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ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
---------------------------------------------ด้วย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตาแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ฉะนั้น
อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ 5 ของประกาศคณะกรรมการการบริ ห ารพนั ก งานราชการ ลงวั น ที่
11 กัน ยายน พ.ศ. 2552 เรื่ อง หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลื อกสรรพนักงาน
ราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน
และการจั ด ท ากรอบอั ต ราก าลั ง พนั ก งานราชการ และค าสั่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
ที่ 297/2556 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เรื่องมอบอานาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพื่ อ จั ด จ้ า งเป็ น พนั ก งานราชการประเภททั่ ว ไป การจั ด ท าและลงนามในสั ญ ญาจ้ า งพนั ก งานราชการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ชื่อกลุ่มงาน
ชื่อตาแหน่ง
บริหารทั่วไป
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

จานวนอัตราว่าง
1

1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
1.3 อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่ อ ง ค่าตอบแทนพนั กงานราชการ (ฉบั บ ที่ 9) ลงวัน ที่ 15 พฤษภาคม
พ.ศ. 2561 กาหนดไว้
1.4 ระยะเวลาการจ้าง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2567 โดยในระยะเวลาการจ้ างจะต้ อ งประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของพนั กงานราชการ ตามประกาศ
คณะกรรมการบริห ารพนั กงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาหนดไว้
1.5 สถานที่ ป ฏิ บั ติ งาน ประจาส านั กงานอาชี ว ศึ ก ษาจังหวัด (CEC) วิท ยาลั ย เทคนิ ค
เชียงราย
/2. คุณสมบัติทั่วไป...
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2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.1.5 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ณ วันทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่ง ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็น
โรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. 2553) มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับ วุฒิป ริญญาตรีห รือคุณ วุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว
ในทุกสาขาวิชา
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ป ระสงค์จ ะสมัคร ให้ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลั ยเทคนิคเชียงราย ตั้งแต่วันที่
19 – 25 มกราคม 2565 (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่าย
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่าย
ไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จานวน 3 รู ป (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูป และใบตอบรับการ
สมัคร 2 รูป)
3.2.2 ส าเนาปริญ ญาบัต ร และ/หรือ ส าเนาระเบีย นแสดงผลการศึก ษา
(Transcript of Records) ที่แ สดงว่า เป็น ผู้มีคุณ วุฒ ิก ารศึก ษาตรงตามประกาศรับ สมัค รโดยต้อ งสาเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครจานวน 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษา
ใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบีย บที่เกี่ยวกับ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา
นั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร
3.2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
3.2.4 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
/3.2.5 สาเนาหลักฐานอื่น...
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3.2.5 สาเนาหลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อและนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน ใบสาคัญทางทหาร (ใบ สด.8 ใบ สด.9 และใบ
สด.43) เป็นต้น จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนาเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับ
สมัครด้วยและให้ผู้ส มัครเขียนคารับ รองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ในสาเนาเอกสารตามข้อ 3.2.2 3.2.5 ไว้ทุกฉบับ
3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้ ส มั ค รต้ อ งเสี ย ค่ าธรรมเนี ย มสอบส าหรั บ ต าแหน่ ง ที่ ส มั ค ร จ านวน 300.- บาท
(สามร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.4 วิธีการสมัคร
ให้ผู้สมัครดาเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
3.4.1 ขอรับคาร้องขอสมัคร และใบสมัคร ที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
หรือขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร
3.4.2 กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คาร้องขอสมัคร และ
ใบสมัคร ให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย
3.4.3 ติดรูปถ่าย จานวน 1 รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถ่าย จานวน 2 รูป ลงใน
บัตรประจาตัวผู้สมัครสอบในช่องที่กาหนดให้เรียบร้อย
3.4.4 ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ ว
พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้
ยื่นภายในวัน เวลา และสถานที่รับสมัครที่กาหนดไว้ตามข้อ 3.1
3.4.5 เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมตามข้อ 3.3 และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจาวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจาตัว
ผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
โดยการสอบ
3.4.6 ให้ผู้สมัครติดตาม ตรวจสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อ 4 ของประกาศฯ ฉบับนี้
3.5 เงื่อนไขการรับสมัคร
3.5.1 วิทยาลั ย เทคนิค เชียงราย ขอสงวนสิ ทธิรับ การพิ จารณาเอกสารการสมัค ร
เฉพาะผู้ ส มัครที่ ยื่ น เอกสารประกอบการสมัครตามข้ อ 3.2 ในประกาศฯ นี้ ครบถ้ว นทุ กรายและได้กรอก
ข้อความในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดาเนินการสมัครตามข้อ 3.4 ในประกาศฯ นี้ครบถ้วน
ทุกขั้นตอน กรณีที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
หรือไม่ได้ดาเนิ น การสมัครครบถ้ว นทุกขั้น ตอนดังกล่าวจะมีผลให้ ผู้ ส มัครั้น ไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตาแหน่งที่สมัครนั้น
3.5.2 ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า เป็ น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ตรวจสอบ
พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือคุณวุฒิ การศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรั บสมัคร
รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครฯ นี้ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิ
/เข้ารับการประเมิน...
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เข้ารับการประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและทาสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้
จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการและจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
วิทยาลั ย เทคนิ คเชีย งราย จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ท ธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และ
ก าหนดวั น เวลาและสถานที่ ในการประเมิ น สมรรถนะ ก่ อ นหรื อ ภายในวั น ที่ 28 มกราคม 2565
ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย และ/หรือทางเว็บไซด์ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย www.ctc.ac.th โดยการ
ประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จะดาเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบ ดังต่อไปนี้
สมรรถนะ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
ส่วนที่ 1 : ความรู้ความสามารถทั่วไป
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
- พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556
- พ ระราช บั ญ ญั ติ ค วามผิ ด ท างละเมิ ด ของเจ้ า ห น้ า ที่
พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.
2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง
- ข่าวสาร บ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน
- ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย
ส่วนที่ 2 : ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรีว่าด้ ว ยงานสารรบรณ พ.ศ.
2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เบื้ องต้น เกี่ย วกับ คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ในสานักงาน
- ความรู้เกี่ยวกับการจดบันทึกและสรุปรายงานการประชุม

