวกับ่การบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง (แ~เพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ กุมภา~นธ์ ๒๕๖๕ 

จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพ~ก่ างขององค์การบริหารส่วนตำบลบาตง 

โดยมีรายละเอียด ด งันี้ 

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร 

๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อ ตัรา ด งันี้ 

ตำแหน่ง ผ้ชู่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อ ตัรา 

๑.๒ พนักงานจ้า์ วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อ ตัรา ด งันี้ 

ติาแหน่ง ผ้ดููแลเด็ก จำนวน ๑ อ ตัรา 

๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระยะเวลาการจ้างและค่าตอบแทน 

ที จ่ะไ 'รับ (รายละเอียดตามผนวก ก. แนบท้ายประกาศฉบับนี้) 

๓. คณสมบัติของผู้สมัคร 

๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

ผ้ สูมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศ 

คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

ของพนักงานจ้าง ลงันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ด งัต่อไปนี้ 

(๑) มีส ณัูชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี เว้นแต่พนักงานจ้าง 

ผ้เูชี่ยวซาญพิเศษอายุไม่เกินเจ็ดสิบปี 

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบ~หน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ 

หรือจิตฬ่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม 

เบื้องต้น สำหรับพนักงานส่วนตำบล 

/(๕) ไม่เป็นผ้... 

บ 



- 

๒ 

- 

(๕) ไม่เป็นผ้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ 

บ 
เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

(๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะ้บริหารท้องถิ่น สมาชิก 

สภาท้องถิ่น 

(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะ 

กระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสํว บความผิดท่ฯฺ่ด้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหโทษ 

(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ 

ร'ัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ 

หน่วยงานอีนของรัฐ ร ฐัวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราซการส่วนท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น 

๓.๒ คุณสมบ~เฦพาะสำหรับตำแหน่ง (รายละเอียดตามผนวก ก. แนบท้ายประกาศ 

ฦบับนี้) 

๔. การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร 

๔๑ ว นัเวลาและสถานที่รับสมัคร 

ผ้จู~ํประสงค์จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย 

ตนเอง ระหว่างวัน่ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๘ ธ นัวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (เนวันและ 

เวลาราชการ) ณ ที ท่ำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จ งัหวัดนราธิวาส 

๔.๒ เอกสารและหลักฐานท่ฯ่ชไนวันสมัคร 

(๑) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ 

(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ~บับ 

(๓) สำเนาวุฒิการศีกษาตรงกับ่คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่รับการ 

สรรหาและเลือกสรร จำนวน ๑ ฦบับ 

(๔) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ ว้ 

ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันรับสมัคร) จำนวน ๓ ร ปู และใ~ผู้สมัครลงนามหลังรูปถ่ายด้วย 

(๕) ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึง่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้อ์ ามตามที่กำหนด 

ไวไนประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ออกใหไม่เกิน ๑ เดือน) 

(๖) หลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลียนชื่อตัว ชื อ่สกุล พร้อม 

สำเนา ๑ ฦบบ (๓มี) 

(๗) สำเนาภาพถ่ายเอกสารทุกฦบับใหไช้กระดาษ A๔ เท่านั้น และรับรอง 

ส ๅํเนา ถ กูต้องทุกฦบับ 

๔ ๓ เงื่อนไขการรับสมัคร 

สํวํหรับการการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ให้ผู้ทีได้รับการสรรหาและเลือกสรร 

ตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฦพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับ 

สมัคร และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบ~ดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหาร 

ส่วนตำบลบาตง จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบ~นการสมัครสอบ และไม่มีสิทธิได้รับการคัด่เลือก 

/๔.๔ ค่าธรรมเนียม... 



-๓-

๔ ๔ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

ผ้สูํม คัรการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเสียค่าธรรมเนียมที่สมัครเฃ้ารับการสรรหา 

และเลือกสรรทุกตำแหน่งจำนวน ๑๐๐ บาท 

๕. การประกาศรายชื่อผู้มี~ทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ว นั เวลา เ~ะสถานที่สอบคัดเลือก 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ 

เลือกสรร ว นั เวลา และสถานที่สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถ 

เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ด งันี้ 

๕.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ว นัที่ ๑๓ ธ นัวาคม ๒๕๖๕ ณ ทีท่ำการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง หรือทางเว็บไชต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จ งัหวัด 

นราธิวาส 

๕.๒ กำหนดวัน เวลา และสถานีสอบคัดเลือก จะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที 

๑๕ ธ นัวาคม ๒๕๖๕ สถานที่สอบ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จ งัหวัด 

นราธิวาส โดยมีรายละเอียด ด งันี้ 

(๑) สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. 

