
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

 
 

  ด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  ประสงค์จะ
ด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จ านวน 1 อัตรา สังกัดส านักปลัด ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ) จ านวน 2 
อัตรา ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จ านวน 1 อัตรา สังกัด กองการศึกษาฯ พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง     
คนงานทั ่ว ไป จ านวน 1 อัตรา สังกัดส านักปลัด ต าแหน่ง ผู ้ด ูแลเด็ก จ านวน 1 อัตรา สังกัดกอง
การศึกษาฯ อาศัยประกาศคณะกรรมการพนักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื ่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2547 ข้อ 18 และข้อ 19  และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง   (ฉบับที่ 4)  ลงวันที่   30  กันยายน  2558 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรร
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. ประเภทของพนักงานจ้าง  ชื่อต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง 
    1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  4  อัตรา  
           1.1.1 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ)  จ านวน  2  อัตรา 
           1.1.2 ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)   จ านวน  1  อัตรา 
  1.1.3 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ  จ านวน  1  อัตรา 
    1.2 พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  2  อัตรา  
 1.2.1 ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก    จ านวน  1  อัตรา 
 1.2.2 ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป    จ านวน  1  อัตรา 
 (รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้) 
 

2. คุณสมบัติทั่วไป และคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเขา้รบั 
การสรรหาและการเลือกสรร ดังน้ี 

     2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
   ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
   (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร   
   (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด ดังนี้  
       (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   
 
 

/(ข) วัณโรค… 
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       (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
       (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
       (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
       (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 

(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือ  
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา 
ท้องถิ่น 
 

 (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกเพราะกระท า 
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน  หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
   หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่
เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 

     2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด  

เกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละต าแหน่ง รายละเอียดตามภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้ 
  

  3. การรับสมัคร 
      3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบ
สมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ที่ ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง     อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2565  ในวันและเวลาราชการ   ติดต่อขอ
ทราบรายละเอี ยดได้ทางโทรศั พท์  หมายเลข 0 5310 6553 และเวปไซต์ ของ อบต. โป่ งแยง 
www.pongyeang.go.th 
      3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
   (1) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  1 นิ้ว ถ่ายครั้ง 
เดียวกันไม่เกิน  6  เดือน         จ านวน  3  ใบ 
   (2) ส าเนาวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งสมัครสอบ        จ านวน 1 ฉบับ   

(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  1  ฉบับ 
(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน  1  ฉบับ 
(5) ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน  1  เดือน)  จ านวน 1  ฉบับ 
 

 

         /(6) ส าเนา... 
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(6) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)  
     เช่น ในเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล เป็นต้น   จ านวน  1  ฉบับ 
เอกสารทุกอย่างต้องใช้กระดาษขนาด A 4  ทั้งนีใ้นส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัคร 

เขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย ยกเว้นใบรับรองแพทย์อาจใช้กระดาษขนาด
อ่ืนได้ 

 

3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ต้องเสียค่าธรรมเนียมในต าแหน่งที่สมัครสอบ  
จ านวน  100 บาท (หนึ่งร้อยบาท)  โดยช าระเงินพร้อมกับการยื่นใบสมัคร  ทั้งนี้ เมื่อสมัครเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรรแล้ว ค่าธรรมเนียมการสมัครจะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

    3.4 เงื่อนไขในการสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร
จริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน   ใน
กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษ าไม่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร อันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว 
หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
ส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

 

               4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้ 
      4.1 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
     องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และ
เลือกสรร ในวันที่  7  มีนาคม 2565    ที่ท าการองค์การบริหารต าบลโป่งแยง     อ าเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่ 
      4.2 วัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร  
    องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ท าการ
ทดสอบ/ประเมินสมรรถนะโดยว ิธ ีการสอบข้อ เข ียนและสอบสัมภาษณ์   โดยค าน ึงถ ึงความรู้ 
ความสามารถที่ต้องการของต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยท าการทดสอบ
และประเมินสมรรถนะ  ในวันที่  14 มีนาคม 2565 ณ ที่ท าการองค์การบริหารต าบลโป่งแยง  
อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดดังนี้ 
-เวลา 09.00 – 12.00 น. ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (ภาค ก, ภาค ช) 
-เวลา 13.00 – 16.00 น. ประเมินสมรรถนะด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล (ภาค ค) 
 

  5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร    
    ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร   จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60  ของ 

คะแนนของแต่ละภาคจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยการด าเนินการ
สั่งจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้   
 

 
 

