ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
.......................................
ด้ ว ยวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค สั ต หี บ ประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ จั ด จ้ า งเป็ น พนั ก งานราชการทั่ ว ไป
ตาแหน่ งในกลุ่ มงานบริห ารทั่ว ไป ตาแหน่งพนั กงานบริห ารทั่ว ไป(ด้านบริห ารงานทั่ วไป) โดยปฏิบั ติงานใน
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอานาจ ตามความในข้อ ๕
ของประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั กงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลั กเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.
๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การ
กาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ และคาสั่ง
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องมอบ
อานาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทาและลงนามใน
สั ญ ญาจ้ า งพนั ก งานราชการ จึ งประกาศรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ เลื อ กสรรเป็ น พนั ก งานราช การทั่ ว ไป โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ชื่อกลุ่มงาน
ชื่อตาแหน่ง
จานวนอัตราว่าง
บริหารทั่วไป
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
๑
๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๑.๓ อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ตาแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน จานวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
และให้ ได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องพนั ก งานราชการ ตามระเบี ย บส านั ก นายกรัฐ มนตรี ว่าด้ ว ย
พนั กงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริห ารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กาหนดไว้
๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓o กันยายน ๒๕๖๗ โดยใน
ระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศ คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาหนดไว้
/๑.๕ สถานที่ปฏิบัติ...

-๒๑.๕ สถานที่ ป ฏิ บั ติ งาน ปฏิ บั ติ งานที่ ประจ าศู น ย์ CVM วิท ยาลั ยเทคนิ ค สั ต หี บ สั งกัด ส านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนั กงาน หรือลู กจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิ จ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง ของส่ว น
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. ๒๕๕๓) มายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๒.๒.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้วในทุก
สาขาวิชา
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ตั้งแต่ วันจันทร์ที่
๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา o๘.๓o น. ถึง
๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

/๓.๒ หลักฐาน...

-๓๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ ไม่เกิน
๑ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จานวน ๓ รูป (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป)
๓.๒.๒ ส าเนาปริ ญ ญาบั ต ร และ/หรือ ส าเนาระเบี ย นแสดงผลการศึ ก ษา (Transcript of
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสาเร็จการศึกษาและได้ รับอนุมัติ
จากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจานวนอย่างละ ๒ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือ
ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดย
จะต้องสาเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร
๓.๒.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ ส าเนาหลั ก ฐานอื่ น ๆ (ถ้ า มี ) เช่ น ใบส าคั ญ การสมรส ใบเปลี่ ย นชื่ อ – นามสกุ ล
(ในกรณีที่ชื่อและนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสาคัญทางทหาร (ใบสด.๘ ใบสด.๙ และใบสด.๔๓)
เป็นต้น จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในวันสมัครให้ผู้สมัครนาเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
และให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ในสาเนาเอกสารตามข้อ ๓.๒.๒-๓.๒.๖ ไว้ทุกฉบับ
๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัคร จานวนเงิน ๓๐๐.- บาท
(สามร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๓.๔ วิธีการสมัคร
ให้ผู้สมัครดาเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
๓.๔.๑ ขอรับคาร้องขอสมัคร และใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิค สัตหีบ หรือขอรับได้
ที่เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร
๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คาร้องขอสมัครและใบสมัครให้
ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย
๓.๔.๓ ติ ด รู ป ถ่ า ยจ านวน ๑ รูป ลงในใบสมั ค ร และติ ด รู ป ถ่ ายจ านวน ๒ รู ป ลงในบั ต ร
ประจาตัวผู้สมัครสอบในช่องที่กาหนดให้เรียบร้อย
๓.๔.๔ ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้ง
แนบเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายใน
วันเวลาและสถานที่รับสมัครที่กาหนดไว้ตามข้อ ๓.๑
/๓.๔.๕ เมื่อเจ้าหน้าที่...

-๔๓.๔.๕ เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้วให้ผู้สมัครชาระเงินค่าธรรมเนียม
สอบตามข้อ๓.๓ และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจาวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจาตัวผู้สมัครสอบคืน
จากเจ้าหน้าที่รับสมัครซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับประเมินสมรรถนะโดยการสอบ
๓.๔.๖ ติ ด ตามตรวจสอบประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ ส อบตามวั น ที่ ก าหนดไว้ ใ น ข้ อ ๔.
ของประกาศฯ นี้
๓.๕ เงื่อนไขการรับสมัคร
๓.๕.๑ วิทยาลัยเทคนิค สัตหี บ ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัคร เฉพาะ
ผู้สมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกราย และได้กรอกข้อความใน
เอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดาเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกขั้นตอน กรณี
ที่ ยื่ น เอกสารประกอบการสมั ค ร หรื อ กรอกข้ อความในเอกสารการสมั ค ร ไม่ ค รบถ้ ว นสมบู รณ์ หรือ ไม่ ได้
ดาเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้น ไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตาแหน่งที่สมัครนั้น
๓.๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุ ณ สมบั ติ ต รงตามประกาศรั บ สมั ค รสอบ กรณี ที่ วิท ยาลั ย เทคนิ ค สั ต หี บ ตรวจสอบพบว่ าผู้ ส มั ค รไม่ มี
คุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครในการสมัครมาตั้งแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับ การประเมินสมรรถนะและ
ไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและทาสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัด
จ้างเป็นพนักงานราชการและจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด
๓.๕.๓ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จะดาเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียนครั้งแรก
ในวันและเวลาเดียวกันทุกตาแหน่งตามประกาศรับสมัครนี้ ดังนั้น กรณีผู้ในสมัครหลายตาแหน่ง วิทยาลัยเทคนิค
สัตหีบ ขอสงวนสิทธิในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบตาม ข้อ ๔ ของประกาศฯนี้ โดยพิจารณาประกาศ
รายชื่อผู้นั้น ตามตาแหน่งที่ผู้นั้นได้สมัครครั้งสุดท้าย (กรณีรับสมัครหลายตาแหน่ง)
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ก่อนหรือภายในวัน
อังคารที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคสั ตหี บ และทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคนิคสัตหี บ
www.tatc.ac.th

/๕ หลักเกณฑ์...