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

100

สอบข้อเขียน

100

สอบข้อเขียน/
สอบปฏิบัติ

/สมรรถนะ...

~๕~
สมรรถนะ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
ส่วนที่ 3 : การสอบสัมภาษณ์
- มนุษยสัมพันธ์และการประสานงาน
- การคิดวิเคราะห์
- ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
- การสื่อสารโดยการพูด
- แฟ้มสะสมผลงาน

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

100

สอบสัมภาษณ์

โดยจะประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ก่อน และเมื่อประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ผ่านแล้ว
จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ต่อไป
6. เกณฑ์การตัดสิน
6.1 การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น 2 ครั้ง ได้แก่
6.1.1 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
6.1.2 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ประกอบด้วย ส่วนที่ 3
6.2 ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ 1 และ
ส่วนที่ 2 รวมกันไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ 2 จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่
1 ไม่ ต่ าว่ า ร้ อ ยละ 60 วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค เชี ย งราย ขอสงวนสิ ท ธิ พิ จ ารณาตรวจกระดาษค าตอบของ
ผู้เข้าสอบในส่วนที่ 2 ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ 1 เท่านั้น
6.3 ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการ
ประเมินสมรรถนะครัง้ ที่ 1
6.4 ผู้ ที่ จ ะผ่ า นการประเมิ น สมรรถนะครั้ งที่ 2 ต้ อ งได้ ค ะแนนการประเมิ น ส่ ว นที่ 3
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
6.5 ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
และครั้งที่ 2
7. การประกาศบัญชีรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
7.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยเทคนิค
เชียงราย และ/หรือทางเว็บไซด์ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย www.ctc.ac.th
7.2 การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
7.2.1 จาแนกตามตาแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน
7.2.2 บัญชีรายชื่อแต่ละตาแหน่งดังกล่าวจะเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด
เป็นลาดับที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่าสุด โดยผู้อยู่ในลาดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
7.2.3 กรณีที่มีผู้ได้คะแนนตามข้อ 7.2.2 ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้
(1) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่
ดีกว่า
/(2) ถ้าคะแนนเท่ากัน...

~๖~
(2) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 1 ส่วนที่
2 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
(3) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 2 มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
7.3 หากมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจานวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัยเทคนิค
เชียงราย จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา 2 ปี
ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการขึ้น
บัญชีของผู้นั้นด้วย ได้แก่
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตาแหน่งที่สอบได้
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กาหนด
(3) ผู้นั้ น ไม่มาเข้าปฏิ บัติห น้าที่ ราชการตามกาหนดวัน เวลา ที่วิท ยาลั ยเทคนิ ค
เชียงราย
(4) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่
ระบุไว้ในข้อ 3.5 ของประกาศฯ นี้
8. การจัดจ้างและทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ ผ่ านการเลื อกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทาสั ญญาจ้างตามที่วิทยาลั ยเทคนิคเชียงราย
กาหนด ดังนี้
8.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามลาดับคะแนนที่สอบได้
ของผู้สอบผ่านการเลือกสรร ตามจานวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้
8.2 ในกรณี ที่วิทยาลั ยเทคนิคเชียงราย มีอัตราว่างเพิ่มในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงาน
ราชการโดยพิจ ารณาบั ญ ชีรายชื่อผู้ ผ่ านการเลื อกสรรในตาแหน่งนั้นๆ ตามล าดับการขึ้นบัญ ชีรายชื่อ ของ
ตาแหน่งนั้นที่มีบัญชีรายชื่อเหลืออยู่ตามจานวนอัตราว่างดังกล่าว
8.3 การทาสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565

(นายทวีผล แปงณีวงค์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

~๗~
เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
---------------------------------------------1. ข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
เลขที่ตาแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
4751
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ประจาสานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
1046 ถนนสนามบิน ตาบลเวียง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ
1. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
2. ดาเนิ น การรับ – ส่ ง หนังสื อราชการ ตลอดจนถึงร่าง พิ มพ์และตรวจทานก่อนที่จะ
นาเสนอให้ผู้มีอานาจลงนาม
3. จัดเก็บเอกสารหนังสือราชการที่สาคัญของอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชนให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ
4. ปฏิบัติงานการจัดเตรียมการประชุม บันทึก เรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงาน
อื่น ๆ
5. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อ
สะดวกในการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ
6. ให้ บริการข้อมูล แนะนา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่ผู้มาติดต่อ
ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อคุ ณ วุ ฒิ อื่ น ๆ ที่ เที ยบได้ ในระดั บเดี ยวกั นที่ ก.พ. รั บรองแล้ ว ในทุ ก
สาขาวิชา
4.. การลงนาม
ชื่อผู้ตรวจสอบ.......................................
(นายทวีผล แปงณีวงค์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วันที่ที่ได้จัดทา 12 มกราคม 2565

