คูฉบับ
ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน
เพื่อบรรจุแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล

************************
ดวยเทศบาลนครอุดรธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จะดําเนินการคัดเลือก กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม
จําเปนตองสอบแขงขันเพื่อบรรจุแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล
อาศัยอํานาจตาม ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
คัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน พ.ศ.2560
ขอ 5 (3) เทศบาลจึงประกาศรับสมัคร
คัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันเพื่อบรรจุแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล
โดยมีหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังนี้
๑. ตําแหนงที่จะดําเนินการคัดเลือกฯ มีจํานวน 3 ตําแหนง 4 อัตรา ไดแก
1) ตําแหนง เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ
จํานวน 1 อัตรา
2) ตําแหนง นักเทคนิคการแพทย ระดับปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
3) ตําแหนง นักกายภาพบําบัด ระดับปฏิบัติการ จํานวน 2 อัตรา
โดยอัตราเงินเดือนทั้ง 3 ตําแหนง ใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด
๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ดังตอไปนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2545 หมวด 1 คุณสมบัติและลักษณะตองหาม ขอ 6 ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
(3) เปนผูเ ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
(5) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่ ก.ท. ประกาศกําหนด ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
/(6) ไมเปนผูอยูในระหวาง....
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(6) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวก อน ตาม
มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนที่รังเกียจของสังคม
(8) ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(9) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(10) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดอาญา
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(12) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือ
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน เทศบาล ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
ผูที่จะเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล ซึ่งขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตาม
ขอ 6 ก.ท.จ. อาจพิจารณายกเวนใหสามารถเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลได ในกรณี ดังนี้
(1) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ 6 (7) (9) (10) หรือ (14)
(2) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ 6 (11) หรือ (12) ซึ่งไดออกจากงานหรือราชการเกินสองป
แลว และมิใชกรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาที่
(3) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติ ตามขอ 6 (13 ) ซึ่งไดออกจากงานหรือราชการเกินสามปแลว
และมิใชกรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาที่
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
- ตําแหนงเภสัชกร ระดับปฏิบัติการ
1) ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทาง
เภสัชศาสตร และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น
ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตําแหนงนี้ได
2) ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทาง
เภสัชศาสตร และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น
ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตําแหนงนี้ได
- ตําแหนงนักเทคนิคการแพทย ระดับปฏิบัติการ
1) ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
วิทยาศาสตรการแพทย ดานวิทยาศาสตรการแพทย เนนทางเทคนิคการแพทย และไดรับใบอนุญาตเปนผู
ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวา
ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตําแหนงนี้ได
/2) ไดรับปริญญา....
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2) ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
วิทยาศาสตรการแพทย ดานวิทยาศาสตรการแพทย เนนทางเทคนิคการแพทย และไดรับใบอนุญาตเปนผู
ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวา
ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตําแหนงนี้ได
- ตําแหนง นักกายภาพบําบัด ระดับปฏิบัติการ
1) ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
วิทยาศาสตรการแพทย กายภาพบาบัด และไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบาบัด หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตําแหนงนี้ได
2) ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
วิทยาศาสตรการแพทย กายภาพบาบัด และไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบาบัด หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตําแหนงนี้ได
รายละเอียดตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรู
ความสามารถที่ตองการของตําแหนงที่จะดําเนินการคัดเลือกฯ แนบทายประกาศนี้ (ตามผนวก ก)
๓

. การรับสมัครคัดเลือกและสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผูสมัครสอบ สมัครไดเพียงตําแหนง 1 ตําแหนง และเมื่อสมัครแลวจะเปลี่ยนแปลงแกไขไมได โดย ใหยื่น
ใบสมัครดวยตนเอง ไดที่งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล ชั้น 4 เทศบาลนครอุดรธานี อําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี ตั้งแตวันที่ 23 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร.๐ -๔๒๓๒-๕๑๗๖ ตอ ๔3๐๕ โดยชําระคาธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกทานละ 2
๐๐ บาท เมื่อสมัครเขารับการคัดเลือกแลว หากภายหลังผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองครบถวน หรือตรวจ
พบวาเอกสาร หลักฐานคุณวุฒิที่ผูสมัครนํามายื่น ไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ ใหถือวาผูสมัครสอบเปนผู
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน ซึ่งจะไมมีสิทธิไดรับการบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและจะไม
คืนคาธรรมเนียมในการสอบ
๔. เอกสารและหลักฐานในการสมัครคัดเลือก
ผูสมัครคัดเลือกตองยื่นใบสมัคร และสมัคร คัดเลือกดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัคร คัดเลือก
พรอมหลักฐาน ซึ่งผูสมัครคัดเลือกไดรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ ดังนี้
๔.๑ ใบสมัคร (ทายประกาศ) และรูปถายหนาตรงสวมชุดสุภาพ ไมสวมหมวก และไมใสแวนตา
ดํา ขนาด ๑ นิ้ว (ถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๖ เดือน) จํานวน ๓ รูป โดยเขียนชื่อตัว ชื่อสกุล หลังรูปถายดวยตนเอง
4.2 สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมตนฉบับจริงมาแสดง)
อยางละ 1 ฉบับ โดยใหผูสมัครลงชื่อรับรองสําเนากํากับไวดวย
๔.3 ใบรับรองแพทย แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี ลงวันที่ 20
พฤศจิกายน 2545 ขอ 6 (5) ซึ่งออกไหไมเกิน ๑ เดือน นับตั้งแตวันที่ตรวจรางกายจํานวน 1 ฉบับ
๔.
4 สําเนาใบปริญญาบัตร และ/หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ( Transcript of Records) ที่
แสดงวาเปนผูที่มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครเขารับการคัดเลือกจํานวนอยางละ 1 ฉบับ โดยให
ผูสมัครลงชื่อรับรองสําเนากํากับไวดวย (พรอมฉบับจริงมาแสดง)

/4.5 สําเนาใบอนุญาต....

๔
4.5 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือสําเนาใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ในกรณีที่
ผูสมัครไดรับใบอนุญาตฯ แลวแตรอการอนุมัติ อนุโลมใหผูสมัครสอบใชใบรับรองของหนวยงานที่มีอํานาจออก
ใบอนุญาตใหได โดยใบรับรองจะตองระบุวันที่ผูสมัครไดรับใบอนุญาตไวดวย จํานวน 1 ฉบับ
๔.6 สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล จํานวน
อยางละ 1 ฉบับ โดยใหผูสมัครลงชื่อรับรองสําเนากํากับไวดวย
4.7 ผูสมัครที่เปนขาราชการและประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก จะตองนําหนังสือรับรอง
จากผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุอนุญาตใหมารับสมัครรับการคัดเลือก หากไมมีหนังสืออนุญาต
ดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครจะไมมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
4.8 ผูสมัครเพศชาย ตองนําหลักฐานการขึ้นทะเบียนทหาร (สด.9) หรือหลักฐานผานเกณฑ
ทหาร (สด.43) หรือ (สด.8) ตัวจริงมาแสดงพรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
สําหรับการสมัครคัดเลือกกรณีพิเศษฯ ในครั้งนี้ใหผูสมัครตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติ ทั่วไป และคุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตาม ประกาศรับสมัคร หากปรากฏภายหลังวาผูสมัคร
เปนผูขาดคุณสมบัติ เทศบาลนครอุดรธานีจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครเขารับการสอบคัดเลือก และ
ไมมีสิทธิในการไดรับการ บรรจุและแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงที่ไดรับการคัดเลือกฯ หรือหากไดรับการ บรรจุ แตงตั้ง
แลว และตรวจพบภายหลังวาขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี จะมีมติใหพนจาก
ตําแหนงและดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป
๕. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
เมื่อคณะกรรมการฯ ไดตรวจคุณสมบัติของผูสมัครถูกตองแลว เทศบาล ฯ จะประกาศแจง
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี หรือทาง
เว็บไซตเทศบาลนครอุดรธานี www.udoncity.go.th กรณีผูสมัครคัดเลือกไมมีชื่อเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน
ผูสมัครคัดเลือกผูนั้นมีสิทธิที่จะยืนยันวาเปนผูมีคุณสมบัติ ครบถวนในการสมัครเขารับการคัดเลือก โดยทําหนังสือ
ถึงประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ พรอมเอกสารหลักฐาน ไดที่เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ สํานัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลนครอุดรธานี ภายใน ๕ วัน นับแตประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก หากพน
กําหนดเวลาดังกลาว ถือวาผูสมัครคัดเลือกไมประสงคจะใหเพิ่มเติมรายชื่อแตประการใด หรือผูสมัครสามารถ
สอบถามรายชื่อผูมีสิทธิคัดเลือกฯ ไดทางโทรศัพทหมายเลข
๐-๔๒๓๒-๕๑๗๖ ตอ ๔3๐๕ ในวันและเวลา
ราชการ
6. กําหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกฯ
ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกฯ เขารับการคัดเลือกในวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ สถานที่
ที่คณะกรรมการคัดเลือกกําหนด ซึ่งจะประกาศวัน เวลา สถานที่ใหทราบตอไป
หากผูสมัครเขารับการคัดเลือกไมมาทําการคัดเลือกตามวัน เวลา สถานที่ดังกลาวถือวาสละสิทธิ
ในการคัดเลือกครั้งนี้
7. วิธีการคัดเลือก
การคัดเลือกฯ จะดําเนินการสอบ 3 ภาค ดังนี้