(๒) สอบภาคความรู้ความสามารถเฦพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เวลา 

๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 

๕.๓ การประกาศผลสอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบาตงจะประกาศผลการสอบ 

ภาคความรู้ความสามารถทัิั่'วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฦพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ในวันที่ 

๑๙ ธ นัวาคม ๒๕๖๕ ณ ทีท่ำการองค์การบริหารส่วนติาบลบาตง และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาตง 

อำเภอรือเสาะ จ งัหวัดนราธิวาส หรือสอบถามทางโทรศัพทได้ที่หมายเลข ๐-๗๓๕๓-๐๘๗๓ 

๕.๔ สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในวันที่ ๒๑ ธ นัวาคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จ งัหวัด 

นราธิวาส 

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาตงจะดำเนินการสอบคัดเลือก (รายละเอียดตามผนวก ข. 

แนบท้ายประกาศฦบับนี้) 

๗. เกณฑ์การตัดสิน 

๓/.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จำนวน ๕๐ ข้อ ๕๐ คะแนน 

๗.๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะติาแหน่ง (ภาค ข.) จำนวน ๕๐ ข้อ ๕๐ คะแนน 

ผ้เูข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องสอบได้คะแนนฝานเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ ของ 

คะแนนในแต่ละภาค จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) 

๘. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 

องค์การบริหารส่วนติาบลบาตงจะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 

๒๖ ธ นัวาคม ๒๕๖๕ ณ ที ท่ำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง 

อำเภอรือเสาะ จ งัหวัดนราธิวาส หรือสอบถามทางโทรศัพทได้ที่หมายเลข ๐-๗๓๕๓-๐๘๗๓ 

/๙. ผู้ทฯฺ่่ด .้.. 



-๔-

๙. ผ้ทู~ด้รับการสรรหาและเลือกสรร 

ให้ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรมารายงานตัว และทำสัญญาจ้าง~บ่องค์การ 

บริหารส่วนตำบลบาตง ณ ที ท่ำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง หลังจากได้รับความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนราธิวาสแล้ว 

๑๐. กๅรขึ้นบัญชี 

๑๐.๑ ผ้ทูีไ่ด้รับการสรรหาและเลือกสรร จะเรียงลำับจากผู้ที่ได้คะแนนสอบภาค 

ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) รวมกับภาคความ 

เหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) และขึ้นบัณูชีจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด เรียงลำดับ่ลงมา กรณีที่มีผู้สอบได้ 

คะแนนรวมกันเท่ากัน ให้ผ้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) 

มากกว่าเป็นผู้อยูในล°าดับใ~สูงกว่า และหากได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู~~ด้รับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการ 

สรรหาและเลือกสรรก่อนเป็นผู้อยูในลำดับ่ที่สูงกว่า 

๑๐.๒ บ ญัชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร กำหนดให้บัญชีมีอายุไม่เกิน ๑ ปี

น บัตั้งแต่วันิ่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง มีการสรร 

หาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญซีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไดไหม่แล้ว ~ญชีผู้ฝานการ 

สรรหาและเลึอกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

๑๐.๓ ผ้ทูีไ่ด้ขึ้นบัณูชีรายชื่อผู้ฝานการสรรหาและเลือกสรร ถ า้มีกรณ~ดกรณีหนึ่ง 

ด งัต่อไปนี้ให้เป็นันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไวไนบัณูชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรคือ 

(๑) ผ้นูั น้ไม่มารายงานตัวและทำสัญณูาจ้างในเวลาที่ผู้มีอำนาจจ้างกำหนด 

(๒) ผ้นูัน้มีเหตุไม่อาจจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกํๅหนดเวลาที่จะจ้างใน 

ตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 

๑๑. เงื่อนไขการจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง จะมีคำสั่งสัญณูาจ้างผู้ที่ได้รับการสรรหาและ 

เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

พนักงานส่วนตำบลจังหวัดนราธิวาส และมีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ ปี สำหรับพนักง างตามภารกิจ และ 

มีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป หากตรวจสอบพบภายหลังว่าบุคคลดังกล่าวขาด 

คุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง จะถอนรายชื่อผู้นั้นออกจาก 

บ ณัูซีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 

จึงประกาศให้ทราบโดยทัวกัน 

ประกาศ ณ ว นัที ๒๑ พฤศจิกา~ิ่พ.ศ. 

(นายอับดุลอาซิ เจ๊ะแน) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง 



ผนวก ก. 

แนบท้ายประกาศ เรื่อง ร บัสมัครการสรรหาและเลือกสรรพ~กงานจ้างตามภารกิจและพ~กงานจ้า่ วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

**************************** 

คุณสม~.Tติเฉพาะตำแหน่งและลัก่ษณะงานที่ปฏิบ~ติ ระยะเวลาการจ้าง และค่าตอบแทนที่จะได้รับ 

ตำแหน่ง ผ้ชู่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน ๔ ปี

จำนวน ๑ อ ตัรา 

อ ตัราค่าตอบแทน ๑. ๙,๔๐๐.- บาท (สำหรับคุณวุฒิ ปวช.) 

