
 
ประกาศเทศบาลต าบลแม่แฝก 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลแม่แฝก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

------------------------------ 

   ด้วย เทศบาลต าบลแม่แฝก  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะด าเนินการ
สรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลแม่แฝก ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2562  จ านวน 2  ต าแหน่ง รวมทั้งสิ้น 2 อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลแม่แฝก 
 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 4, ข้อ 8, ข้อ 9, ข้อ 19 และข้อ 24 ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2547 
รวมที่เพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
จ้างของเทศบาลต าบลแม่แฝก ดังนี้ 
 

   1. ต าแหน่งที่รับสมัคร ได้แก่ 
 

  สังกัด  กองการศึกษา 
 

   พนักงานจ้างตามภารกิจ    ประเภท ผู้มีคุณวุฒิ   
1. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน  1  อัตรา 

พนักงานจ้างตามภารกิจ    ประเภท ผู้มีทักษะ 
2. ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จ านวน  1  อัตรา 

    
 

  2. คุณสมบัติของพนักงานจ้าง 
    2.1  คุณสมบัติทั่วไป  ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่
มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2547 ดังต่อไปนี้   

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี  และไม่เกิน  60  ปี   
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
     ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็น 
     โรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะ 
      ต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงาน เทศบาล   ดังนี้ 

(4.1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่
รังเกียจแก่สังคม 

(4.2) วัณโรคในระยะอันตราย 
 
 

/(4.3) โรคเท้าชา้ง...... 
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(4.3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(4.4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(4.5) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น   คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก
สภาท้องถิ่น 

(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะ
กระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ   
รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น  

 

   หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

   2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผู้ซึ่งจะได้รับ การ
จ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศฯ ภาคผนวก ก. 
  
    3. วัน เวลา  สถานที่รับสมัคร 
        ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้
ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล ส านักงานเทศบาลต าบลแม่แฝก  อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่  หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 053 849 043 ต่อ 26  ตั้งแต่วันที ่21-30 สิงหาคม พ.ศ. 
2562  ในวันและเวลาราชการ   
 

  4.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
        ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อ
เจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้  
    4.1  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน  3  รูป 
   4.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  1  ฉบับ 
    4.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ   
   4.4 ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาลก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
 

/4.5 ส าเนาหลักฐาน..... 
 



-3- 
 
   4.5  ส าเนาหลักฐานการศึกษา (ถ้ามี)  จ านวน  1  ชุด   

4.6  หนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงานในงานที่จะปฏิบัติเป็น 
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี  กรณยีื่นใบสมัครในต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)  จ านวน 1 ฉบับ 
    4.7  ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  เช่น  ใบทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล, 
ใบรับรองการผ่านงาน, หลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร  จ านวน  1  ชุด        
    4.8  พระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบได้ 
ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2501 
และตามข้อความในขอ้ 5 ของค าสั่งเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 
 
 

   ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้อง และลงชื่อก ากับ          
ไว้ด้วย 
   5.  เงื่อนไขการสมัคร 
        5.1 การสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศนี้  ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการ
สรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ลงลายมือชื่อสมัครและรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้อง และเป็นความ
จริงทุกประการ หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญา
ฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 
        5.2 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับ
สมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ อันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ
ตามประกาศดังกล่าว  หากตรวจพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร
ครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
 

  6. การประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่
ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร   
     6.1 เทศบาลต าบลแม่แฝก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร ในวันที่ 3  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562  ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลต าบลแม่แฝก  อ าเภอ   
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 053 849 043 ต่อ 26 ทั้งนี้ 
หากคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่
ก าหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการฯ  จะตัดสิทธิ์ผู้นั้นมิให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร หรือ
พิจารณาไม่ใหผ้่านการสรรหาและเลือกสรร หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
    6.2 คณะกรรมการฯ จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 5 เดือน กันยายน
พ.ศ. 2562      
 

  7. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
       เทศบาลต าบลแม่แฝก จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
โดยการประเมินยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ตามวิธีการสรรหาและ
เลือกสรรที่คณะกรรมการของเทศบาลต าบลแม่แฝกก าหนด ประกอบด้วย 
      -  ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 

/ความ.......... 
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      -  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
      -  คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
 
 

