ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไฮ
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256๓
***********************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไฮ อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะ
ดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ หมวด ๔ สรรหา และการเลือกสรร และประกาศ
คณะกรรมการพนั กงานส่ ว นต าบลจั ง หวัด ศรีส ะเกษ เรื่อ ง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓)
ประกอบมติค ณะกรรมการพนัก งานส่ว นตาบลจัง หวัด ศรีส ะเกษ ในการประชุม ก.อบต.จัง หวัด ศรีส ะเกษ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)
1.ตาแหน่งที่รับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรร
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จานวน ๓ ตาแหน่ง ๔ อัตรา
สังกัดสานักงานปลัด
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
จานวน ๑ อัตรา
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
จานวน ๑ อัตรา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตาแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
จานวน ๒ อัตรา
(รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้)
๑.๒ พนักงานจ้างทั่วไป จานวน ๑ ตาแหน่ง จานวน ๑ อัตรา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
จานวน ๑ อัตรา
(รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้)
2.คุณ สมบัติ ข องผู้ มีสิ ทธิ ส มัค รสอบ
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รเพื่ อ เข้ า รั บ การสรรหาและเลื อ กสรรเป็ น พนั ก งานจ้ า งตาม
ภารกิ จ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลหนองไฮ จะต้องมีคุณสมบัติตาม ข้อ ๔ ของคณะกรรมการพนัก งาน
ส่ว นตาบลจัง หวัด ศรีส ะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗
ดังต่อไปนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
/(๔) ไม่เป็นผู้มีกาย...

-๒-

(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับ
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(๗) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยต้ อ งรั บ โทษจ าคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่ เ ป็ น ข้ าราชการหรื อ ลู ก จ้า งของส่ ว นราชการ พนัก งานจ้ างหรื อ ลู กจ้ า งของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ผู้สมัครตาแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.)
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าการสรรหาและเลือกสรร ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัคร
พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไฮ หมู่ ๑ ตาบลหนองไฮ อาเภอ
อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ตั้ง แต่วัน ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง วัน ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ในวัน และ
เวลาราชการ (แต่งกายชุดสุภาพ) โดยผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน และลง
ลายมือชื่อผู้ ส มัครต่อหน้ าเจ้า หน้า ที่รับ สมัค ร หรือ ดูร ายละเอีย ดได้ที่เ ว็ป ไซต์ข ององค์ก ารบริห ารส่ว นตาบล
หนองไฮ www.Nonghailocal.go.th
๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามายื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ต้องยื่นเอกสารและหลักฐานในการสมัคร
ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งนาเอกสารฉบับจริง
และสาเนารับรองความถูกต้องมายื่นในวันรับสมัคร ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไฮ ดังนี้
(๑) สาเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรอง หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระดับคุณวุฒิ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไฮประกาศไว้ จานวน 1 ฉบับ
(๒) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน
๖ เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป โดยเขียนชื่อตัว ชื่อสกุล ด้านหลังรูปถ่าย
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลกาหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จานวน ๑
ฉบับ
/(๖) สาเนาหลักฐาน...