๒. ๑๐,๘๔๐.- บาท (สำหรับคุณวุฒิ ปวท.) 

๓. ๑๑,๕๐๐.- บาท (สำหรับคุณวุฒิ ปวส.) 

~ทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง ลงวัน่ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดํบ่ต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบ~งานด้านการเงินและบัญชีตามแนวทาง แบบอย่าง ขัน้ตอน และวิธีการ ดเจน ภายใต้การกำกับแนะนำ 

ตรวจสอบ และปฏิบ°'ติงานอื่นตามท่ฯฺ่ด้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ด งันี้ 

ล กัษณะงานที่ปฏิบัติ 

๑. ด้านการปฏิ,บัติการ 

(๑) จ ดัทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชืเนระดับต้นเพื่อให้งานเป็นไป 

อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและตามเปัาหมายที่กำหนด้ 

(๒) รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณ 

ประจำปีของหน่วยงาน และจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการเบิก 

จ่ายเงิน 

(๓)ดำเนินการรับ-จ่ายเงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงินเีอให้การดำเนินงานด้านการรับ-

จ่ายเงินเป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องและครบถ้วน 

(๔) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบสำคัญ และรายงานทางการเงินและ~ญซี 

ต่างๆ ที เกี่ยวข้อง เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานสำคํ~นการอ้างอิงการดำเนินการต่างๆ 

ทางการเงินและบัญชี 

(๕) ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสิาคัญ่ทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องใน 

การปฏิบ~งาน 

(๖) ร่างหนังสือโต้ตอบต่างๆ ที เ่กี่ยวกับการเงิน การบัญซี และการงบประมาณเพื่อให้เกิด 

ความถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน และระเบียบที่กำหนดไว้ 

(๗) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรไหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆที่เกียวข้อง 

ก บังานการ~นและบัญชี เพื่อนำมาประยุกตไชไนการปฏิ~ติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

/๒. ด า้นการบริ... 



(๒) 

๒. ด้านการบริการ 

(๑) ให้คำแนะนิา ตอบปัญหา ชี แ้จงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ระดับ 

รองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ 

(๒) ประสานงานในระดับกลุ่ม ก บัหน่วยงานราซการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพีอขอ 

ความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชีและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชียวชาญทีเป็นประโยชน์ 

ต่อการทำงานของหน่วยงาน 

คณวฒิการศึกษาทีํตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ด งัต่อไปนี้ 

๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบไดไนระดับเดียวกัน ในสาขาวิชๅหรือทา่ ณูชี

พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัด่การทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการ วไป ต้องมี 

การศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) หรือ 

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไนระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง 

บ ญัชี พาณิซยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฦพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัด่การ 

ทั ว่ไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต) หรือ 

๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดิฺม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิซาหรือทาง~ญชี 

พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทํ่'วไปต้องมี 

การศึกษาวิชาบัญซีมาไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต) 



คุณสมบัติเฦพาะตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระยะเวลาการจ้าง และค่าตอบแทนที่จะได้รับ 

ตำแหน่ง ผ้ดู แูล เด็ก 

ประเภท พนักงาน้างทั่วไป 

ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน ๑ ปี

จิานวน ๑ อ ตัรา 

อ ตัราค่าตอบแทน ๙,๐๐๐.- บาท 

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง ลงันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ ~ฒนาผู้เรียน 

ปฏิบ~งานทางวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยจะต้องฝานการเตรียมความพร้อมและ~ฒนา 

อย่างเข็มก่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก และปฏิบ~งานอื่นตามท่~ด้รับมอบหมาย 

ล กัษณะงานที่ปฏิบัติ 

๑. ปฏิบ~หน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัด่ประสบการณ์เรียนรู้ และการส่งเสริมการเรียนรู้ของ 

ผ้เูรียนด้วยวิธีการทีหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๒. จ ดัอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ และ 

คุณลักษณะตามวัย่ 

๓. ปฏิบ'ิติงานวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

๔. ปฏิบ~งานทีเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

๕. ปฏิบ~ตงานความร่วมมือกับเครือข่ายการ ฒ ฒนาเด็กปฐมวัย 

๖. ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิป้ญญาท้องถิ่น 

๗. ความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

๘. ปฏิบัติงานอื่นตามท่~ด้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

๑. สามารถเลี้ยงดูแลเด็กได้ เป็นผู้ที่มีความรักเด็ก มี อุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น และมีความขยันอดทน 

