
 
            
 

 

ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 
ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงก าหนดวันและเวลาที่สอบ และวันประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร      
เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

-------------------------------- 
   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ทั่วไป ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)  สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน 2 อัตรา โดยก าหนดวัน
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-12 มิถุนายน 2563 และได้ก าหนดวันสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)    
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)     
ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามล าดับคะแนนที่สอบได้ ใน
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นั้น 
  เนื่องจากอ าเภอเมืองปัตตานีได้ส่งหนังสือ อ าเภอเมืองปัตตานี ด่วนที่สุด                          
ที่ ปน 0023.6/2629  เรื่อง การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รุ่นที่  7-14  โดย แจ้งให้ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง เข้ารับการฝึกอบรมในรุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่     
22-24 มิถุนายน 2563 ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง ได้ออกค าสั่งที่ 12 5/2563 ลงวันที่ 27 
พฤษภาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ  คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ คณะกรรมการจัดท า
ข้อสอบ คณะกรรมการจัดเก็บรักษาข้อสอบ กองอ านวยการสอบ เจ้าหน้าที่คุมสอบ กรรมการตรวจข้อสอบ และ
เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนน ปรากฎว่า พนักงานส่วนต าบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง         
ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดดังกล่าวข้างต้น มีรายชื่อเป็นชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น นั้น 
   อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี  เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ ด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 จึง เปลี่ยนแปลงก าหนดวันและเวลาที่สอบ และวันประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) สังกัด กองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้ 

  1.  ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบ 
 ให้สอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) สังกัด            

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ตามวัน เวลาและสถานที่สอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

2.  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
 1. การสอบสรรหาและเลือกสรร จะใช้วิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย  
 2. ให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้   

 2.1  การแต่งกาย ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน  
 2.2  ต้องน าบัตรประจ าตัวสอบไปแสดงควบคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชนต่อกรรมการ   

/2.3  อนุญาต... 
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 2.3อนุญาตให้น าสิ่งของเข้าห้องสอบได้เฉพาะบัตรประจ าตัวสอบที่ติดรูปถ่าย              
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือการ
สรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ข้อ 3.2 และบัตรประจ าตัวประชาชน ปากกา และถุงพลาสติกใส     
ใส่สิ่งของที่ได้รับการยกเว้นตามข้อ 2.4 เท่านั้น 
 2.4  ห้ามน า เครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์ที่ใช้ค านวณได้ 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง เอกสาร ต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ กระเป๋า หรืออุปกรณ์อ่ืนใด 
นอกเหนือจาก ข้อ 2.3 เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใดน าเข้าห้องสอบจะถือว่าส่อเจตนากระท าการ
ทุจริต จะต้องถูกยุติการสอบ และต้องนั่งอยู่ในห้องสอบนั้นจนกว่าจะหมดเวลาสอบและจะไม่ได้รับการตรวจ
ให้คะแนน ยกเว้น นาฬิกา กุญแจรถ รีโมทรถยนต์ กะเป๋าใบเล็ก เครื่องประดับทุกชนิด หากน าเข้ามาในห้อง
สอบ ให้ใส่ถุงพลาสติกใส ตามข้อ 2.3 และวางไว้ใต้เก้าอ้ีที่นั่งสอบ ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดการเสียหายหรือสูญหาย 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 2.5  ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่ก าหนดไว้ และต้องจัดหาเครื่องเขียน
หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบไปเอง ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผู้สอบที่จะต้อง
ทราบวัน เวลา และสถานที่สอบของตนเอง 
 2.6  ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยจะเรียก
ผู้สอบเข้าห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที และผู้สอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดให้
เริ่มสอบไปแล้ว 15 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
 2.7  ต้องนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบ ห้องสอบ สถานที่สอบ และวัน เวลาสอบที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองมานิง ก าหนด ผู้ใดนั่งสอบผิดที่นั่งสอบ ผิดห้องสอบ หรือผิดวัน เวลาสอบ หากตรวจพบหลังจาก
เริ่มเวลาสอบแล้ว จะต้องถูกยุติการสอบ และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ รวมทั้ง    
จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 
 2.8  ห้ามผู้สอบคัดลอกข้อสอบ ฉีกแบบทดสอบ หรือน าแบบทดสอบ หรือกระดาษค าตอบ 
ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝุาฝืนจะถือว่ากระท าการทุจริต และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน และ
อาจจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 2.9  ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง และค าแนะน าของเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด  
 2.10 ต้องหยุดท าข้อสอบทันที เมื่อหมดเวลาท าข้อสอบ และเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุด
ท าข้อสอบ และจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว 

3.  ก าหนดวันประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

ตามล าดับคะแนนที่สอบได้ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง 

  ประกาศ  ณ  วันที่  16  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  
 
 
 

             (นางสุรีมาศ  ปะดอลี) 
            ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง 

                                 ประธานกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 
                                     ต าแหนง่ ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   



ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบ 
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 

ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
แนบท้ายประกาศ  ลงวันที่  16  มิถุนายน  2563 

 
วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจ าตัว

สอบ 
ห้องสอบ สถานที่สอบ อุปกรณ์ที่ใช้ 

ในการสอบ 
26 มิถุนายน 2563 

09.00 น. - 10.30 น. 
 

ภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก) 
 (ผ่านร้อยละ 60) 

01-02 
 

ห้องประชุม 
ที่ท าการองค์การ 
บริหารส่วนต าบล 

คลองมานิง  
 

ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล

คลองมานิง  
หมู่ที่ 1 ต าบล
คลองมานิง  

อ าเภอเมือง จังหวัด
ปัตตาน ี

- ปากกา 

26 มิถุนายน 2563 
10.30 น. - 12.00 น. 

 

ภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
(ผ่านร้อยละ 60) 

26 มิถุนายน 2563 
14.00 น. เป็นต้นไป 

 

ภาคความเหมาะสม 
กับต าแหน่ง (ภาค ค) 
(ผ่านร้อยละ 60) 

 
 

หมายเหตุ ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
 ท่ัวไป  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองมานิง ในวันท่ี 29 มิถุนายน  2563 

 
 
 
 


