
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน 

ผู้ด ารงต าแหน่งสายงานประเภทท่ัวไปให้ด ารงต าแหน่งสายงานประเภทวิชาการ 
ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 

 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม  จะด าเนินการสอบ

คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือเปลี่ยนสายงานผู้ด ารงต าแหน่งสายงานประเภททั่วไป ให้ด ารงต าแหน่งสายงาน
ประเภทวิชาการ  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ จ านวน  1  อัตรา 
 

  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
สมุทรสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกส าหรับพนักงานส่วนต าบล พ.ศ.2557 ลงวันที่          
30 ธันวาคม 2557  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือเปลี่ยนสายงาน ผู้ด ารงต าแหน่ง  
สายงานประเภททั่วไป ให้ด ารงต าแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 
 

  1.ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
     นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ  จ านวน  1  อัตรา 
     เลขที่ต าแหน่ง 60-3-01-3101-001 
 

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
      ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการ
ท างาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การก ากับแนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน และปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหาร

ราชการในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ  
งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดระบบงาน งานรักษาความปลอดภัย งานธุรการ สารบรรณ และงานสัญญาต่างๆ  
เป็นต้น 

1.2 จัดเก็บ และรักษาข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ ระเบียบ และค าสั่ง
ต่างๆ ของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้มีข้อมูลที่สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ  

1.3 ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสาร
ส าหรับการประชุม เป็นต้น เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร 

1.4 จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอ่ืนๆ 
เพ่ือให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

1.5 ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนด 
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1.6 ประสานและจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี  เ พ่ือให้งานด าเนินการไปอย่างมี                
ประสิทธิภาพสูงสุด 

1.7 ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บริหาร
ของหน่วยงาน เพ่ือการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป 

 

 2. ด้านการวางแผน 
     วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน          
หรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 

 3. ด้านการประสานงาน 
  3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน          
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 4. ด้านการบริการ 
  ตอบปัญหา ชี้แจง และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่
หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงาน      
ที่รับผิดชอบ  
 3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
      3.1  เป็นพนักงานส่วนต าบล 
      3.2 มีคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งในสายงาน             
นักจัดการงานทั่วไป ดังนี้ 
    3.2.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา            
ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 
    3.2.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือ
สาขาวิชา การวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือ
สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 
    3.2.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือ
สาขาวิชา การวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือ
สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 
 3.3. ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 และ/หรือในสายงาน
ประเภททั่วไปรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
      3.4 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าอัตราเงินเดือนที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน
ส่วนต าบล ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ขั้น 15,060 บาท 
 

  4. ข้อห้ามส าหรับพระภิกษุและสามเณร 
      พนักงานส่วนต าบลที่อยู่ระหว่างลาอุปสมบทไม่สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ตามหนังสือ 
กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 4 
ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่ 28 กันยายน 2564  
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  5. การรับสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร 
      5.1 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ  ที่ต้องใช้ใน 
การสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่  27 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2566  ในวันและเวลาราชการ  
ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ อ าเภอบางคนท ีจังหวัดสมุทรสงคราม หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถาม
เพ่ิมเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 034 702840 ต่อ 101  
      5.2 ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกในวันรับสมัครสอบคัดเลือก  
 

  6. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
      ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือก
พร้อมด้วยหลักฐานต่าง ๆ  ซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ         
ในวันรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 
      6.1 ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า 
ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน โดยเขียนชื่อตัว ชื่ อสกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง จ านวน 3 รูป         
ตามเอกสารหมายเลข 1 ท้ายประกาศนี้ 
       6.2 ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ  ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 1 เดือนนับถึง        
วันรับสมัคร และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงคราม 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 
2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จ านวน  1 ฉบับ 
       6.3 ส าเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบลของผู้สมัครฯ พร้อมรับรองส าเนาทุกหน้า  จ านวน  
1  ชุด 
       6.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานส่วนต าบล) พร้อมรับรองส าเนาทุกฉบับ 
(ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน) จ านวน  1  ฉบับ 
       6.5 ส าเนาปริญญาบัตรและส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record)      
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.อบต.ก าหนด อย่างละ 1 ชุด ส าหรับ
ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ให้ใช้ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี
ควบคู่กับส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท., ปวส. หรืออนุปริญญาด้วย ส าหรับหลักฐานการศึกษา
ดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยมาด้วย  
       6.6 หนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด อนุญาตให้สมัครสอบ
คัดเลือก จ านวน 1 ฉบับ  ตามเอกสารหมายเลข 2 ท้ายประกาศนี้  
  6.7 หนังสือรับรองการด ารงต าแหน่ง ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ
คัดเลือก จ านวน 1 ฉบับ  ตามเอกสารหมายเลข 3 ท้ายประกาศนี้    
       6.8 แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ประเมินโดยผู้บังคับ 
บัญชาของผู้สมัคร ได้แก่ ผอ.กอง หรือเทียบเท่า ปลัด อบต. และนายก อบต. คนละ 1 ชุด) ตามเอกสาร 
หมายเลข 4 ท้ายประกาศนี้ 
       6.9 ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พร้อมรับรอง
ส าเนาทุกฉบับ 
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       ส าหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก   
หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรมการสอบคัด เลือกจะถือว่าเป็น    
ผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด ๆ  
 

