ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
-----------------------------------------ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เพชรบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการ ตาแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และ
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัดกรอบ
อัตรากาลังพนักงานราชการ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอานาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท
ทั่วไป การจัดทาและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ชื่อกลุ่มงาน
ชื่อตาแหน่ง
จานวนอัตราว่าง
บริหารทั่วไป
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
๑
๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๑.๓ อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ตาแหน่งในกลุ่มบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน จานวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
และให้ได้รั บสิ ทธิประโยชน์ของพนักงานราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้ว ย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่ าตอบแทน
พนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กาหนดไว้
๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖7
โดยในระยะเวลาการจ้ า งจะต้ อ งประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานราชการ ตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.
๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาหนดไว้
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้สมัคร
ผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
/๒.๑.๔ ไม่เป็น...

-๒๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทาสัญญาจ้า งจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. ๒๕๕๓) มายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๒.๒.๑ ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว
ทุกสาขาวิชา
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เพชรบุรี
ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้
ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จานวน ๓ รูป (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร
๒ รูป)
๓.๒.๒ สาเนาปริญญาบัตร และสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่
แสดงว่าเป็นผู้ มีคุณวุฒิ การศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้ มี
อานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จานวนอย่างละ ๒ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตาม
กฎหมาย กฎ หรื อ ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วกั บ การส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รของสถานศึ ก ษานั้ น ๆ เป็ น เกณฑ์
โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร
๓.๒.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ สาเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณี
ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน ) ใบสาคัญทางทหาร (ใบ สด.๘ ใบ สด.๙ และใบสด.๔๓) เป็นต้น
จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
/ทั้งนี.้ ..

-2ทั้งนี้ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนาเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
และให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ในสาเนาเอกสารตามข้อ ๓.๒.๒ – ๓.๒.๕ ไว้ทุกฉบับ
๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัคร จานวนเงิน ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาท
ถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๓.๔ วิธีการสมัคร
ให้ผู้สมัครดาเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
๓.๔.๑ ขอรับคาร้องขอสมัคร และใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี หรือขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร หรือทางเว็บไซต์วิทยาลัย https://km.pkaset.ac.th/
๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คาร้องขอสมัคร และใบสมัคร
ให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย
๓.๔.๓ ติดรูปถ่ายจานวน ๑ รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถ่ายจานวน ๒ รูปลงในบัตรประจาตัว
ผู้สมัครสอบในช่องที่กาหนดให้เรียบร้อย
๓.๔.๔ ยื่นเอกสารการรับสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้ง
แนบเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายใน
วัน เวลา และสถานที่รับสมัครที่กาหนดไว้ในข้อ ๓.๑
๓.๔.๕ เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ รั บ สมั ค รได้ ต รวจสอบเอกสารการสมั ค รแล้ ว ให้ ผู้ ส มั ค รช าระเงิ น
ค่าธรรมเนีย มสอบตามข้อ ๓.๓ และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจาวันเป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะโดยการสอบ
๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามกาหนดไว้ในข้อ ๔ ของประกาศฯ นี้
๓.๕ เงื่อนไขการรับสมัคร
๓.๕.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัคร
เฉพาะผู้สมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกรายการและได้กรอก
ข้อความในเอกสารสมัครครบถ้วนสมบูร ณ์และได้ดาเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯ นี้ ครบถ้ว นทุก
ขั้นตอน กรณีที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
หรือไม่ได้ดาเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าว จะมีผลให้ผู้สมัครนั้น ไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตาแหน่งที่สมัครนั้น
๓.๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เพชรบุรี ตรวจสอบพบว่า
ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณี
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ
นี้ ให้ ถือว่าผู้ส มัครเป็ น ผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ ไม่มีสิ ทธิเข้า รับการประเมิน
สมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและทาสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการ
เลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการและจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด
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-3๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวันเวลาและสถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
และกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ 19 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโ ลยี เพชรบุ รี หรื อ ทางเว็ บ ไซต์ ข องวิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี เพชรบุ รี
https://km.pkaset.ac.th
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี จะดาเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบ
ในตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
ส่วนที่ ๑ : ความรู้ความสามารถทั่วไป
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการ
๑๐๐
สอบข้อเขียน
บ้านเมืองที่ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข 2562)
- พระราชบัญญัติความผิทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.
๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่
เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- ข่าวสารบ้านเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
- ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษา
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ในสานักงาน
ส่วนที่ ๒ : ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
- ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการ
๑๐๐
สอบข้อเขียน
บริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2554
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.2560 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ
พ.ศ.2555
/สมรรถนะ...