 7.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ทดสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ข้อเขียน)  และภาค 
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 
 
 

       8. เกณฑ์การตัดสิน       
       ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนจากการด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เทศบาลต าบลแม่แฝกก าหนดไว้ ดังนี้ 
       8.1   ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสรรหาและเลือกสรร
แต่ละภาคไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 
       8.2   ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสรรหาและเลือกสรร
รวมทุกภาคไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 
       เทศบาลจะด าเนินการท าสัญญาจ้างผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรตามล าดับคะแนนที่
สอบได้  เมื่อเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2547 รวมทั้ง
ฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
 

   9. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร     
        เทศบาลต าบลแม่แฝก จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรภายใน วันที่ 6 เดือน 
กันยายน พ.ศ. 2562  ณ ป้ายประชาสัมพันธ์  เทศบาลต าบลแม่แฝก  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ท่ีโทรศัพท์หมายเลข 053 849 043  ต่อ  26 
 

     10. การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
      10.1 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  จะประกาศรายชื่อโดยเรียง
ตามล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัว
ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
   10.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ โดยแยกแต่ละต าแหน่ง  และ
ขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 6 เดือน นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
 

   11.  เงื่อนไขการจ้าง 
          พนักงานจ้างตามภารกิจเทศบาลจะด าเนินการจ้างต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จ. เชียงใหม่) 
          
   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

       ประกาศ  ณ  วันที ่  13   สิงหาคม   พ.ศ. 2562 

       
   (นายอาทิตย์  วงศ์ทินบดี) 
 นายกเทศมนตรีต าบลแม่แฝก 

 



ภาคผนวก ก. 
 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลแม่แฝก  ลงวันที่ 13  สิงหาคม 2562 

**************************** 
 
ชื่อต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

ต าแหน่งประเภท  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ประเภท ผู้มีคุณวุฒิ) 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง 

แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต ้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 
1. ด้านการปฏิบัติการ  

1.1 จัดท าและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น  เพ่ือให้งานเป็นไป
อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและตามเป้าหมายท่ีก าหนด  

1.2 รวบรวมรายละเอียดการจัดท างบประมาณ  เพ่ือใช้ประกอบในการท างบประมาณ 
ประจ าปีของหน่วยงาน และจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงิน เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการเบิก
จ่ายเงิน  

1.3 ด าเนินการรับ-จ่ายเงิน ตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการรับ- 
จ่ายเงินเป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องและครบถ้วน  

1.4 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบส าคัญ และรายงานทางการเงินและบัญชี
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานส าคัญในการอ้างอิงการด าเนินการต่างๆ 
ทางการเงินและบัญชี  

1.5 ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารส าคัญทางการเงิน เพ่ือให้เกิดความถูกต้องใน 
การปฏิบัติงาน  

1.6 ร่างหนังสือโต้ตอบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ เพ่ือให้เกิด
ความถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน และระเบียบที่ก าหนดไว้  

1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
กับงานการเงินและบัญชี เพ่ือนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 
2. ด้านการบริการ  

2.1 ให้ค าแนะนา ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความช านาญแก่ผู้ที่สนใจ  

2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอ
ความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน  
 

/คุณสมบัติ... 
 
 
 



-2- 
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่ง  

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมี
การศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได ้ 

อัตราค่าตอบแทน 
1. ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,400.-  บาท  (.-เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน.-) 
2. และได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับ
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 
 
ชื่อต าแหน่ง   ผู้ดูแลเด็ก 

ต าแหน่งประเภท  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ประเภท ผู้มีทักษะ) 

หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
  ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานวิชาการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กอนุบาลและปฐมวัย ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคมและสติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่ง  
  1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2.จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย 
  3.ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  4.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  5.ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  6.ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัตรของเด็กเพ่ือให้เด็กมีความเจริญเติบโต มีพัฒนาการทุกด้านตามวัย 
  7.ส่งเสริมตามพัฒนาการของเด็กในด้านจิตใจ อารมณ์ สังคมและจริยธรรม 
  8.จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะเหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกด้าน 
  9.ประสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัว 
  10.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเล็ก และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

อัตราค่าตอบแทน 
1. ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,400.-  บาท  (.-เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน.-) 
2. และได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับ
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 

------------------------------------------------------------------------------ 