-๕๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จะดาเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบ ในตาแหน่งที่เปิดรับ
สมัคร ดังต่อไปนี้
สมรรถนะ
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ภาค ก : ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง
อานาจหน้าที่ ภารกิจ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- นโยบายด้านการอาชีวศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ภาค ข : ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับการจดบันทึกและสรุปรายงาน
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การเขียนโครงการและการประเมินผลโครงการ
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ภาค ค : การสอบสัมภาษณ์
๑. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
๒. วุฒิภาวะทางอารมณ์และการมีปฏิภาณการแก้ปัญหา
๓. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
๑๐๐

สอบข้อเขียน

๑๐๐

สอบข้อเขียน

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

/๖.เกณฑ์การ...

-๖๖. เกณฑ์การตัดสิน
๖.๑ การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น ๒ ครั้ง ได้แก่
๖.๑.๑ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ประกอบด้วย ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข
ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
๖.๑.๒ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ประกอบด้วย ภาค ค การสอบสัมภาษณ์
๖.๒ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ต้องได้คะแนนการประเมินภาค ก และภาค ข ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๖o
ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบภาค ข จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในภาค ก ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๖o (วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคาตอบของผู้เข้าสอบใน ภาค ข ให้กับผู้
ที่มีผลการประเมินผ่านในภาค ก เท่านั้น)
๖.๓ ผู้ ที่จ ะมีสิ ทธิเข้ารับ การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ภาค ค จะต้องเป็นผู้ ที่ ได้คะแนนผ่ านการ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ภาค ก และภาค ข แล้ว
๖.๔ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ งที่ ๒ ภาค ค ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๓ ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๖o
๖.๕ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง ๑และครั้งที่ ๒
๗. การประกาศบัญชีรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๗.๑ วิทยาลั ยเทคนิ คสัตหี บ จะประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยเทคนิคสั ตหี บ หรือ
ประกาศทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ www.tatc.ac.th
๗.๒ การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๗.๒.๑ จาแนกตามตาแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน
๗.๒.๒ บัญชีรายชื่อแต่ละตาแหน่งดังกล่าว จะเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นลาดับ
ที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่าสุด โดยผู้อยู่ในลาดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
๗.๒.๓ กรณีที่มีผู้ได้คะแนนตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณา ดังนี้
(๑) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ภาค ก มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
(๒) ถ้ าคะแนนเท่ ากั น จะพิ จ ารณาให้ ผู้ ที่ ได้ ค ะแนนประเมิ น ครั้งที่ ๑ ส่ ว นภาค ข
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
(๓) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๒ ภาค ค มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
๗.๓ หากตาแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจานวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรนั้นไว้เป็นเวลา ๒ ปี
/ทั้งนี้...

-๗ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการขึ้น
บัญชีของผู้นั้นด้วย ได้แก่
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตาแหน่งที่สอบได้
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กาหนด
(๓) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามวัน เวลาที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบกาหนด
(๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓.๕ ของประกาศฯ นี้
๘. การจัดจ้างและทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทาสัญญาจ้างที่ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กาหนด
ดังนี้
๘.๑ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามลาดับคะแนนที่สอบได้ของ
ผู้สอบผ่านการเลือกสรร แต่ละตาแหน่ง ตามจานวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้
๘.๒ ในกรณีที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มีอัตราว่างเพิ่มในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงานราชการ
โดยพิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตาแหน่งนั้นๆ ตามลาดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของตาแหน่งนั้นที่มี
บัญชีรายชื่อเหลืออยู่ตามจานวนอัตราว่างดังกล่าว
๘.๓ การทาสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบกาหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
-----------------------------------๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
เลขที่ตาแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
๔๗๓๐ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ประจาศูนย์ CVM
ประจาศูนย์ CVM วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ที่ตั้งเลขที่ ๑๙๓ หมู่ ๓ ถ.สุขุมวิท
ตาบลนาจอมเทียน อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

๒. ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณทั่วไป งานบริการ และอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การ
รับ-ส่ง หนังสือราชการ การลงทะเบียนการควบคุมหนังสือเข้า-ออก การเก็บและค้นหาเอกสารต่างๆ การร่างและ
โต้ตอบหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบสาร
บรรณที่กาหนดไว้
๒.๒ ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร วิเคราะห์ กลั่นกรอง สรุปเรื่อง การลงเวลานัดหมายติดต่อ
ประสานงาน
๒.๓ ปฏิบัติงานการจัดเตรียมการประชุม บันทึก เรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ
เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
๒.๔ ปฏิบัติงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ เช่น การควบคุม จัดทาทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การควบคุมการ
เบิกจ่ายพัสดุสานักงาน การตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์คงเหลือประจาปี เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบพีสดุที่กาหนดไว้
๒.๕ รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวก
ต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
๒.๖ วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน หรือ
โครงการเพื่อให้ดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดเพื่อสรุปรายงานผลการดาเนินงาน
๒.๗ ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
๒.๘ ให้บริการข้อมูล แนะนา และชี้แจงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่ผู้มาติดต่อราชการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
๒.๙ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
/ ๓.คุณสมบัติเฉพาะ ...

-๒๓. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๓.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. พิจารณา
รับรองแล้วทุกสาขาวิชา
๔. การลงนาม

ชื่อผู้ตรวจสอบ .....................................................
( นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน )
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
วันที่ที่ได้จัดทา ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

