
 
 

ประกาศคณะกรรมการคดัเลือกหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสุเทพ 
เร่ือง  รับสมคัรบุคคลเพื่อคดัเลือกและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสุเทพ 

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

  ดว้ย เทศบาลต าบล สุเทพ   อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จงัหวดัเชียงใหม่  จะด าเนินการคดัเลือก
ผูดู้แลเด็กภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสุเทพ เพื่อแต่งตั้งเป็นหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลสุเทพ จึงประกาศรับสมคัรบุคคลเพื่อเขา้รับการคดัเลือก   ดงัน้ี 
1. ต าแหน่งทีเ่ปิดรับสมัคร ต าแหน่ง หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ านวน 1  อตัรา 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 คุณสมบัติทัว่ไป   ผูท่ี้ประสงคจ์ะสมคัรเขา้รับการคดัเลือกเป็นหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ของ
เทศบาลต าบลสุเทพ จะตอ้งมีคุณสมบติัทัว่ไป ดงัน้ี 
  1) มีสัญชาติไทย 
  2) มีอายไุม่ต  ่ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี   
  3) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  
  4) ไม่เป็นผูมี้กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ไร้ความสามารถหรือจิต 
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ ก าหนดโรคท่ีเป็นลกัษณะตอ้งหา้ม
เบ้ืองตน้ส าหรับพนกังานเทศบาล  
  5) ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจา้หนา้ท่ีในพรรค
การเมือง 
  6) ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 
  7) ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เพราะกระท าความผดิทาง
อาญาเวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
  8) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวสิาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
  1) เป็นผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลสุเทพ ต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึง ดงัน้ี 
   1.1) พนกังานจา้งทัว่ไป ต าแหน่ง ผูช่้วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวยั 
   1.2) พนกังานจา้งตามภารกิจ ต าแหน่ง ผูช่้วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวยั 
   1.3) พนกังานจา้งตามภารกิจ ต าแหน่ง ครูผูดู้แลเด็กอนุบาลและปฐมวยั  



 2 

  2) มีประสบการณ์ในการท างานดูแลพฒันาเด็ก ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
สุเทพ มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี ส าหรับผูดู้แลเด็กท่ีปฏิบติังานในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสุเทพนอ้ย
กวา่ 3 ปี แต่มีประสบการณ์ในการท างานจากนายจา้ง หรือหน่วยงานอ่ืน ให้ มีหนงัสือรับรองการปฏิบติังาน
จากนายจา้งหรือหน่วยงานซ่ึงระบุถึงลกัษณะงานและระยะเวลาท่ีไดป้ฏิบติังาน 
  3) จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไปทางการศึกษา ทุกสาขา 

3.  เอกสารและหลกัฐานการสมัครคัดเลอืก 
 1) ส าเนาทะเบียนบา้น      จ านวน  1 ฉบบั 
 2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน     จ านวน  1 ฉบบั 
 3) ส าเนาหลกัฐานการศึกษา (ใบสุทธิ, ประกาศนียบตัร,  
                  ใบ ร.บ. ท่ีระบุสาขา ตามคุณสมบติัท่ีก าหนดเฉพาะต าแหน่ง) จ านวน  1 ฉบบั 
 4) รูปถ่ายหนา้ตรง ขนาด 1 น้ิว (ถ่ายไวไ้ม่เกิน 1 ปี)   จ านวน  3 รูป 
 5) ใบรับรองแพทย ์      จ านวน  1 ฉบบั 
 6) หนงัสือรับรองประสบการณ์ท างาน (ฉบบัจริง)   จ านวน  1 ฉบบั 
 7) ส าเนาใบประกอบวชิาชีพครู  (ถา้มี)    จ านวน  1 ฉบบั 
 8) แฟ้มสะสมผลงาน (Port Folio)     จ านวน  1 ชุด 
 
4. วนั เวลา สถานทีรั่บสมัคร 
  ผูป้ระสงคจ์ะสมคัร  ขอรับใบสมคัรและยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเองไดท่ี้  งานการเจา้หนา้ท่ี ฝ่าย
อ านวยการ ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลสุเทพ  ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไปจนถึงวนัที ่ 25 ธันวาคม 2552  ใน
วนัและเวลาราชการ   
 

5. การประกาศรายช่ือผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลอืก 
  ภายในวนัที่ 28 ธันวาคม 2552  ณ ท่ีท าการเทศบาลต าบลสุเทพ โดยพิจารณาจากคุณสมบติั
ตามใบสมคัรและหลกัฐานท่ียืน่สมคัร 
 

6. วนั  เวลา  และสถานทีด่ าเนินการคัดเลอืก 
  วนัที ่29 ธันวาคม 2552  ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลต าบลสุเทพ ชั้น 3 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 
16.00 น. 
 