-๓(๖) สาเนาหลัก ฐานที่แ สดงว่า ได้ผ ่า นพ้น ภาระการเป็น ทหารตามกฎหมาย (ถ้า มี)
จานวน ๑ ฉบั บ
(๗) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุล ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถ้ามี)
(๘) สาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ใช้กระดาษ A๔ และรับรองสาเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ
กากับไว้ทุกฉบับ
ส าหรั บ การรั บ สมัค รครั้ ง นี้ ให้ ผู้ ส มัค รสอบตรวจสอบและรั บ รองความถู ก ต้ อ งว่า เป็ น ผู้ มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใด
มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไฮ จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มี
สิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดๆ
๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสาหรับตาแหน่งที่รับสมัคร จานวน 100.- บาท (-หนึ่งร้อย
บาทถ้วน-) (ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ)
๖. เงื่อนไขในการรับสมัคร และในวันสรรหาและการเลือกสรร
๘.๑ ให้ผู้สมัครสอบแต่งกายในวันรับสมัครสอบ และวันสอบแข่งขัน ดังนี้
สภาพบุรุ ษ แต่งกายด้ว ยชุดสุ ภ าพ (ไม่ส วมเสื้ อยืดคอกลม , ให้ เอาชายเสื้ อ
เข้าข้างในกางเกงและให้สวมรองเท้าหุ้มส้น)
สุภาพสตรี แต่งกายด้วยชุดสุภาพ (ไม่สวมเสื้อยืดคอกลม , ให้สวมรองเท้าหุ้ม
ส้นหรือรัดส้น)
๘.๒ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอีย ดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ที่สมัครอันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการ
รับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
ผู้สมัครที่ใช้หลักฐานอันเป็นเท็จ หรือ หลักฐานปลอม จะถูกดาเนินคดีฐาน แจ้งความอัน
เป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ “ผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน ซึ่ง
อาจทาให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ” ทั้งนี้ไม่ว่าองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไฮจะตรวจพบเมื่อใดก็ตาม
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริ หารส่วนตาบลหนองไฮ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป โดยจะปิดประกาศไว้ ณ
ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไฮ หรือติดต่อสอบถามได้ที่สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองไฮ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์ www.nonghailocal.go.th
๘. วัน เวลา และสถานที่ดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
วัน/เดือน/ปี
เวลา
พนักงานจ้างตามภารกิจ ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น.
๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

วิชาที่สอบ
สถานที่สอบ
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง ณ ห้ อ งประชุ ม องค์ ก าร
บริหารส่วนตาบลหนองไฮ
- ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สัมภาษณ์)

