
 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
-------------------------------------- 

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ        
ตำแหน่งในกลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป) ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่                
11  กันยายน  พ.ศ.  2552  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ      
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554  เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและ      
การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 297/2556  
ลงวันที่  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการประเภททั่วไปการจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ  จึงประกาศรับสมัครบุคคล            
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมรีายละเอียด ดังต่อไปนี้  

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
1.1  ชื่อกลุ่มงาน     ชื่อตำแหน่ง      จำนวนอัตราว่าง 

 บริการ    พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป)  1 
 1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 1.3 อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์  
  ตำแหน่งในกลุ่มงานบริการ  ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 13,800  บาท 
  และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547 และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 กำหนดไว้ 
 1.4. ระยะเวลาการจ้าง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ถึงวันที่   30  กันยายน  2567          
โดย ในระยะเวลาการจ้ างจะต้ องประเมินผลการปฏิ บั ติ งานของพนั กงา นราชการ ตามประกาศ         
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ         
พ.ศ. 2554 ลงวันที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2554  และตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กำหนดไว้ 
 1.5 สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ สังกดัสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 
 2.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
 2.๑.๑ มีสัญชาติไทย 
 2.๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
 2.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 2.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ        
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

/2.๑.5 ไม่เปน็… 

ส ำเนำ 



-2- 
 

 2.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่         
ในพรรคการเมือง 
 2.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำความ
ผิดพลาดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 
 2.๑.๗ ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ       
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 หมายเหตุ  ผู้ที่ ผ่ านการเลือกสรร ในวันที่ ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่ เป็นข้าราชการ            
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน            
หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่า         
ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. ๒๕๕๓) มายื่นด้วย 
 2.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง                         

2.2.๑ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ทุกสาขาวิชา ที ่ก.พ. รับรองแล้ว  

 3. การรับสมัคร 
  3.๑ วันเวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครให้ ยื่ น ใบสมัครด้วยตนเอง ณ  วิทยาลัย เทคนิคจะนะ ตั้ งแต่วันที่                  
16  เมษายน 2564  ถึงวันที่  22 เมษายน  ๒๕64 (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้ งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.               
ถึง  ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น.  
  3.๒ หลักฐานที่ต้องยืน่พร้อมใบสมัคร 
 3.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว โดยถ่าย            
ไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป  (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับ           
การสมัคร ๒ รูป) 
 3.๒.๒ สำเนาประกาศนียบัตร และ/หรือ สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of 
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกวันสุดท้าย  จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ  
 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันทีเ่ปิดรับสมัครสอบคัดเลือกวันสุดท้าย   
 3.๒.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ 
 3.๒.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ 
 3.๒.5 สำเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  (ในกรณี
ทีช่ื่อและนามสกุล   ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  ใบสำคัญทางทหาร (ใบสด.๘ ใบสด.๙ และใบ สด.๔๓) เป็น
ต้น จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ  
 ทั้งนี้  ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่           
รับ สมั ครด้ วย  และ ให้ ผู้ สมั ค รเขี ยน คำรับ รองสำเนาถู กต้ อ งและลงชื่ อกำกับ ไว้ ใน สำเน าเอกสาร                      
ตามข้อ 3.๒.๒ - 3.๒.5 ไว้ทุกฉบับ 

3.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่ส มัคร จำนวนเงิน 3๐๐ บาท          

(สามร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไมจ่่ายคืนให ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
/3.3 ค่าธรรมเนียม 



