
       
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลส าราญ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลต าบลส าราญ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
………………………………….. 

ด้วยเทศบาลต าบลส าราญมีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างเทศบาลต าบลส าราญ ตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)      
พ.ศ. 2562 อาศัยอ านาจขามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร  เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔)  ลงวันที่  ๑๕  
ตุลาคม  ๒๕๕๘  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

                ๑.  ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่งที่รับสมัคร 
                       ๑.  ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป  ดังนี้ 
   ๑. ต าแหน่ง คนงานทั่วไป   สังกัด ส านักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จ านวน 2  อัตรา 
   2. ต าแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ จ านวน 1 อัตรา 
   3. ต าแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองช่าง จ านวน  2  อัตรา 
   4. ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จ านวน 1 อัตรา 
   5. ต าแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 1 อัตรา  

 (รายละเอียดต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้(ภาคผนวก ก.) 
 
๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา

และการเลือกสรร  

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
(๑)  มีสัญชาติไทย 

          (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี  และไม่เกิน ๖๐ ปี  เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษอายุไม่เกิน  
๗๐  ป ี  

 (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
          (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่ 
สมประกอบ   หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  ส าหรับพนักงาน
เทศบาล 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
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                    (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
                      (๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
   (๗)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดอาญาเว้นแต่
เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
                     (๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
    หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็น
โรคต้องห้ามตามประกาศโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มายื่นด้วย 
   

๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้(ภาคผนวก ก.) 

๓.  การรับสมัคร 
  ๓.๑  วันเวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด เทศบาล
ต าบลส าราญ  อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  โดยรับสมัครระหว่างวันที่  9 – 22 เมษายน 2562   ในวันและเวลา
ราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ ๐-๔๕๗๖-๑๐๓๐-๒  ต่อ ๑๒ (โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ) 

๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด  ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน          

๖  เดือน  (นับถึงวันสมัคร) จ านวน   ๓   รูป   
(๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ โดยลงลายมือชื่อรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง 
(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน   ๑   ฉบับ  โดยลงลายมือชื่อรับรองว่าถ่ายจาก

ต้นฉบับจริง 
(๔)  ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามข้อ  ๒(๔)  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑ เดือน  

นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย   จ านวน    ๑  ฉบับ 
(๕)  ส าเนาวุฒิการศึกษา  หรือหนังสือรับรองและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ

การศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร  จ านวน  ๑  ฉบับ   โดยลงลายมือชื่อรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง 
(๖)  ส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  (ถ้ามี) ใบรับรองการ

ปฏิบัติงาน  จ านวน  ๑ ฉบับ โดยลงลายมือชื่อรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง 
 
 

/3.3 ค่าธรรมเนียม... 
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๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร  
-  ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครส าหรับต าแหน่งที่สมัคร  จ านวน  ๑๐๐  บาท 
ทั้งนี้ ผู้สมัครมีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้เพียงคนละ 1 ต าแหน่ง เท่านั้น 

๓.๔  เงื่อนไขในการสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า

เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ 
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน กรณีที่มีความผิดพลาดอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มี
สิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการสรรหาและ
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น โดยผู้สมัครไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้นและหากมีกรณี
การปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครจะถูกด าเนินคดีตามกฏหมาย 

๔.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  และก าหนดวัน เวลา สถานที่ใน
การสรรหาและเลือกสรร 

      ๔.๑  วันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและสรรหา 
เทศบาลต าบลส าราญ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง   

ในวันที่  23 เมษายน 2562 โดยปิดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลส าราญ  อ าเภอเมือง  
จังหวัดยโสธร และทาง website : www.samran.go.th 

๔.๒  วัน  เวลาและสถานที่สอบเพื่อเลือกสรรและสรรหา  
   เทศบาลต าบลส าราญจะด าเนินการประเมินสมรรถนะเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ใน วันที่  24  เมษายน  2562   ดังนี้ 
1. ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป 
ลงทะเบียนรายงานตัว เวลา 08.30-09.00 น. 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ประเมินสมรรถนะความรู้ของบุคคลฯ โดยการสอบสัมภาษณ์  

                 สถานที่สอบสัมภาษณ์   ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ   ชั้น ๒  อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร     

      ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

  ประเภท พนักงานจ้างท่ัวไป 
ใช้วิธีการสรรหา และเลือกสรร โดยการประเมินสมรรถนะความรู้ของบุคคล เพ่ือพิจารณาความ

เหมาะสมกับต าแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน การมีมนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม 
ปฏิภาณไหวพริบ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 

   ๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร   จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อย
ละหกสิบ โดยด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงตามล าดับที่จากผู้ได้รับคะแนนสูงสุด  
เรียงล าดับลงมา  กรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาจากผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับ
ที่สูงกว่า 

  /7. การประกาศ... 
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๗.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
  เทศบาลต าบลส าราญ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนที่ ได้  ใ น             
วันที่  25  เมษายน  2562  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลส าราญ อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด ๑ ปีนับแต่ขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครใน
ต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี แต่ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการสรร
หาและเลือกสรร ผู้นั้นเป็นอันยกเลิกจากการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร 
  ๗.๑ ผู้นั้นไดข้อสละสิทธิ์การจ้างในต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 
  ๗.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลส าราญ 