-๔๙. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและการเลือกสรร
หลักสูตรและวิธีการดาเนินการสรรหาและการเลือกสรรที่ใช้สาหรับผู้สมัครพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ แบ่งออกเป็น ๓ ภาค คือ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ภาคความสามารถ
เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม
๑๐๐ คะแนน) (ตามผนวก ข)
1๐. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
1. แต่งกายสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น
2. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบ และบัตรประจาตัวประชาชน ไปในการสอบของแต่ละ
ด้านทุกครั้ง เพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่มีเอกสารดังกล่าวครบถ้วน จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
3. การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตาแหน่งมีดังนี้
3.1 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที และจะ
เข้าสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว
3.2 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที จะ
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบในภาคนั้น
3.3 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่เจ้าหน้าที่คุมสอบ
กาหนดให้
3.4 ผู้ เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดไว้ตาม
กาหนดการ
3.5 ผู้เข้าสอบต้องนาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้ทากระดาษคาตอบไปเอง นอกนั้น
จะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ ที่คณะกรรมการดาเนินการสรรหาเลือกสรรจัดไว้ให้โดยเฉพาะ
3.6 ห้ ามนาตารา หนังสื อ บันทึกข้อความ เครื่องบันทึกเสี ยง เครื่องมี
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
3.7 ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ หรือนาแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ
ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้
3.8 เชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่ งและคาแนะนาของเจ้ าหน้าที่คุมสอบโดย
เคร่งครัด
3.9 ภายในเวลา 30 นาที นั บตั้งแต่เริ่มลงมือทาคาตอบ จะออกจากห้อง
สอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่คุมสอบ
3.10 ห้ามเขียนชื่อหรือเครื่องหมายอื่นใดลงบนกระดาษคาตอบโดยเด็ดขาด
ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกงดตรวจกระดาษคาตอบ
3.11 ห้ามสูบบุหรี่หรือรับประทานอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดในห้องสอบ
3.12 เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบคนอื่น
หรือบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่คุมสอบ
3.13 ถ้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลา หรือไม่ประสงค์จะสอบต่อไปในวิชาใด ให้
ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้ าหน้าที่คุมสอบทราบ ห้ามลุกจากที่นั่งไปส่งกระดาษคาตอบด้วยตนเอง เมื่อส่งคาตอบแล้ว
ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้
/๓.๑๔ เมื่อหมดเวลา...
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3.14 เมื่อหมดเวลาทดสอบแล้ว และเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุด จะต้อง
หยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว
3.15 ผู้ใดสอบเสร็จก่อน เมื่อออกจากห้องสอบไปแล้ว ต้องออกไปห่างจาก
สถานที่สอบและไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่
๑๑. ประกาศผลและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร
จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวัน ศุกร์ ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่ว
กัน โดยปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไฮ หรือติดต่อสอบถามได้ที่สานักงาน
ปลัด องค์การบริห ารส่ว นตาบลหนองไฮ โทร.๐๖๑-๔๙๕๗๘๙๕ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอีย ด
ได้ทางเว็ปไซต์ www.nonghailocal.go.th
๑๒. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไฮ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรโดย
เรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดตามลาดับ ในกรณีที่ผู้ได้รับการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาผู้ที่ได้
ภาคคะแนนความเหมาะสมกับตาแหน่งสูงกว่า และถ้ายังได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากันอีกจะ
พิจารณาตามลาดับเลขประจาตัวผู้สอบลาดับก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศนี้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่
ประกาศขึ้นบัญชี และให้ใช้สาหรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองไฮ อาเภอ
อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เท่านั้น และผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อมีกรณีใด
กรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑๑.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การทาสัญญาจ้างในตาแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้
๑๑.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างในเวลาที่กาหนด
๑๑.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกาหนดเวลาที่จะจ้างในตาแหน่งที่ได้รับการ
เลือกสรรได้
๑๓. การแต่งตั้งและการจ้าง
๑๒.๑ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งตามลาดับ ในการประกาศบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้
๑๒.๒ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไฮ จะเรียกผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมาทา
สัญญาจ้าง โดยผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องมารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองไฮ จะได้รับการแต่งตั้ งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป กาหนดระยะเวลาจ้างตาม
แผนปรับปรุงอัตรากาลัง ๓ ปี
๑๒.๓ ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิ กสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือ
ลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น
๑๒.๔ การแต่ ง ตั้ ง พนั ก งานจ้ า งและท าสั ญ ญาจ้ า งจะด าเนิ น การได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดศรีสะเกษแล้ว
/จึงประกาศ...
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จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕6๓

(นายบัณฑิต ไชยสาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไฮ

ภาคผนวก ก.
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไฮ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
*****************************
ชื่อตาแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จานวน ๑ อัตรา
สังกัด
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไฮ
ตาแหน่งประเภท
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง
เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน สารวจ
ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติงาน ดาเนินการและสนับสนุนให้มีการร่วมกลุ่มของประชาชนประเภทต่างๆ
แสวงหาผู้นาท้องถิ่น เป็นผู้นาและที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน ดูแล ส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความ
เข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วมทางานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่าง
ใกล้ชิด ให้คาแนะนาและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน อานวยความสะดวก
และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน ติดตามผลงานและ
จัดทารายงานต่างๆ เป็นต้น ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑.ได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. และ
ก.อบต. รับรอง
๒.ได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. ,
ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง
๒.ได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท.
และ ก.อบต. รับรอง
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. มีความรู้ในการพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยสภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล กฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ง านธุ ร การและงานสารบรรณอย่ า งเหมาะสม
แก่ ก ารปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติในหน้าที่
๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยา
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตราค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
และค่าครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกาหนด
ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาสั ญ ญาจ้ า งตามแผนอั ต รากาลั ง ๓ ปี (ไม่ เ กิ น คราวละ ๓ ปี ) และไม่ ก่ อ นที่
ก.อบต.จั งหวัดศรี ส ะเกษเห็ น ชอบการจ้ า ง
สิทธิ ประโยชน์
ตามประกาศมาตรฐานทั่ว ไปเกี่ยวกับ พนั กงานจ้าง