7. หลกัเกณฑ์และวธีิการเลอืกสรร  
  ผูส้มคัรคดัเลือกจะตอ้งผา่นการสอบขอ้เขียน และสอบสัมภาษณ์              
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8. เกณฑ์การตัดสิน ผูท่ี้จะถือวา่เป็นผูผ้า่นการคดัเลือก จะตอ้งเป็นผูส้อบไดค้ะแนน ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 
60 ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการคดัเลือกท่ีคณะกรรมการคดัเลือกฯ ก าหนด 
 
 

9. การขึน้บัญชีผู้ผ่านการคัดเลอืก 

  เทศบาลต าบล สุเทพ  จะข้ึนบญัชี ผูผ้า่นการ คดัเลือก ได้ โดยเรียงล าดบัท่ีจากผูท่ี้สอ บได้
คะแนนรวมสูงลงมาตามล าดบั  ในกรณีท่ีมีผูส้อบไดค้ะแนนรวมเท่ากนั  ใหผู้ส้อบไดค้ะแนนสอบสัมภาษณ์
มากกวา่เป็นผูอ้ยูใ่นล าดบัท่ีสูงกวา่  ถา้ไดค้ะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากนั ใหผู้ไ้ดค้ะแนนสอบขอ้เขียนมากกวา่
เป็นผูอ้ยูใ่นล าดบัท่ีสูงกวา่  ถา้ไดค้ะแนนสอบขอ้เขียนเท่ากนั ใหผู้ไ้ดรั้บเลขประจ าตวัสอบก่อนเป็นผูอ้ยูใ่น
ล าดบัท่ีสูงกวา่ ก าหนดการข้ึนบญัชีไวไ้ม่เกิน 1 ปี นบัแต่วนัประกาศข้ึนบญัชี 

10. การบรรจุแต่งตั้ง และค่าตอบแทน  
  เทศบาลต าบลสุเทพ จะแต่งตั้งผูไ้ดรั้บการคดัเลือกในล าดบัท่ี 1 เพื่อแต่งตั้งเป็นพนกังานจา้ง
ตามภารกิจ ต าแหน่ง หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (ปฏิบติัหนา้ท่ีครูอตัราจา้ง ) ปฏิบติังานในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลสุเทพ บา้นโป่งนอ้ย หมู่ท่ี 6 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยไดรั้บ
ค่าตอบแทนในอตัราพนกังานจา้งตามภารกิจส าหรับผูท่ี้มีคุณวฒิุปริญญาตรีเดือนละ 7,940 บาท และค่าครอง
ชีพชัว่คราวเดือนละ 1,500 บาท ทั้งน้ีไม่ก่อนวนัท่ี คณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดัเชียงใหม่ (ก.ท.จ.
เชียงใหม)่ ใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้ง 
  เง่ือนไขอ่ืนๆ หรือการตีความและการวนิิจฉยัเก่ียวกบัการคดัเลือกตามประกาศฉบบัน้ี ให้
เป็นไปตามมติคณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกฯ ท่ีเทศบาลต าบลสุเทพ แต่งตั้ง และมติของคณะกรรมการ
ด าเนินการคดัเลือกฯ ใหถื้อเป็นท่ีสุด 

 จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั 

    ประกาศ  ณ  วนัท่ี  16 ธนัวาคม  พ.ศ. 2552 
 
 
 

                   (นายฐาปนิทธ์ิ  นกแกว้) 
      ประธานคณะกรรมการคดัเลือกหวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
                      เทศบาลต าบลสุเทพ 
 
 
 
 


