ประกาศเทศบาลตาบลศรีสนุ ทร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑
………………………………
ด้วยเทศบาลตาบลศรีสุนทร อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ
สรรหาและเลื อกสรรเป็ น พนั กงานจ้ าง จ านวน ๑๑ อัตรา ตามแผนอัตรากาลั ง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จึงประกาศให้ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการ สรรหาและเลือกสรรได้
ทราบรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ผูซ้ งึ่ จะได้รบั การจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
๑.๑. มีสัญชาติไทย
๑.๒. มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ปี
๑.๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑.๔. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้
(ก)โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข)วัณโรคในระยะอันตราย
(ค)โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง)โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ)โรคพิษสุราเรื้อรัง
๑.๕. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
๑.๖. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
๑.๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑.๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นขอรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่า
ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสาหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมา
ยื่นด้วย
/ ๒.พนักงานจ้าง....

-๒๒.พนักงานจ้างตามภารกิจ
๒.๑ ตำแหน่งผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ
อัตรำค่ำตอบแทน วุฒิ ปวช.
อัตรำค่ำตอบแทน วุฒิ ปวท.
อัตรำค่ำตอบแทน วุฒิ ปวส.

จำนวน ๒ อัตรำ
๙,๔๐๐.- บำท
๑๐,๘๔๐.- บำท
๑๑,๕๐๐.- บำท

คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้า
กาลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ
หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ
ไฟฟ้ากาลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับ
อากาศ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้า
กาลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ
หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัตกิ าร
1.1 สารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตัง้ ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม
การใช้งาน ดูแล บารุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบ
เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
1.2 จัดทาทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพือ่ การวางแผนบารุง
รักษา
1.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่
หน่วยงาน หรือกฎหมายกาหนด
1.4 เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้มีจานวนเพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน
/๒.ด้านการ....

-๓2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2.2 ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อ
ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
๒.๒ ตาแหน่งพนักงานขับเครือ่ งจักรกลขนาดเบา จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าตอบแทน
๙,๔๐๐.- บาท
คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
-มีความรู้ความสามารถ และชานาญงานในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และมี
ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามที่กฎหมายกาหนด (ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ชนิดที่ ๒)
- มีประสบการณ์อย่างน้อย ๕ ปี และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตาแหน่ง
- ปฏิบัติหน้าที่ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา บารุงรักษา ทาความสะอาด และแก้ไข
ข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒.๓ ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จานวน ๒ อัตรา
อัตราค่าตอบแทน
๙,๔๐๐.- บาท
คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
-มีความรู้ความสามารถ และช านาญงานในหน้าที่ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามที่
กฎหมายกาหนด
- มีประสบการณ์อย่างน้อย ๕ ปี และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตาแหน่ง
- ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ บารุงรักษา ทาความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้อง
เล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒.๔ ตาแหน่งผูช้ ว่ ยครู จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าตอบแทน
๑๕,๐๐๐.- บาท
คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
๑. มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาศึกษาศาสตร์เฉพาะ
วิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย
๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
- ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนา
ผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิช่าการของสถานศึกษา(โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร) ให้มีความรู้ ความประพฤติและความ
พร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาต่อไป
/ลักษณะงาน.....

-๔ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตาแหน่ง
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาล)
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.พนักงานจ้างทัว่ ไป
๓.๑ ตาแหน่งคนงานทัว่ ไป จานวน ๕ อัตรา
อัตราค่าตอบแทน
๙,๐๐๐.- บาท
คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
- มีความรู้ความสามารถ และชานาญงานในหน้าที่
ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตาแหน่ง
- ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๔. เอกสารและหลักฐานทีต่ ้องนามายืน่ ในการสมัคร
๔.๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๓ รูป
๔.๒. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๓. ใบรับรองแพทย์แสดงความไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ.๒๕๒๖)
ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
๔.๔. หลักฐานการศึกษา เช่น ใบสุทธิบัตร ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง
๔.๕. สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรสใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
๔.๖. เอกสารอื่นๆที่จาเป็นต่อการสรรหาและเลือกสรร เช่น วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม
ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามที่กฎหมายกาหนด กรณีสมัครตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ ๒
กรณีสมัครตาแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา หนังสือรับรองการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งที่
สมัคร เป็นต้น
๔.๗. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (เฉพาะตาแหน่งผู้ช่วยครู)
๔.๘. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั้งสาเนาเอกสารรับรองความถูกต้องมายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๙. เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัคร
อันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับ
สมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
/๕.ค่าธรรมเนียม...

-๕๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
- ตาแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ๑๐๐ บาท
- ตาแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ๕๐ บาท
๖. วัน เวลา สถานทีร่ บั สมัคร การประกาศรายชือ่ ผู้มสี ทิ ธิส์ อบ วันสอบสัมภาษณ์ และ
ประกาศรายชือ่ ผูผ้ ่านการสรรหาฯ ณ สานักงานเทศบาลตาบลศรีสุนทร อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ดังนี้
๖.๑ วันดาเนินการรับสมัคร ระหว่าง วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – ๒๗ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ ในวันเวลาราชการ
๖.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๖.๓ ประเมินสมรรถนะ สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
๖.๔ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
๗. วิธกี ารเลือกสรร
-หลักเกณฑ์การเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จาเป็นต้องใช้สาหรับการ
ปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้ช่วยครู , ผู้ชว่ ยนายช่างไฟฟ้า คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ซึ่งประกอบด้วย
๑. การทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น.
๒. การทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ประเมินจากการสัมภาษณ์ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
-หลักเกณฑ์การเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จาเป็นต้องใช้สาหรับการ
ปฏิบัติงานในตาแหน่งคนงานทั่วไป , พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา , พนักงานขับรถยนต์ คะแนนเต็ม ๑๐๐
คะแนน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบมารายงานตัว เวลา ๐๘.๐๐น. - ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องสานักปลัด
สานักงานเทศบาลตาบลศรีสุนทร หากไม่มาตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ
๘. ระยะเวลาการจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ ทาสัญญาจ้างไม่เกิน ๔ ปี
พนักงานจ้างทั่วไป
ทาสัญญาจ้างไม่เกิน ๑

๙. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๖๐ โดยการดาเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
๑๐. การประกาศขึน้ บัญชีผผู้ า่ นการเลือกสรร
๑. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียน และคะแนนสอบ
สัมภาษณ์รวมกันสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าอยู่
ในลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันอีกจะให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในลาดับที่สูง
กว่า หากคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันอีกจะให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
๒. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มีระยะเวลาไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้น
บัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตาแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้
ผ่านการเลือกสรรได้นี้เป็นอันยกเลิก
/๑๑.การทาสัญญา.....

-๖๑๑. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ได้ผ่านการเลือกสรรฯ ในตาแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลก่ อ น จึ งท าสั ญ ญาจ้ างได้ โดยพนั ก งานจ้ างตามภารกิ จ และพนั ก งานจ้ า ง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษให้ทาเป็นสัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปี สาหรับพนักงานจ้างทั่วไปให้ทาสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ
หนึ่ งปี และจะแจ้ งให้ มารายงานตัว ต่อ ไป หากไม่ มารายงานตั วภายในเวลาที่ก าหนดให้ ถือว่าสละสิ ท ธิ และ
เทศบาลตาบล
ศรีสุนทร จะเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในลาดับ ต่อไป
เทศบาลตาบลศรีสุนทร ดาเนินการสรรหาและเลือกสรรดังกล่าว ในรูปของคณะกรรมการ โดย
ยึดหลักการ ความรู้ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวรวุฒิ ทรงยศ)
นายกเทศมนตรีตาบลศรีสุนทร