ภาคผนวก ก.
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไฮ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
*****************************
ชื่อตาแหน่ง
สังกัด
ตาแหน่งประเภท

ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จานวน ๑ อัตรา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไฮ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้กากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑.ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ช่วยปฏิบัติการเกี่ยวกับการสารวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผลข้อมูลและการ
ดาเนิ น งาน ติ ด ตามตรวจสอบ สภาวะแวดล้ อ ม เพื่ อ เป็ น แนวทางในการกาหนดและปรั บ ปรุ ง นโยบาย
แผน มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสื่อสารและถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างจิตสานึกและส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
๑.๒ ช่วยติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอแนะ
ความเห็น เพื่อ ให้เ ป็น ไปตามมาตรฐานคุณ ภาพสิ่ง แวดล้อ ม และวินิจ ฉัย ข้อ เท็จ จริง เบื้อ งต้น เกี่ย วกับ ปัญ หา
สิ่งแวดล้อม
๑.๓ ร่วมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
๑.๔ ร่วมศึกษา ประสานการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคีและกาหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น
มาตรฐานคุณภาพน้า มาตรฐานคุณภาพอากาศ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อนาไปใช้เป็นมาตรฐานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๑.๕ ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะ นิเวศวิทยา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ เพื่อประกอบการ
จัดทาข้อเสนอในการแก้ปั ญหา ปรั บ ปรุ งคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม หรือส่ งเสริมการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้ อมในพื้นที่ซึ่ง
รับผิดชอบ
๑.๖ สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน เครือข่ายประชาชน อาสาสมัคร องค์กรเอกชน ต่างๆ มีส่วนร่วม
ในการดูแลและส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ ง แวดล้ อ มในพื้น ที่ เพื่อ ให้ ท้องถิ่นซึ่ง รับผิ ดชอบมีสิ่ ง แวดล้ อ มที่ดีตามเกณฑ์
มาตรฐานขั้นต่าที่กาหนดไว้
๑.๗ วินิจฉัยข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงตรวจเหตุเดือดร้อนราคาญอันเนื่องจาก
มลภาวะ เพื่อนาเสนอแนวทางแก้ไขและสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนผู้เสียหาย
๑.๘ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
สิ่งแวดล้อม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๙ ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่ นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
๒.ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
/๓.ด้านการ...

-๒๓.ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้
๓.๒ ชี้แจงให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.ด้านการบริการ
๔.๑ ให้คาแนะนา ชี้แจงและตอบปัญหาเกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อม แก่ส่วนราชการ หน่วยงาน
เอกชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ความรู้และข้อมูลที่ต้องการ
๔.๒ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น จัดทาสถิติ รายงาน หรือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานวิชาการ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สนับสนุนภารกิจของส่วนราชการ และประโยชน์ในการพิจารณา กาหนดและปรับปรุง นโยบาย
แผน มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข และกฎหมายที่เกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเศรษฐศาสตร์
รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษา สถิติ โบราณคดี
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์
ทางทะเล สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท., ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติสาหรับตาแหน่งนี้ได้
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเศรษฐศาสตร์
รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษา สถิติ โบราณคดี
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์
ทางทะเล สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท., ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติสาหรับตาแหน่งนี้ได้
๓. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเศรษฐศาสตร์
รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษา สถิติ โบราณคดี
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์
ทางทะเล สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท., ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑.ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
๒.ความรู้เรื่องกฎหมาย
๓.มี ค วามรู้ เ รื่ อ งปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนวพระราชดาริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า
พระเจ้ า อยู่ หั ว
๔.มีความรู้เรื่องการจัดการความรู้
๕.มีความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
๖.มีความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
๗.มีความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
/๘.มีความรู้...