-3- 
 
  3.๔ วิธีการรับสมัคร 
 ให้ผู้สมัครดำเนินการเก่ียวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้ 
 3.๔ .๑ ขอรับคำร้องขอสมัคร และใบสมัครที่ งานบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ             
หรือขอรับได้ที่เจา้หน้าที่ในวันสมัคร หรือทางเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  www.chanatc.at.th 
 3.๔ .๒  กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมั ครซึ่ งประกอบด้วย คำร้องขอสมัคร              
และใบสมัครให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครใหเ้รียบร้อย 
 3 .๔ .๓  ติ ดรูปถ่ ายจำนวน  ๑  รูป  ล งใน ใบสมั ค ร และติ ดรูป ถ่ ายจำนวน  ๒  รูป                   
ลงในบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบในช่องที่กำหนดให้เรียบร้อย 
 3.๔.๔ ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว   พร้อมทั้ง
แนบเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหนา้ที่รับสมัครเท่านั้น    และให้ยื่นภายใน
วันเวลาและสถานที่รับสมัครที่กำหนดไว้ตามข้อ 3.1 
 3.๔.๕ เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการสอบตามข้อ 3.3 และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน พร้อมรอรับบัตรประจำตัว
ผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัคร  ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดย
การสอบ 
 3.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์สอบตามที่กำหนดไว้ใน  ข้อ 4 .             
ของประกาศฯ นี้ 

3.๕ เงื่อนไขการรับสมัคร 
 3.๕.๑ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ขอสงวนสิทธิ์รับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะผู้สมัคร
ที่ยื่นเอกสารการสมัครตามข้อ 3.๒ ในประกาศฯ นี้  ครบถ้วนทุกรายการและได้กรอกข้อความในเอกสาร        
การสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดำเนินการสมัครตามข้อ 3.๔ ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกขั้นตอน กรณีที่ยื่น
เอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้ดำเนินการสมัคร
ครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้น ไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตำแหน่งที่สมัครนั้น 

 3.๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังกล่าว หรือคุณวุฒิทางการศึกษาที่ ใช้สมัครไม่ตรงตามตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณี                  
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ สมัครตามประกาศ      
รับสมัครฯ นี้ ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาต้ังแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่าน
การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลาและสถานที่ ในการประเมิน
สมรรถนะ 
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และ        
กำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ก่อนหรือภายในวันที่   26 เมษายน  ๒๕64               
ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ และ/หรือทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ www.chanatc.ac.th 
 
 

/5. หลักเกณฑ์... 
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5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จะดำเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบ   ในตำแหน่ง      
ที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1    
ส่วนที่ 1  : ความรู้ความสามารถทั่วไป   100 สอบข้อเขียน 
 - สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

- ภาษาไทย/คณิตศาสตร์/สังคมศึกษา/ภาษาอังกฤษ 
- แผนพัฒนาการศึกษาในเขตเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
- ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหาร

สถานศึกษา พ.ศ. 2552 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 : ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง   
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ

ทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
-  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
   ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
-  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบงานการเงิน 
- ความรู้ความเข้าใจในงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์  

ในสำนักงาน 
 

100 สอบข้อเขียน 

ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2    
ส่วนที่ 3 : 
 
 
 
 
หมายเหตุ : 

(1) ประวัติส่วนตัว การศึกษา และประสบการณ์ 
(2) การประกอบคุณความดี 
(3) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
(4) การมีปฏิภานไหวพริบ 
(5) เจตคตแิละอุดมการณ์ 
จัดทำแฟ้มสะสมผลงานเพ่ือประกอบการสอบสัมภาษณ์ 

 

100 สอบสัมภาษณ์ 

 
 

/5.1 ประเมินสมรรถนะ... 
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 5.1 ประเมินสมรรถนะ ครั้ งที่  1 ส่วนที่  1 (ความรู้ความสามารถทั่ วไป ) คะแนนเต็ม          
100 คะแนน  และส่วนที่ 2  (ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 5.2 ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่  2 ส่วนที่  3 สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน        
 โดยจะประเมินสมรรถนะ ครั้งที่  1  ก่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ผ่านแล้ว         
จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ต่อไป 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
  6.1 การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น 2 ครั้ง ได้แก่ 
 6.1.1 ประเมินสมรรถนะครัง้ที่ 1 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 
 6.1.2 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ประกอบด้วย  สมรรถนะส่วนที่ 3 
  6.2 ผู้ที่ ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่  1  จะต้องได้คะแนนการประเมินส่ วนที่  1            
และสว่นที่ 2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ 2 จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ 1  
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 (วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ขอสงวนสิทธิ์ พิจารณาตรวจกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบ           
ในส่วนที่ 2 ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ 1 เท่านั้น) 
  6 .3  ผู้ ที่ จะมีสิทธิ์ เข้ ารับการประเมินสมรรถนะครั้ งที่  ๒  จะต้องเป็ นผู้ ที่ ได้ คะแนน               
ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ 
  6 .๔  ผู้ ที่ ผ่ านการประเมินสมรรถนะครั้ งที่  2  ต้องได้คะแนนการประเมินส่ วนที่  3                 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
  6.5 ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1       
และครั้งที่ 2 