             ๘.  ค่าตอบแทนที่จะได้รับ  เงื่อนไขและระยะเวลาการจ้าง 
ผู้ผ่านการเลือกสรร  เทศบาลต าบลส าราญจะด าเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ในต าแหน่งที่สมัคร

ตามล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยจะท าสัญญาจ้างต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร (ก.ท.จังหวัดยโสธร)  ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
(ภาคผนวก ก.) 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

             ประกาศ ณ  วันที่    1    เมษายน   พ.ศ.๒๕๖2 
 
 
 

 
 (นายไพโรจน์    โคตรสมบัติ) 

                      นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ก. 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลส าราญ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลต าบลส าราญ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562     ลงวันที่   1  เมษายน 2562 

..................................................................... 

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
       ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป  

  ๑. ต าแหน่ง คนงานทั่วไป   สังกัด ส านักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จ านวน 2  อัตรา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป  และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย  เช่น   

- การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- การปฏิบัติงานช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย 
- การปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  
- งานใช้แรงงานทั่วไปที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย                    
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  มีลักษณะงานเป็นการใช้แรงกาย มีทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานด้าน

การแพทย์ฉุกเฉิน และสามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ 
   คุณสมบตัิเฉพาะต าแหน่ง   มีความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้ และผ่านการฝึกอบรม

หลักสูตรผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น(FR)   ไม่ก าหนดคุณวุฒิ 
 

  2. ต าแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  จ านวน 1 อัตรา 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป  และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา

มอบหมาย  เช่น   
- การปฏิบัติงานในด้านการจัดท าทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
- งานใช้แรงงานทั่วไปที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย                    

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  มีลักษณะงานเป็นการใช้แรงกายซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะด้าน
ในการปฏิบัติงาน 

   คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   มีความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้  ไม่ก าหนดคุณวุฒิ 
 
  3. ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  สังกัด กองช่าง     จ านวน  2  อัตรา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป  และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย  เช่น  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีต้องใช้แรงงานทั่วไป  และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เช่น 

- ช่วยเหลืองานในด้านงานก่อสร้างและบูรณะถนน ซ่อมแซมและบ ารุงรางระบายน้ า  
- จัดสถานที่ในกิจกรรมต่าง ๆของเทศบาล เช่น แบก หาม จัดโต๊ะ เก้าอ้ี ติดตั้งเต็นท์ ฯลฯ 
- งานใช้แรงงานทั่วไปที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย                    

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  มีลักษณะงานเป็นการใช้แรงกายซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะด้าน
ในการปฏิบัติงาน 

   คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   มีความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้  ไม่ก าหนดคุณวุฒิ 
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  4. ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ   สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   จ านวน 1 อัตรา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน และท่ีรองรับขยะมูลฝอย  
การน าขยะมูลฝอยไปท าลาย  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  มีลักษณะงานเป็นการใช้แรงกายซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะด้าน
ในการปฏิบัติงาน 

   คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   มีความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้  ไม่ก าหนดคุณวุฒิ 
 
 
  5. ต าแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 1 อัตรา  

หน้าที่ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป  และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย  เช่น  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีต้องใช้แรงงานทั่วไป  และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เช่น 

- ช่วยเหลืองานในด้านเอกสารอ่ืนๆ  
- จัดสถานที่ในกิจกรรมต่าง ๆของเทศบาล เช่น แบก หาม จัดโต๊ะ เก้าอ้ี ติดตั้งเต็นท์ ฯลฯ 
- งานใช้แรงงานทั่วไปที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย        
             

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  มีลักษณะงานเป็นการใช้แรงกายซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะด้าน
ในการปฏิบัติงาน 

   คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   มีความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้  ไม่ก าหนดคุณวุฒิ 

 2. ค่าตอบแทนที่จะได้รับ  เงื่อนไขและระยะเวลาการจ้าง 
 ผู้ผ่านการเลือกสรร  เทศบาลต าบลส าราญจะด าเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ในต าแหน่งที่

สมัครตามล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร   

๒.๑  ค่าตอบแทน 
ได้รับอัตราค่าตอบแทนอัตรา  ๙,๐๐๐.- บาท/เดือน และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว   ๑,๐๐๐.-  

บาท  รวมทั้งสิ้น  ๑๐,๐๐๐.-  บาท/เดือน หรือตามท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธรก าหนด   

๒. 2 เงื่อนไขและระยะเวลาการจ้าง 
     ท าสัญญาจ้างโดยมีระยะเวลาในการจ้างคราวละไม่เกิน ๑  ปี กับผู้ผ่านการเลือกสรรโดยความ

เห็นชอบของนายกเทศมนตรีต าบลส าราญ โดยอาจมีการต่อระยะเวลาในการจ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ ๑ ปี  
 
 
 

************************** 
 
 
 
 

 