-๓-

๘.มีความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIT) , การ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ฯลฯ
๙.มีความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
อัตราค่าตอบแทน
ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนเป็ น รายเดื อ น เดื อ นละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่ ง หมื่ น ห้ า พั น บาทถ้ ว น)
ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาสั ญ ญาจ้ า งตามแผนอัต รากาลั ง ๓ ปี (ไม่ เกิน คราวละ ๓ ปี) และไม่ก่ อนที่ ก.อบต.
จั งหวัดศรี ส ะเกษเห็ น ชอบการจ้ าง
สิทธิ ประโยชน์
ตามประกาศมาตรฐานทั่ว ไปเกี่ยวกับ พนั กงานจ้าง

ภาคผนวก ก.
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไฮ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
*****************************
ชื่อตาแหน่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จานวน ๒ อัตรา
สังกัด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไฮ
ตาแหน่งประเภท
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบั ติห น้ าที่ ช่ว ยเหลื อครู ผู้ ดูแลเด็ก เกี่ยวกับการอบรมเลี้ ยงดู จัดประสบการณ์เรียนรู้ การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กก่อนปฐมวัย ให้ความคิด ความประพฤติ ความพร้อม และจัดแนวประสงการณ์ให้เด็กมี
ความพร้อมที่สอดคล้องกับการพัฒนาการของเด็ก จัดทาสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนการสอน ต่างๆ
ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ในการดูแลเด็ก หรือหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และสงเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลาย
หลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒. จัด อบรมสั ่ง สอนและจัด กิจ กรรมเพื ่อ พัฒ นาผู ้เ รีย นให้ม ีค ุณ ลัก ษณะที ่พ ึง ประสงค์ และ
คุณลั กษณะตามวัย
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะ
บูรณาการเชิงสร้างสรรค์ ให้เด็กได้พัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมๆ กัน
๕. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๖. ทานุบารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ปฏิบัติงานร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกับพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๑. มีคุณวุฒิ ป ริ ญญาตรี ห รื อคุณวุฒิ อื่น ที่เทียบเท่า ได้ใ นระดับเดี ยวกัน ทางการศึ กษา หรือสาขา
ศึ ก ษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิ ช าเอกอนุ บ าล หรื อ การศึ ก ษาปฐมวั ย หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อื่ น ที่ ก.จ. , ก.ท. หรื อ
ก.อบต.กาหนดเป็ น คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะตาแหน่ ง นี้ หรื อ
๒. มีคุณวุฒิ ป ริ ญญาตรี ห รื อคุณวุฒิ อื่น ที่เทียบเท่า ได้ใ นระดับเดี ยวกัน ทางการศึ กษา หรือสาขา
ศึ ก ษาศาสตร์ และได้ ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การดู แ ลพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว ไม่ น ้ อ ยกว่ า ๓ ปี โดยมี ห นั ง สื อ รั บ รองจากหน่ ว ยงาน ซึ ่ ง ระบุ ล ั ก ษณะงานและ
ระยะเวลาที่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ง าน และ
๓. มี ใบอนุ ญาตประกอบวิช าชีพ ครู หรือหลั กฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิช าชี พครู ตามที่คุรุ
สภาออกให้ เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส อน
อัตราค่าตอบแทน
ได้รั บ ค่า ตอบแทนเป็ น รายเดือน เดื อนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้ า พันบาทถ้ว น)
/ระยะเวลา...

ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาสั ญญาจ้ างตามแผนอัต รากาลั ง ๓ ปี (ไม่ เกิน คราวละ ๓ ปี) และไม่ก่ อนที่ ก.อบต.
จั งหวัดศรี ส ะเกษเห็ น ชอบการจ้ าง
สิทธิ ประโยชน์
ตามประกาศมาตรฐานทั่ว ไปเกี่ยวกับ พนั กงานจ้าง