7. การประกาศบัญชีรายช่ือ และการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
  7.๑ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
หรือประกาศทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ www.chanatc.ac.th  
  7.๒ การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
 7.๒.1 บัญชีรายชื่อจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด เป็นลำดับที่หนึ่งไปหา       
ผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ำสุด โดยผู้อยู่ในลำดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
 7.๒.2 กรณทีี่มีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ 7.๒.1 ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณา ดังนี้ 

  (๑) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ 1 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
  (๒) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ ได้คะแนนประเมินครั้งที่  1 ส่วนที่  2 

มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า  
  (๓) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ ได้คะแนนประเมินครั้งที่  2 มากกว่า         

เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า   
 7.4 หากมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจำนวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา 2 ปี 

  ทั้ งนี้  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้  ให้รายชื่อที่ ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้ เป็นอันยกเลิก           
การข้ึนบัญชีของผู้นั้นด้วย ได้แก่ 

/(1) ผู้นั้น... 
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(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้ 
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในวัน เวลา ที่กำหนด 
(๓) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ทีก่ำหนด 
(๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข      

และ/หรือไมป่ฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณหีนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีท่ีระบุไว้ในข้อ 3.๕ ของประกาศฯ นี้ 

8. การจัดจ้างและทำสัญญาผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทำสัญญาจ้ างตามที่วิทยาลัยเทคนิคจะนะ     
กำหนด ดังนี้ 
  8.๑ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดจ้างพนักงานราชการตามลำดับคะแนนที่สอบได้ของผู้ผ่าน      
การเลือกสรร ตามจำนวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้       

8.๒ ในกรณีมีอัตราว่างเพ่ิมในภายหน้า วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จะจัดจ้างพนักงานราชการ              
โดยพิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับการขึ้นบัญชีรายชื่อ ที่มีบัญชีรายชื่อเหลืออยู่ตามจำนวน
อัตราว่างดังกล่าว 

8.3 การทำสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยเทคนิคจะนะ กำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
   
   ประกาศ   ณ   วันที่   25   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕64 
 
 
 

     (นายธีระพัฒน์  บุญพันธุ์) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………….รา่ง 
...................พิมพ ์
...................ตรวจ 
……………ทาน 
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เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
ลงวันที่        มีนาคม พ.ศ. 2564 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
----------------------------------------------------- 

 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง 
ชื่อตำแหน่ง  พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป) 
เลขที่ตำแหน่ง  406 (ครม.) กลุ่มงาน บริการ 
จำนวน   1  ตำแหน่ง 
สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
                        ที่ตั้งเลขท่ี 87  ม.8  ต.จะโหนง  อ.จะนะ  จ.สงขลา  90130 
   
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 

2.1  ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ 
2.2 จัดทำร่างหนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญของ

เอกสารร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์ 
ควบคุมดูแลปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

2.3 สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา  และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
สถานศกึษา 

2.4  เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ  เพื่ออำนวยความ 
สะดวกในการศึกษา  และให้บริการบุคลากร  และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา 

2.5  รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร  นโยบาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่ง  คำชี้แจง  ประกาศ     
ให้บุคลากร  และนักเรียน  นักศึกษาของสถานศึกษา 

2.6  ให้บริการเกี่ยวกับการรบัส่งไปรษณีย์  ธนาณัติ  โทรสารของบุคลากร  นักเรียนและนักศึกษา   
2.7  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน 
2.8  ดูแล  บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
2.9  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

 3.1 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน      
ทุกสาขาวิชา ที ่ก.พ. รับรองแล้ว 

4. การลงนาม 
 
 
 

  
ชื่อผู้ตรวจสอบ................................. 

วันที่ได้จัดทำ   25  มีนาคม  2564 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


