
   
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง 
เร่ือง   รับสมัครบุคคลเพือ่การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

…………………………………. 
 

  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี มีความประสงค์    
จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2 ต าแหน่ง คือต าแหน่งคนงานทั่วไป     
เพ่ือปฏิบัติงานในสังกัดกองคลัง และต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง 

 ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 ประกอบกับมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพ่ือการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

    ๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
๑.๑ พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา  สังกัดกองคลัง 
 ต าแหน่ง คนงานทั่วไป      เลขที่ต าแหน่ง จ 04-001       
๑.2 พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2 อัตรา  สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)    เลขที่ต าแหน่ง จ 0๘-001       
      ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)       เลขที่ต าแหน่ง จ 0๘-002       

รายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้าย
ประกาศนี ้

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร 

 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
  ๑. มีสัญชาติไทย 

๒. มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี 
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล 

 ๕. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

/๖. ไม่เป็น…  
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                         ๖. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
                             ๗.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก  โดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ 

๘.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  
 ๙.  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นบุคคล
ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็น          
โรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ    
การรับสมัคร แนบท้ายประกาศนี้ 

 ๓. การรับสมัคร 
  ๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 

  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สามารถ
ติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล    
คลองมานิงตั้งแต่วันที่ 1-๑2 มิถุนายน ๒๕63  ในวันและเวลาราชการ  

 ๓.๒  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
   ๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน       
6 เดือน จ านวน 3 รูป โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จ านวน 1 รูป และติดรูปถ่ายในบัตรประจ าตัวสอบ 
จ านวน 2 รูป   
   ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน ๑  ฉบับ 
   3. ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  ๑  ฉบับ 
   4. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น (ฉบับจริง) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1
เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)  

5. หลักฐานการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรอื่นใด อย่างใดอย่างหนึ่ง 
ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับต าแหน่งที่สมัครสอบ 

6. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) 
  ทั้งนี้  ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
 

/๓.๓  ค่าธรรมเนียม... 
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 ๓.๓  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน  
๑๐๐ .- บาท   โดยช าระในวันสมัคร (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ) 
  ๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร  
อันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

 ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่           
ในการประเมินสมรรถนะ 
  4.1 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร (ผู้มีสิทธิเข้าประเมินสมรรถนะ) ในวันที่ 16 มิถุนายน ๒๕63  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองมานิง อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี     
  4.2 วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 23 มิถุนายน ๒๕63 เวลา 09.00  
– 16.30 น. ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี   

 ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

 ๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมิน
สมรรถนะในแต่ละภาค ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มี
ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่สอบผ่านการแข่งขันได้คะแนนความสามารถเฉพาะต าแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งยังเท่ากันอีก จะพิจารณาจาก
ล าดับในการสมัครสอบของผู้ที่ได้สมัครก่อน 

 ๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
   องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ตามล าดับคะแนนสอบที่ได้  ในวันที่ 26 มิถุนายน  ๒๕63 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง 
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด ๑ ปี นับวันขึ้นบัญชี หรือ นับแต่        
วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 

  ๘. การจัดท า... 
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 ๘. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง

ก าหนด   ทั้งนี้จะท าสัญญาจ้างเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดปัตตานี   
    

ประกาศ  ณ  วันที่ 19  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕63 
 
       

 
 

                       (นายซักรี  เจะเตะ ) 
                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง 
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ภาคผนวก ก 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

แนบท้ายตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
 
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป    
 1.1 ชื่อต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  เลขที่ต าแหน่ง  จ 04-001  
    สังกัดกองคลัง 

 ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกาศ ส ารวจ รับแบบแสดงรายการ ค าร้อง ค าขอ หรือเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในขั้นต้น ช่วยรับและน าส่งเงิน ออกหลักฐาน ลงบัญชีทะเบียนต่างๆ 
และติดตามทวงถามเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอาการ ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ค่าปรับ รายได้จากทรัพย์สินและ
รายได้อ่ืนๆ เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตควบคุมแผงลอย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแต่งผม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการท าน้ าแข็งเพ่ือ
การค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 
ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอ่ืนๆ ตามข้อบังคับ
ต าบล ค่าปรับละเมิดกฎหมายและข้อบังคับต าบล ค่าอากรสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์ ค่าเช่า
อาคารพาณิชย์ ค่าเช่าโรงมหรสพ ค่าเช่าตลาด ค่าเช่าแผงลอย ค่าที่วางขายของในที่สาธารณะ ดอกเบี้ยเงินฝาก
กองทุนส่งเสริมกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล และเงินฝากธนาคาร ค่าจ าหน่ายเวชภัณฑ์ ค่าจ าหน่ายค าร้อง
ต่างๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า และค่าชดเชยต่างๆ เป็นต้น การเก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐานและ
เรื่องอ่ืนๆ ของผู้เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม หรือรายได้อ่ืนๆ รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงาน ลงรหัสใบแสดง
รายการเสียภาษีและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ๑. มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์  และไม่เกิน ๖๐ ปี 
   2. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ขึ้นไป 
      3.ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย  หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   4. มีสุขภาพแข็งแรง 
   5. มีสุขภาพจิตดี ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด 
   6. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจอารมณ์ สังคม มีความตั้งใจ 
   7. เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น และมีความขยันอดทน 