ภาคผนวก ก.
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไฮ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
*****************************
ชื่อตาแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก จานวน ๑ อัตรา
สังกัด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไฮ
ตาแหน่งประเภท
พนักงานจ้างทั่วไป
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ช่วยดูแลเด็กเลี้ยงดูเล็ก จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย มีความเสียสละ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยน มีความอดทนต่องานหรือ
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เป็นผู้ดูแลเด็ก เลี้ยงดูเด็กปฏิบัติหน้าที่ใ นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ให้ความรู้
แก่เด็ก โดยการสอนให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเองได้ ดูแลความเรียบร้อย และความปลอดภัยของเด็กในขณะที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบเป็นผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่ อนเกณฑ์ ดูแลความเรียบร้อย ความ
ปลอดภัยของเด็กเล็ก สอนให้ความรู้เบื้องต้นแก่เด็กก่อนประถมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๑. มี อ ายุ ไ ม่ ต่ากว่ า ๑๘ ปี บริ บู ร ณ์ และไม่ เ กิ น ๖๐ ปี
๒. สาเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) หรื อ เที ย บเท่ า ได้ ไ ม่ ต่ากว่ า นี้ ขึ้ น ไป
สาหรั บ บุ ค คลที่ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี สาขาการศึ ก ษาปฐมวั ย ปริ ญ ญาตรี ท างการศึ ก ษาอื่ น ปริ ญ ญา
สาขาอื่ น ๆ อนุ ป ริ ญ ญา จะได้ รั บ การ พิ จ ารณาคะแนนตามระดั บ ความเหมาะสมตามคณะกรรมการ
กาหนดและต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถตามเกณฑ์ ข องคณะกรรมการฯ กาหนด (ตามเอกสาร
กาหนดวิ ธี ก ารสรรหาและเลื อ กสรรฯ)
๓. ไม่ เ ป็ น ผู้ ป ระพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ บกพร่ อ งในศี ล ธรรมอั น ดี
๔. มี สุ ข ภาพแข็ ง แรง
๕. มีสุ ขภาพจิ ตดีต้องไม่ เป็ น ผู้ วิกลจริ ต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่ส มประกอบและไม่เป็นผู้ ติดยา
เสพติ ด
๖. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม มีความ
ตั้งใจ
๗. มี ร ะดั บ วุ ฒิ ภ าวะและบุ ค ลิ ก เหมาะสมทั้ ง ทางด้ า นจิ ต ใจ อารมณ์ สั ง คม มี ค วามตั้ ง ใจจะ
ปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความรั ก ความอ่ อ นโยนเอื้ อ ต่ อ การเลี้ ย งดู เ ด็ ก ได้ อ ย่ า งเหมาะสม
๘. เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรั ก เด็ ก มี อุ ป นิ สั ย สุ ขุ ม เยื อ กเย็ น และมี ค วามขยั น อดทน
ความรู้ ค วามสามารถที่ ต้ อ งการ
๑. สามารถเลี้ ย งดู เ ด็ ก ได้
๒. สามารถสอนด้ า นการพั ฒ นาการเด็ ก ได้
๓. สามารถจั ด โภชนาการสาหรั บ เด็ ก ได้
/๔. มี ค วามรู้ . ..

-๒๔. มี ค วามรู้ ค วามสามารถเกี่ ย วกั บ ตาแหน่ ง ผู้ ดู แ ลเด็ ก
๕. มี ไ หวพริ บ ปฏิ ภ าณที่ ดี แก้ ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้ า และระยะยาวได้ ดี
อัตราค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
และค่าครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกาหนด
ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาสั ญญาจ้ างตามแผนอัต รากาลั ง ๓ ปี (ไม่ เกิน คราวละ ๓ ปี) และไม่ก่ อนที่ ก.อบต.
จั งหวัดศรี ส ะเกษเห็ น ชอบการจ้ าง
สิทธิ ประโยชน์
ตามประกาศมาตรฐานทั่ว ไปเกี่ยวกับ พนั กงานจ้าง