-4สมรรถนะ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
ส่วนที่ ๓ : การสอบสัมภาษณ์
๑. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน
๒. การคิดวิเคราะห์
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปฏิภาณไหวพริบ
๔. การสื่อสารโดยการพูด

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

โดยจะประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ก่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ผ่านแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ต่อไป
๖. เกณฑ์การตัดสิน
๖.๑ การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น ๒ ครั้ง ได้แก่
๖.๑.๑ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒
๖.๑.๒ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ ๓
๖.๒ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๑ และส่วนที่
๒ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่
๑ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคาตอบของ
ผู้ที่จะเข้าสอบในส่วนที่ ๒ ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ ๑ เท่านั้น
๖.๓ ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ ๑
๖.๔ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๓ ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๖๐
๖.๕ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และ
ครั้งที่ ๒
๗. การประกาศบัญชีรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๗.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี เ พชรบุ รี หรื อ ประกาศทางเว็ บ ไซต์ ข องวิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี เ พชรบุ รี
https://km.pkaset.ac.th
๗.๒ การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๗.๒.๑ จาแนกตามตาแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน
๗.๒.๒ บัญชีรายชื่อดังกล่าวจะเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นลาดับที่หนึ่ง
ไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่าสุด โดยผู้อยู่ในลาดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
๗.๒.๓ กรณีที่มีผู้ได้คะแนนตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้
(๑) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๑ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่
ดีกว่า
(๒) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๒
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
/(3) ถ้าคะแนน...

-5(๓) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๒ มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
๗.๓ หากตาแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจานวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นเป็นเวลา ๒ ปี
ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิก
การขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย ได้แก่
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตาแหน่งที่สอบได้
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กาหนด
(๓) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกาหนดวัน เวลาที่วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีเพชรบุรี
(๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลาย
กรณีตามระบุไว้ในข้อ ๓.๕ ของประกาศฯ นี้
๘. การจัดจ้างและทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทาสัญญาจ้างตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรีกาหนด ดังนี้
๘.๑ วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี เ พชรบุ รี จะจ้ า งพนั ก งานราชการครั้ ง แรก
ตามลาดับคะแนนที่สอบได้ของผู้สอบผ่านการเลือกสรร ตามจานวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้
๘.๒ ในกรณีที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี มีอัตราว่างเพิ่มในภายหน้าจะจัด
จ้างพนักงานราชการโดยพิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่ านการเลือกสรรในตาแหน่งนั้นๆ ตามลาดับการขึ้นบัญชีรายชื่อ
ของตาแหน่งนั้นที่มีบัญชีรายชื่อเหลืออยู่ตามจานวนอัตราว่างดังกล่าว
๘.๓ การทาสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เพชรบุรีกาหนด
ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5

(นายนรินทร์ แก้วทอง)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5
เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
------------------------------------------๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
เลขที่ตาแหน่ง
4729
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
59 หมู่ที่ 3 ตาบลสามพระยา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี 76120
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกับ การบริ ห ารจั ดการภายในส านัก งานหรือ การบริ ห ารงานทั่ ว ไป ภายใต้ก ารก ากับ แนะน า
ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานธุรการงานโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ
แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทารายงานการ
ประชุมและอื่น ๆ
๒. ประสานงานระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
๓. จัดทาแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางฝึกอบรมสาหรับนักเรียนในโครงการ อศ.กช.
๔. ปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในสานักงาน เช่น งานธุรการ งานจัดพิมพ์และ
แจกจ่ายเอกสาร รวบรวมข้อมูลและสถิติ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ
๕. ประสานงาน และให้ความร่วมมือทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา เพื่ออานวยความสะดวกและ
เกิดความร่วมมือ
๖. ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้คาปรึกษา แนะนา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว ทุกสาขาวิชา
4. การลงนาม
ชื่อผู้ตรวจสอบ................................
วันที่ทไี่ ด้จัดทา 4 มกราคม 2565