  7. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 
      ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก คนละ 200 บาท 
(เม่ือยื่นสมัครสอบคัดเลือกแล้ว ค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น) 
 

  8. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
      หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก ก าหนดคะแนนรวม 300 คะแนน แยกรายละเอียด ดังนี้ 
      8.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
   ทดสอบความรู้ความสามารถ ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยข้อสอบ
ข้อเขียน (แบบปรนัย) รายละเอียดเนื้อหาวิชาตามเอกสารหมายหมายเลข 5 ท้ายประกาศนี้ 
      8.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
   ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะ ตามที่
ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยข้อสอบข้อเขียน (แบบอัตนัย) รายละเอียดเนื้อหาวิชาตามเอกสาร
หมายเลข 5 ท้ายประกาศนี้ 
      8.3 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
   ประเมินบุคคลโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความประพฤติ และด้านคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

 

  9. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ หมายเลขประจ าตัว
ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก  พร้อมประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ       
ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ และทางเว็บไซด์ 
www.rongheep.go.th  
      กรณีผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่มีชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้นั้นมีสิทธิ          
ที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยท าหนังสือถึงองค์การบริหาร        
ส่วนต าบลโรงหีบ  พร้อมเอกสารหลักฐานที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ยื่นหนังสือและเอกสารดังกล่าว              
ได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566         
โดยประสานรายละเอียดได้ที่นางสาวอาภรณ์  กาญจนสันติศักดิ์  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3470 2840 ต่อ 101  หากพ้นก าหนดดังกล่าวถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่ประสงค์        
จะให้เพิ่มรายชื่อแต่อย่างใด  
 

  10. เกณฑ์การตัดสิน 
        10.1 ผู้สอบคัดเลือกฯ จะต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) ในแต่ละภาค
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
                           10.2 เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ 10.1 เสร็จแล้ว คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะรายงาน
ผลการสอบคัดเลือกต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ เพ่ือประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ต่อไป 
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  11. กรณีมีการทุจริต 
        ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริต  หรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการสอบคัดเลือก ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ รายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบทราบ         
เพ่ือพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิด          
การทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบให้ยกเลิก     
การสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็ให้ด าเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ ส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป และรายงานข้อเท็จจริงไปยังองค์การบริหารส่วนต าบล
ต้นสังกัด เพ่ือพิจารณาด าเนินการทางวินัยและอาญา 
        กรณีหากมีบุคคลกลุ่มใดหรือผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้สมัครให้สอบคัดเลือกได้
หรือมีพฤติการณ์ในท านองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และให้แจ้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ หรือนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบทราบต่อไป 
 

  12. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
        องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันที่                
15 มิถุนายน 2566  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ อ าเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม และทางเว็บไซด์ www.rongheep.go.th  โดยเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่า         
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 

  13. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
                 องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ านวน                 
2 เท่า ของอัตราว่างตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้
ล าดับที่ 1 ภายใน 30 วัน และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจ านวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว 
บัญชีส ารองให้ยกเลิก 

 

  14. การแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
        ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งที่ได้รับการสอบคัดเลือกจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงครามแล้ว           
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ จะด าเนินการแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่สอบคัดเลือก
ตามล าดับและแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ออกค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่งต่อไป 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   
 

    ประกาศ   ณ  วันที่  1 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2566 
 
 
 

 (นายบุญยิ่ง  เล็กสาคร)                                                                                 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ   
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