ภาคผนวก ข.
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไฮ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
*****************************
๑.ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร โดยการสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๓ ภาค
๑.ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑.๑ วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผล
ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผล โดยสรุปความหรือจับประเด็นใน
ข้อความ เรื่องราว ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล สรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่
น่าจะเป็นจากข้อมูลสมมุติฐาน ศึกษาวิเคราะห์และสรุปผล โดยอาศัยข้อมูลด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถ
๑.๒ วิชาภาษาไทย
ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการสรุปความและหรือตีความจากข้อความ
สั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคาหรือกลุ่มคาประโยคหรือข้อความสั้นๆ
หรือให้ทดสอบโดยอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ
๒.ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข ) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้ ในการปฏิบั ติห น้าที่ โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ดังนี้
- ความรู้ในทางพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
- พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.๒๕๓๘
- พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
- พระราชบัญญัติสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓
- ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้ คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- กฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓.ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) (สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ให้ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ใ นการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับ
เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่าง
อื่น เป็นต้น

ภาคผนวก ข.
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไฮ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
*****************************
๒. ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร โดยการสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๓ ภาค
๑.ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑.๑ วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผล
ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผล โดยสรุปความหรือจับประเด็นใน
ข้อความ เรื่องราว ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล สรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่
น่าจะเป็นจากข้อมูลสมมุติฐาน ศึกษาวิเคราะห์และสรุปผล โดยอาศัยข้อมูลด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถ
๑.๒ วิชาภาษาไทย
ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการสรุปความและหรือตีความจากข้อความ
สั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคาหรือกลุ่มคาประโยคหรือข้อความสั้นๆ
หรือให้ทดสอบโดยอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ
๒.ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบั ติห น้าที่ โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕
- ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไข ฟื้นฟู รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น มาตรฐานคุณภาพน้า มาตรฐานคุณภาพ
อากาศ เป็นต้น
- ความรู้ในกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น ภาวะโลกร้อน
- ความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของตาแหน่ง
- กฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓.ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) (สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ให้ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับ
เพื่อนร่วมงาน รวมทัง้ สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่าง
อื่น เป็นต้น

ภาคผนวก ข.
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไฮ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
*****************************
๓. ตาแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร โดยการสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๓ ภาค
๑.ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑.๑ วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผล
ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผล โดยสรุปความหรือจับประเด็นใน
ข้อความ เรื่องราว ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล สรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่
น่าจะเป็นจากข้อมูลสมมุติฐาน ศึกษาวิเคราะห์และสรุปผล โดยอาศัยข้อมูลด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถ
๑.๒ วิชาภาษาไทย
ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการสรุปความและหรือตีความจากข้อความ
สั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคาหรือกลุ่มคาประโยคหรือข้อความสั้นๆ
หรือให้ทดสอบโดยอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ
๒.ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบั ติห น้าที่ โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖
- มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้ว ยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึง
ปัจจุบัน
- ความสาคัญของมาตรฐานวิชาชีพครู
- คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
- กฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓.ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) (สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ให้ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับ
เพื่อนร่วมงาน รวมทัง้ สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่าง
อื่น เป็นต้น

ภาคผนวก ข.
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไฮ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
*****************************
๓. ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร โดยการสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๓ ภาค
๑.ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑.๑ วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผล
ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผล โดยสรุปความหรือจับประเด็นใน
ข้อความ เรื่องราว ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล สรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่
น่าจะเป็นจากข้อมูลสมมุติฐาน ศึกษาวิเคราะห์และสรุปผล โดยอาศัยข้อมูลด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถ
๑.๒ วิชาภาษาไทย
ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการสรุปความและหรือตีความจากข้อความ
สั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคาหรือกลุ่มคาประโยคหรือข้อความสั้นๆ
หรือให้ทดสอบโดยอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ
๒.ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบั ติห น้าที่ โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้ ว ยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึง
ปัจจุบัน
- จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
- การดูแลเด็กปฐมวัย
- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- กฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓.ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) (สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ให้ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ใ นการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับ
เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่าง
อื่น เป็นต้น