/6.การประกาศ... 
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6. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผ้่านการเลือกสรร 
          องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามล าดับคะแนน
สอบที่ได้ ในวันที่ 21 มีนาคม 2565  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่  โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเรียงล าดับจากผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามล าดับ หากได้คะแนนรวมเท่ากันให้ถือคะแนนทดสอบสมรรถนะมากกว่าเป็นผู้ขึ้นบัญชีล าดับก่อน หากได้
คะแนนรวมเท่ากันและคะแนนทดสอบสมรรถนะเท่ากันอีก ให้ถือล าดับการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เป็นเกณฑ์ตัดสินโดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับ
จากวันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 

7. การบรรจุและแต่งต้ัง  
    7.1 ถ้าผู้สอบได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบได้ 

      7.2 ถ้าผู้สอบได้และถึงล าดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้
ก าหนดไว้ในประกาศฯ นี้  จะน ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 
          7.3 ผู้สอบได้ขึ้นบัญชีไว้แล้ว  เมื่อถึงล าดับที่ที่จะต้องได้รับการบรรจุแต่งตั้งไม่มาแสดงตน
ภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยงก าหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ 
      7.4 บัญชีผู้สอบได้ใช้เฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง เท่านั้น 
 

8. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
      ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบได้  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้เป็นอันยกเลิก
การข้ึนบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบได้ คือ 

8.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ 
8.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้ง  ภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วน 

ต าบลก าหนด 
8.3 ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดตามที่บรรจุและแต่งตั้งใน 

ต าแหน่งที่สอบได้ 
8.4 ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชี 

ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบได้  
 

  9. การจัดท าสัญญาจ้างผูผ้า่นการเลอืกสรร 
      องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง จะท าสัญญาจ้างและแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการสรรหาและ

เลือกสรร เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.อบต.จังหวัด) แล้ว
เท่านั้น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง จะแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมารายงานตัว 
เพ่ือท าสัญญาจ้างตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้   รายละเอียดตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 
 
 
 

                (นายวัน  ม่วงมา) 
                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง 

 



 
 

               ภาคผนวก ก 
 

 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 

 
1. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ) จ านวน  2  อัตรา 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  การส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียน  
ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อน
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูเช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เ รียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย 
  3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการช่วยเหลือผู้เรียน 
  5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง 
  1. มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนด
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้  และ 
  2. ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท างานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่น
ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึง
ลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และ 
  3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 
 

2. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
ชื่อต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มทีักษะ) จ านวน  1  อัตรา 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  การส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียน  
ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อน
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูเช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย 
  3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการช่วยเหลือผู้เรียน 
  5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง 
 

- ได้รับประกาศนียบัตร ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
- มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความช านาญในการท างานได้เป็นอย่างดี  
- ทักษะของบุคคลที่ก าหนดในวรรคสอง จะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะ โดยมี
หนังสือรับรองการท างานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน ซึ่งรับรองว่าได้ปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า 5 ปี 
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 
 

2. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
ชื่อต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก   จ านวน  1  อัตรา 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  การส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียน  
ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อน
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูเช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย 
  3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการช่วยเหลือผู้เรียน 
  5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง 
 

- ได้รับประกาศนียบัตร ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
- มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความช านาญในการท างานได้เป็นอย่างดี  
- ทักษะของบุคคลที่ก าหนดในวรรคสอง จะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะ  
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 
 
1. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ  สังกัด ส านักปลัด 

- ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    จ านวน  ๑  อัตรา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกู้ชีพกู้ภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในต าบลโป่งแยง งานบริการ
ประชาชนด้านสาธารณูปโภค ประสานงานประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น อุทกภัย 
วาตภัย การป้องกันฝ่ายพลเรือน งานการแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางช่าง
เครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม วิศวกรรมเครื่องกล  
- มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความช านาญในการท างานได้เป็นอย่างดี  
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  

- สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 

- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 2 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 
 
1. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป  สังกัด ส านักปลัด 

- ต าแหน่ง คนงานทั่วไป     จ านวน  ๑  อัตรา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

- ประสานงานต่างๆ ทั้งภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นๆ พิมพ์งานเอกสารราชการต่างๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ท าหน้าที่จัดส่งเอกสารราชการ  ถ่ายเอกสาร  ท าความสะอาดอาคารส านักงาน  บริเวณหน้า
ส านักงาน  ดูแลท าความสะอาดอาคารเก็บพัสดุ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 
- ได้รับประกาศนียบัตร ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
- มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความช านาญในการท างานได้เป็นอย่างดี  
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  

- สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 
 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ภาคผนวก ข 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 

