ประกาศเทศบาลตําบลบางกระทึก
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
ให้ดํารงตําแหน่งบริหารของเทศบาลตําบลบางกระทึก
**************
ตามที่ เ ทศบาลตํ า บลบางกระทึ ก ประกาศรั บ สมั ค รสอบคั ด เลื อ กบุ คคลเพื่ อแต่ ง ตั้ งตํ า แหน่ ง
ผู้ปฏิบัติงานให้ดํารงตําแหน่งบริหารของเทศบาลตําบลบางกระทึก จํานวน 3 ตําแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้
1. ตํ า แหน่ ง หั ว หน้ า กองวิ ช าการและแผนงาน (นั กบริ ห ารงานทั่ ว ไป 6) เลขที่ ตํ า แหน่ ง
07-0102-002 สังกัด กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลบางกระทึก
2. ตําแหน่ง หัวหน้ากองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา 6) เลขที่ตําแหน่ง 08-0108-001
สังกัด กองการศึกษา เทศบาลตําบลบางกระทึก
3. ตําแหน่ง หัวหน้ากองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6) เลขที่ตําแหน่ง
11-0107-001 สังกัด กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลบางกระทึก
บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงอาศัยอํานาจตามความในข้อ ๘๔
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ (แก้ไขเพิ่มเติม
ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๑) จึงประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อแต่งตั้งตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดํารงตําแหน่งบริหารของเทศบาลตําบลบางกระทึก ทั้ง 3 ตําแหน่ง ดังกล่าว
ข้างต้น พร้อมกําหนดวันสอบคัดเลือก สถานที่ดําเนินการสอบคัดเลือก เงื่อนไขการกําหนดหลักสูตร และวิธีการ
สอบคัดเลือก ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบั ติร วมทั้ งเงื่อนไขในการสมั ครสอบคัด เลือก และประกาศรายชื่ อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้ยื่นและรับรอง
ตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากภายหลังพบว่าผู้สมัครสอบ
รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบ และเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกฯ
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕4

(นายถาวร ประทุมเงิน)
นายกเทศมนตรีตําบลบางกระทึก

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
ให้ดํารงตําแหน่งบริหารของเทศบาลตําบลบางกระทึก
แนบท้ายประกาศเทศบาลตําบลบางกระทึก ลงวันที่ ๑5 พฤศจิกายน ๒๕๕4
******************
1. ตําแหน่ง หัวหน้ากองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป ๖)
ลําดับ เลขประจําตัว
ที่
สอบ

๑

๐๑01

ชื่อ-ชื่อสกุล

ตําแหน่ง

เทศบาล

นางสาวรังสิยา จารุธรรมวัฒน์

บุคลากร
ระดับ ๖ว

เทศบาลตําบล
บางกระทึก

ชื่อ-ชื่อสกุล

ตําแหน่ง

เทศบาล

นางสาวกิตติยา ไกรลาศ

นักวิชาการศึกษา
ระดับ ๖ว

เทศบาลตําบล
บางกระทึก

หมายเหตุ

2. ตําแหน่ง หัวหน้ากองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ๖)
ลําดับ เลขประจําตัว
ที่
สอบ

๑

๐201

หมายเหตุ

3. ตําแหน่ง หัวหน้ากองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๖)
ลําดับ เลขประจําตัว
ที่
สอบ

๑

๐301

ชื่อ-ชื่อสกุล

ตําแหน่ง

เทศบาล

นายอภิชัย มาสุข

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ระดับ ๖ว

เทศบาลตําบล
บางกระทึก

หมายเหตุ

ตารางกําหนดวันสอบคัดเลือก และสถานที่ดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อแต่งตั้งตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดํารงตําแหน่งบริหารของเทศบาลตําบลบางกระทึก
ในตําแหน่ง หัวหน้ากองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป ๖)
วัน/เวลา

วิชาที่สอบ

สถานที่สอบ

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕4
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตําแหน่ง

ณ สํานักงานเทศบาลตําบล
บางกระทึก

๑ ธันวาคม ๒๕๕4
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
(สัมภาษณ์)

ณ สํานักงานปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดนครปฐม

หมายเหตุ

ตารางกําหนดวันสอบคัดเลือก และสถานที่ดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อแต่งตั้งตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดํารงตําแหน่งบริหารของเทศบาลตําบลบางกระทึก
ในตําแหน่ง หัวหน้ากองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา 6)
วัน/เวลา

วิชาที่สอบ

สถานที่สอบ

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕4
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตําแหน่ง

ณ สํานักงานเทศบาลตําบล
บางกระทึก

๑ ธันวาคม ๒๕๕4
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
(สัมภาษณ์)

ณ สํานักงานปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดนครปฐม

หมายเหตุ

ตารางกําหนดวันสอบคัดเลือก และสถานที่ดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อแต่งตั้งตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดํารงตําแหน่งบริหารของเทศบาลตําบลบางกระทึก
ในตําแหน่ง หัวหน้ากองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6)
วัน/เวลา

วิชาที่สอบ

สถานที่สอบ

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕4
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตําแหน่ง

ณ สํานักงานเทศบาลตําบล
บางกระทึก

๑ ธันวาคม ๒๕๕4
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
(สัมภาษณ์)

ณ สํานักงานปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดนครปฐม

หมายเหตุ