  
 
 
 
 



-6- 
 
 1.2 ชื่อต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)  เลขที่ต าแหน่ง  จ 0๘-001  
                                          ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)  เลขที่ต าแหน่ง  จ 0๘-002       
    สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
  ช่วยดูแลเด็กเลี้ยงดูเด็ก  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย  มีความเสียสละ 
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยน มีความอดทนต่องานหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เป็นผู้ดูแลเด็ก เลี้ยงดูเด็กปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์  ให้ความรู้แก่เด็ก
โดยการสอนให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเองได้  ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของเด็กในขณะที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้ดูแลเด็ก 
  รับผิดชอบเป็นผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ดูแลความเรียบร้อย  
ความปลอดภัยของเด็กเล็ก  สอนให้ความรู้เบื้องต้นแก่เด็กก่อนประถมศึกษา  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ๑. มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์  และไม่เกิน ๖๐ ปี 
   2. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ขึ้นไป 
      3.ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย  หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   4. มีสุขภาพแข็งแรง 
   5. มีสุขภาพจิตดี ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด 
   6. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจอารมณ์ สังคม มีความตั้งใจจะ
ปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยนเอื้อต่อการเลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสม 
   7. เป็นผู้ที่มีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น และมีความขยันอดทน 
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ภาคผนวก ข 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 

แนบท้ายตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
 
2. ประเภทพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างทั่วไป    

2.1 ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  เลขที่ต าแหน่ง  จ 04-001  
    สังกัดกองคลัง 

 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกาศ ส ารวจ รับแบบแสดงรายการ ค าร้อง ค าขอ หรือเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในขั้นต้น ช่วยรับและน าส่งเงิน ออกหลักฐาน ลงบัญชีทะเบียนต่างๆ 
และติดตามทวงถามเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอาการ ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ค่าปรับ ราย ได้จากทรัพย์สินและ
รายได้อ่ืนๆ เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตควบคุมแผงลอย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแต่งผม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการท าน้ าแข็งเพ่ือ
การค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 
ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอ่ืนๆ ตามข้อบังคับ
ต าบล ค่าปรับละเมิดกฎหมายและข้อบังคับต าบล ค่าอากรสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์ ค่าเช่า
อาคารพาณิชย์ ค่าเช่าโรงมหรสพ ค่าเช่าตลาด ค่าเช่าแผงลอย ค่าที่วางขายของในที่สาธารณะ ดอกเบี้ยเงินฝาก
กองทุนส่งเสริมกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล และเงินฝากธนาคาร ค่าจ าหน่ายเวชภัณฑ์ ค่าจ าหน่ายค าร้อง
ต่างๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า และค่าชดเชยต่างๆ เป็นต้น การเก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐานและ
เรื่องอ่ืนๆ ของผู้เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม หรือรายได้อ่ืนๆ รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงาน ลงรหัสใบแสดง
รายการเสียภาษีและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ระยะเวลาการจ้าง คราวละไม่เกิน 1 ปี  
 อัตราว่าง  1  อัตรา 
 ค่าตอบแทน  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,000  บาท 

  สิทธิประโยชน์   ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ ก.อบต.จังหวัดปัตตานี   
ลงวันที่  ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗  และรวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
แนบท้ายตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

 
2. ประเภทพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างทั่วไป 

2.2  ต าแหน่ง   ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)  เลขที่ต าแหน่ง  จ 0๘-001 
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)  เลขที่ต าแหน่ง  จ 0๘-002  

    สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
  ช่วยดูแลเด็กเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย  มีความเสียสละ 
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยน มีความอดทนต่องานหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เป็นผู้ดูแลเด็ก เลี้ยงดูเด็กปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์  ให้ความรู้แก่เด็ก
โดยการสอนให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเองได้  ดูแลความเรียบร้อย     และความปลอดภัยของเด็กในขณะที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้ดูแลเด็ก 
  รับผิดชอบเป็นผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ดูแลความเรียบร้อย  
ความปลอดภัยของเด็กเล็ก  สอนให้ความรู้เบื้องต้นแก่เด็กก่อนประถมศึกษา  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา 
 ระยะเวลาการจ้าง คราวละไม่เกิน 1 ปี  
 อัตราว่าง  2  อัตรา 
 ค่าตอบแทน  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,000  บาท 