ตามประกาศรับสมคัรพนักงานจ้าง  ลงวนัที่  14  กุมภาพันธ์  2565 
 
1. ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

2. ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
  สังกัด กองการศึกษาฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

3. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  การส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียน  

ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อน
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูเช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
  

4. ระยะเวลาการจ้าง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ 
   (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน  จึงจะท าสัญญาได้  โดยให้ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 
     4  ปี 
 

5. อัตราว่าง     2  อัตรา 
 

6. ค่าตอบแทน  จ้างในอัตราค่าตอบแทนคุณวุฒิปริญญาตรี  
    - ค่าตอบแทนรายเดือน  เดือนละ    15,000.-  บาท   
   
7. สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมคัรพนักงานจ้าง  ลงวนัที่    14  กุมภาพันธ์  2565 
 

 

1. ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

2. ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 
  สังกัด กองการศึกษาฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

3. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  การส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียน  

ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อน
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูเช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
  

4. ระยะเวลาการจ้าง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ 
   (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน  จึงจะท าสัญญาได้  โดยให้ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 
     4  ปี 
 

5. อัตราว่าง     1  อัตรา 
 

6. ค่าตอบแทน  จ้างในอัตราค่าตอบแทนส าหรับผู้มีทักษะ  
    - ค่าตอบแทนรายเดือน  เดือนละ    9,400.-  บาท   
    - เงินค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ   2,000.-  บาท 
        (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง มติ ครม. ว่าด้วยเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว) 
                 รวมเป็นเงินจ้างท้ังสิ้น  11,400.- บาท  
 

7. สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมคัรพนักงานจ้าง  ลงวนัที่    14  กุมภาพันธ์  2565 
 

 

1. ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

2. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  สังกัด ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

3. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกู้ชีพกู้ภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในต าบลโป่งแยง งานบริการ

ประชาชนด้านสาธารณูปโภค ประสานงานประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย การ
ป้องกันฝ่ายพลเรือน งานการแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

  

4. ระยะเวลาการจ้าง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ 
   (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน  จึงจะท าสัญญาได้  โดยให้ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 
     4  ปี 
 

5. อัตราว่าง     1  อัตรา 
 

6. ค่าตอบแทน  จ้างในอัตราค่าตอบแทนส าหรับผู้มีทักษะ  
    - ค่าตอบแทนรายเดือน  เดือนละ    9,400.-  บาท   
    - เงินค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ   2,000.-  บาท 
        (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง มติ ครม. ว่าด้วยเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว) 
                 รวมเป็นเงินจ้างท้ังสิ้น  11,400.- บาท  
 

7. สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมคัรพนักงานจ้าง  ลงวนัที่    14  กุมภาพันธ์  2565 
 

 

1. ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป 
 

2. ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
  สังกัด กองการศึกษาฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

3. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  การส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียน  

ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อน
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูเช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
  

4. ระยะเวลาการจ้าง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ 
   (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน  จึงจะท าสัญญาได้  โดยให้ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 
     1  ปี 
 

5. อัตราว่าง     1  อัตรา 
 

6. ค่าตอบแทน  จ้างในอัตราค่าตอบแทน 
    - ค่าตอบแทนรายเดือน  เดือนละ    9,000.-  บาท   
    - เงินค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ   1,000.-  บาท 
        (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง มติ ครม. ว่าด้วยเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว) 
                 รวมเป็นเงินจ้างท้ังสิ้น  10,000.- บาท  
 

7. สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมคัรพนักงานจ้าง  ลงวนัที่    14  กุมภาพันธ์  2565 
 

 

1. ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป 
 

2. ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
  สังกัด ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

3. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ประสานงานต่างๆ ทั้งภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นๆ พิมพ์งานเอกสารราชการต่างๆ ตามที่

ได้รับมอบหมาย ท าหน้าที่จัดส่งเอกสารราชการ  ถ่ายเอกสาร  ท าความสะอาดอาคารส านักงาน  บริเวณหน้า
ส านักงาน  ดูแลท าความสะอาดอาคารเก็บพัสดุ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

  

4. ระยะเวลาการจ้าง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ 
   (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน  จึงจะท าสัญญาได้  โดยให้ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 
     1  ปี 
 

5. อัตราว่าง     1  อัตรา 
 

6. ค่าตอบแทน  จ้างในอัตราค่าตอบแทน 
    - ค่าตอบแทนรายเดือน  เดือนละ    9,000.-  บาท   
    - เงินค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ   1,000.-  บาท 
        (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง มติ ครม. ว่าด้วยเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว) 
                 รวมเป็นเงินจ้างท้ังสิ้น  10,000.- บาท  
 

7. สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