๒. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์ ส งัคม มีความตั้งใจ 

จะปฏิบ~งานด้วยความรัก ความอ่อนโยนเอื้อต่อการเลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสม 

๓.มีสุขภาพจิตดีต้องํ่เป็นผู~กลจริตหรือจิตฟ่นเฟือนไม่สมประกอบและ~เป็นผู้ติดยาเสพติด 

๔. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

๕. ม ใีหวพริบ ปฏิภาณที่ดี แก~ขปัณูหาเฉพาะหน้าและระยะยาวได้ดี 

๖. สามารถจั~ภซนาการสำหรับเด็กได้ 

๗. สามารถสอนด้านพัฒนาการเด็กได้ 

๘. มี สุขภาพแข็งแรง 



ผนวก ข. 

แนบท้ายประกาศ เรื่อง ร บัสมัครการสรรหาและเลือกสรรพ~กงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่~ป 

ประจิาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

**************************** 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 

มีทั ง้หมด ๓ ภาค โดยจะสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ 

สำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบฝานภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ 

ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ตามเกณฑไนประกาศรับสมัครแล้ว มี สิทธิเข้าสอบภาคความ 

เหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรมีรายละเอียด ด งันี้ 

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผ้ ชู่วยเจ้ว กงานการเ~นและ~ณูชี 

๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (จำนวน ๕๐ ข้อ ๕๐ คะแนน) 

เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปร ย โดยคิานึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ 

ต อ้งการตามระดับตำแหน่ง ด งัต่อไปนี้ 

(๑) วิชาความสามารถทั่วไป ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล 

โดยสรุปความหรือ~บประเด็นข้อความ เ เรื่องราว ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล สรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจ 

ส งัคม หาแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นจากข้อมูล สมมุติฐาน ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดย 

อาศัยข้อมูลด้านต่างๆ ที เ่หมาะสมกับความสามารถเหตุการณ์ปัจจุ~นทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

ข อ้มูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒) วิชาภาษาไทย ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปข้อความ 

และหรึอตีความข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ 

ประโยค หรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอ่านอย่างอื่น ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ 

ความสามารถ และหลักการใช้ภาษา 

(๓) ความรู้เกียวกับพระราชบัญณัูติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ 

และทีแกไขเพิมเติม 

๒. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) (จำนวน ๕๐ ข้อ ๕๐ คะเณน) 

เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งที่ 

สมัครการสรรหาและเลือกสรรโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปร~ย ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 

ร กัษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก~ขเพิ่มเติม 

(๒) พระราชบัญญ~การจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(๓) พระราชบัญญ~วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(๕) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ~ญชี 

ภาครั~ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๘i\ 

/๓. ภาคความเหมาะ... 



-๒-

๓ ภาคความเหมาะสมกับติาแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

เป็่'นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ ส งัเกต ตรวจสอบเอกสาร เพื่อพิจารณาความ 

เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทิางาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 

อารมณ์ ท ศันคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด 

ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิ~ติราชการ และ 

พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ 

ประเภทพนักงานจ้างทั่ว่เป ตำแหน่ง ผ้ ดููแลเด็ก 

๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (จำนวน ๕๐ ข้อ ๕๐ คะแนน) 

เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ 

ต้องการตามระดับตำแหน่ง ด งัต่อไปนี้ 

(๑) วิชาความสามารถทั่วไป ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล 

โดยสรุปความหรือจับประเด็นข้อความ เรื่องราว ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล สรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจ 

ส'ังคม หาแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นจากข้อมูล สมมุติฐาน ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดย 

อาศัยข้อมูลด้านต่างๆ ที เ่หมาะสมกับความสามารถเหตุการณ์ปัจจุ~นทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒) วิชาภาษาไทย ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปข้อความ 

และหรือตีความข้อความสั้นๆ หรือบทความ และ~ พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ 

ประโยค หรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอ่านอย่างอื่น ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ 

ความสามารถ และหลักการใช้ภาษา 

(๓) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญณัูติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ 

และที่แก้เขเพิ่มเติม 

๒. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) (จำนวน ๕๐ ข้อ ๕๐ คะแนน) 

เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใชไนการปฏิบ~งานในห~าที่ของติาแหน่งที่ 

สมัครการสรรหาและเลือกสรรโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) พระราชบัญณู~การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก~ขเพิ่มเติม 

(๒) พระราชบัญญ~คุ้มครองเด็ก พ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติม 

(๓) ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพครู 

(๔) ข อ้บังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

เป็ํนการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ ส งัเกต ตรวจสอบเอกสาร เพื่อพิจารณาความ 

เหมาะสมกับติาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 

อารมณ์ ท ศันคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด 

ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิ~ติราชการ และ 

พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ 