/1. ภาค ก. ไดแก....

๕
๑. ภาค ก. ไดแก ความรู ความสามารถที่ใชทั่วไป คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ใหทดสอบความรูความสามารถ และความคิดริเริ่มในการกําหนดและปรับปรุงนโยบาย แผนงาน
ระบบงาน และการบริหารของสวนราชการ ที่จําเปนสําหรับตําแหนง ตามที่ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
โดยวิธีการสอบขอเขียน
๒. ภาค ข. ไดแก ความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ใหทดสอบความรู ความเขาใจหรือความคิดเห็นที่เกี่ยวกับงานในตําแหนงนั้น โดยวิธีการสอบขอเขียน
๓. ภาค ค. ไดแก ความเหมาะสมกับตําแหนง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ใหประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ
8. เกณฑการตัดสิน
ผูผานการคัดเลือก จะตองเปนผูที่ไดรับคะแนนการสอบในภาค ก. และ ภาค ข. ภาคละไมต่ํากวา
รอยละ 50 และเมื่อนําคะแนนมารวมกับภาค ค. แลว ทั้ง 3 ภาคตองไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60 ถึงจะมี
สิทธิ์ขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันได
9. การแตงกาย
ใหผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก แตงกายชุดสุภาพ
10. ขอหามสําหรับพระภิกษุสามเณร
ผูที่ อยูระหวางการอุปสมบท ไมมีสิทธิสมัคร คัดเลือก และเขา รับการคัดเลือก ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ท. ดวนมาก ที่ มท ๐๓๑๑ / ว๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๔ เรื่องพระภิกษุสมัครสอบ
๑1. กรณีการทุจริต
ในกรณีที่ปรากฏวามีการทุจริต หรือสอในทางทุจริตอันอาจทําใหเกิดความไมเปนธรรมในการ
คัดเลือก ฯ คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกจะรายงานเทศบาลนครอุดรธานีทราบ เพื่อพิจารณายกเลิกการ
คัดเลือก ครั้งนี้ทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการ คัดเลือก ภาคที่เกิดการทุจริตหรือสอในทางทุจริตตามแตจะ
เห็นสมควร ในกรณีที่ยกเลิกการคัดเลือกเฉพาะภาคใดแลว ก็จะดําเนินการคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม สําหรับผูที่
มีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต ไมมีสิทธิเขา รับการคัดเลือก อีกตอไป และจะรายงานให
หนวยงานตนสังกัดพิจารณาดําเนินการทางวินัย
๑2. การประกาศผลการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะรายงานผลการคัดเลือกใหเทศบาลทราบ และเทศบาลนครอุดรธานี
จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกได โดยเรียงลําดับจากผูสอบไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มี
ผูสมัครคัดเลือกไดคะแนนรวมเทากัน ใหผู สมัครคัดเลือกไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปน
ผูอยูในลําดับสูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถ
ที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
เทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา

/การขึ้นบัญชี....

๖
การขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือก เทศบาลฯ จะขึ้นบัญชีไวเปนเวลา 1 ปนับตั้งแตวันขึ้นบัญชี
แตถามีการคัดเลือกอยางเดียวกันและขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือกใหมแลวบัญชีในครั้งนี้เปนอันยกเลิกไป
๑3. การบรรจุแตงตั้ง
การบรรจุแตงตั้ง เทศบาลจะออกคําสั่งผูไดรับการคัดเลือกภายหลังจากที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี สําหรับผูที่ไดรับการคัดเลือกในตําแหนงที่ประกาศ จะไดรับการ
บรรจุแตงตั้งในอัตราตําแหนงวางของเทศบาลนครอุดรธานี ตามลําดับในบัญชีประกาศผลผูไดรับการคัดเลือกฯ โดย
ไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕61
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