  สิทธิประโยชน์   ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ ก.อบต.จังหวัดปัตตานี   
ลงวันที่  ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗  และรวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
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๓.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  ประเภทพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างทั่วไป    

3.1 ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  เลขที่ต าแหน่ง  จ 04-001  
    สังกัดกองคลัง 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 

๑. ความรู้ 
(ความรู้ในหลักวิชาการที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่งที่จะจ้าง) 

      ๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป 
            - วิชาคณิตศาสตร์ 
            - วิชาภาษาไทย 
            - วิเคราะห์เหตุการณ์ เศรษฐกิจและสังคม 
            - หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      ๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
            - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
            - พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
            - พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 
            - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
            - ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติม            
๒.  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
(ความสามารถหรือทักษะเฉพาะส าหรับงานที่จะจ้าง) 
      ๒.๑ มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft word, Microsoft 
Exell , Microsoft Power Point,โปรแกรมค านวนผู้สูงอายุ)  
      ๒.๒ มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ 
            - พรบ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
            - พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
            - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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โดยวิธีสอบข้อเขียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยวิธีสอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             - ความรู้ที่ เกี่ ยวกับงานตามลั กษณะงานที่ปฏิบั ติ  เช่น 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น 
๓.  คุณสมบัติส่วนบุคคล 
      ๓.๑  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
      ๓.๒  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
      ๓.๓  มนุษยสัมพันธ์ 
      ๓.๔  ทัศนคติ แรงจูงใจ 

 
 

๑๐๐ 
 
 

 

 
 

โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
 
 
 

 
รวม 3๐๐  

 
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ   ดังนี้ 
 3.1. พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 

๑. เวลา 0๙.๐๐ น. – ๑๐.3๐ น. ทดสอบความรู้ในหลักวิชาการท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่งที่จะจ้าง 
 ๒. เวลา ๑๐.3๐ น. – ๑2.๐๐ น. ทดสอบความสามารถหรือทักษะเฉพาะส าหรับงานที่จะจ้าง 
 ๓. เวลา ๑3.0๐ น.  เป็นต้นไป    ทดสอบภาคคุณสมบัติอ่ืนๆของบุคคล (สอบสัมภาษณ์) 
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๓.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  ประเภทพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างทั่วไป    

3.2  ต าแหน่ง   ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)  เลขที่ต าแหน่ง  จ 0๘-001 
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)  เลขที่ต าแหน่ง  จ 0๘-002  

    สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 

1. ความรู้ 
(ความรู้ในหลักวิชาการที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่งที่จะจ้าง) 

      ๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป 
            - วิชาคณิตศาสตร์ 
            - วิชาภาษาไทย 
            - วิเคราะห์เหตุการณ์ เศรษฐกิจและสังคม 
            - หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      ๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
            - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
            - พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
            - พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 
            - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
            - ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติม            
๒.  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
(ความสามารถหรือทักษะเฉพาะส าหรับงานที่จะจ้าง) 
      ๒.๑ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา  
            - พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) 
            - มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
            - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 
           - นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5ปี) ระยะ
ยาว 

 
100 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โดยวิธีสอบข้อเขียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยวิธีสอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ๒.๒ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์
ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
           - พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
           - มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
             - มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  
             - มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
             - มาตรฐานการปฏิบัติตน 
           - แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
           - คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู        
- ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
เป็นต้น 
๓.  คุณสมบัติส่วนบุคคล 
      ๓.๑  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
      ๓.๒  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
      ๓.๓  มนุษยสัมพันธ์ 
      ๓.๔  ทัศนคติ แรงจูงใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑๐๐ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

 
 
 

 
รวม 3๐๐  

 
 
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ   ดังนี้ 
    3.1. พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 

๑. เวลา 0๙.๐๐ น. – ๑๐.3๐ น. ทดสอบความรู้ในหลักวิชาการท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่งที่จะจ้าง 
 ๒. เวลา ๑๐.3๐ น. – ๑2.๐๐ น. ทดสอบความสามารถหรือทักษะเฉพาะส าหรับงานที่จะจ้าง 
 ๓. เวลา ๑3.0๐ น.  เป็นต้นไป    ทดสอบภาคคุณสมบัติอ่ืนๆของบุคคล (สอบสัมภาษณ์) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


