ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
-------------------------------------------------------------ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการ ตาแนนงในกลุมงานบรินารทั่วไป ตาแนนงพนักงานบรินารทั่วไป (ด้านบรินารทั่วไป) โดยปฏิบัติงานใน
วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการการ
บรินารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง นลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรนาและ
เลื อ กสรรพนั ก งานราชการและแบบสั ญ ญาจ้ า งของพนั ก งานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะ
กรรมการบรินารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกานนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะกลุมงานและการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องมอบอานาจการสรรนาและเลือกสรรบุคคล
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทาและลงนาม ในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ชื่อกลุ่มงาน
ชื่อตาแหน่ง
จานวนอัตราว่าง
บรินารงานทั่วไป
พนักงานบรินารทั่วไป (ด้านบรินารงานทั่วไป)
1
1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ใน้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
1.3 อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ตาแนนงในกลุมงานบรินารทั่วไป คาตอบแทนรายเดือน จานวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
และใน้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบรินารพนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทนพนักงานราชการ
(ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 กานนดไว้
1.4 ระยะเวลาการจ้า ง จ้างภายในปีง บประมาณ พ.ศ. 2565 ถึง วัน ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕67 โดย
ในระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบรินาร
พนั ก งานราชการ เรื่ อ งแนวทางการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวั น ที่
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กานนดไว้
1.5 สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานประจาศูนย์ CVM วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตาแนนงครบทุกข้อ ดังตอไปนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไมต่ากวา ๑๘ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
2.1.3 ไมเป็น...

-๒๒.๑.๓ ไมเป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑.๔ ไมเป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัตินน้าที่ได้ไร้ความสามารถ นรือจิตฟั่นเฟือน
ไมสมประกอบ นรือเป็นโรคตามที่กานนดไว้ในกฎนมายวาด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๑.๕ ไมเป็นผู้ดารงตาแนนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง นรือเจ้านน้าที่ในพรรคการเมือง
๒.๑.๖ ไมเป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดใน้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแตเป็นโทษสานรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทนรือความผิดลนุโทษ
๒.๑.๗ ไมเป็น ผู้เ คยถู กลงโทษใน้ ออก ปลดออก นรือ ไลออกจากราชการ รั ฐวิ สานกิ จ นรื อ
นนวยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผานการเลือกสรร ในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องไมเป็นข้าราชการนรือลูกจ้างของ
สวนราชการ พนักงาน นรือลูก จ้างของนนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสานกิจ นรือพนักงานนรือลูกจ้าง ของสวน
ราชการสวนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกใน้ไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเป็นโรคที่ต้องน้าม
ตามกฎ ก.พ. วาด้วยโรค (พ.ศ.๒๕๕๓) มายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีนรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว ทุกสาขาวิชา
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ใน้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ในวันที่ 2428 มกราคม พ.ศ.2565 (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และภาคบาย ตั้งแตเวลา
๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๓.๒.๑ รูปถายนน้าตรง ไมสวมนมวก ไมสวมแวนตาดา ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว โดยถายไว้ไมเกิน ๑ ปี
(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จานวน ๓ รูป (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป)
๓.๒.๒ สาเนาปริญญาบัตร และสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)
ที่แสดงวาเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสาเร็จ การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจานวนอยางละ 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ ที่จ ะถื อว าเป็ น ผู้ส าเร็จ การศึ กษาตามนลั กสู ตรขั้น ปริ ญ ญาบั ต รของสถานศึ กษาใดนั้ น
จะถือตามกฎนมาย กฎ นรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามนลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์
โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร
๓.๒.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.4 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.5 สาเนานลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เชน ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่
ชื่อและนามสกุลในนลักฐานการสมัครไมตรงกัน) ใบสาคัญทางทนาร (ใบสด.๘ ใบสด.๙ และใบสด. ๔๓) เป็นต้น
จานวนอยางละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในวันสมัคร ใน้ผู้สมัครนาเอกสารฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงตอเจ้านน้าที่รับสมัครด้วย
และใน้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ในสาเนาเอกสารตามข้อ ๓.๒.๒-๓.๒.6 ไว้ทุกฉบับ
๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียคาธรรมเนียมสอบสานรับตาแนนงที่สมัคร จานวนเงิน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
และคาธรรมเนียมดังกลาวจะไมจายคืนใน้ ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.4 วิธีการ...

-3๓.๔ วิธีการสมัคร
ใน้ผู้สมัครดาเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
๓.๔.๑ ขอรับ ค าร้ องขอสมัค ร และใบสมัค รที่ง านบุค ลากร วิ ทยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี
สุพรรณบุรี นรือขอรับได้ที่เจ้านน้าที่ในวันสมัคร นรือทางเว็บไซต์วิทยาลัย www. spcat.co.th
๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คาร้องขอสมัคร และ ใบสมัคร
ใน้ครบถ้วนทุกชองรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครใน้เรียบร้อย
๓.๔.๓ ติ ดรู ป ถ ายจ านวน ๑ รูป ลงในใบสมั ค ร และติ ด รู ป ถ ายจานวน ๒ รูป ลงในบั ต ร
ประจาตัวผู้สมัครสอบในชองที่กานนดใน้เรียบร้อย
๓.๔.๔ ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติ ดรูปถายเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งแนบ
เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ โดยใน้ยื่นการสมัครตอเจ้านน้าที่รับสมัครเทานั้น และใน้ยื่นภายในวัน
เวลาและสถานที่รับสมัครที่กานนดไว้ตามข้อ ๓.๑
๓.๔.๕ เมื่ อ เจ้ า นน้ า ที่ รั บ สมั ค รได้ ต รวจสอบเอกสารการสมั ค รแล้ ว ใน้ ผู้ ส มั ค รช าระเงิ น
คาธรรมเนียมสอบตามข้อ ๓.๓ และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจาวันเป็นนลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจาตั ว
ผู้สมัครสอบคืนจากเจ้านน้าที่รับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นนลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ
๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่กานนดไว้ในข้อ ๔. ของประกาศฯ นี้
๓.๕ เงื่อนไขการรับสมัคร
๓.๕.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีของสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัคร
เฉพาะผู้สมัคร ที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกรายและได้กรอกข้อความ
ในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดาเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกขั้นตอน
กรณีที่ ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร นรือ กรอกข้อความในเอกสารการสมัค รไมครบถ้ วนสมบูรณ์ นรือ ไมได้
ดาเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกลาวจะมีผลใน้ผู้สมัครนั้น ไมมีรายชื่อในประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะนรือเข้ารับการสอบในตาแนนงที่สมัครนั้น
๓.๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีทวี่ ิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ตรวจสอบพบวาผู้สมัครไม
มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกลาว นรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไมตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีที่มีความ
ผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัครไมวาด้วยเนตุใดๆ อันมีผลทาใน้ผู้สมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ นี้ ใน้ถือ
วาผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแตต้น และถือวาเป็นผู้ไมมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและ
ไมมีสิทธิได้รับการจัดจ้างและทาสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้ผานการเลือกสรรเพื่อ จัด
จ้างเป็นพนักงานราชการและจะไมได้รับคืนคาธรรมเนียมสอบแตอยางใด
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และ
กานนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสุพรรณบุรี และ ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี www. spcat.co.th
5. หลักเกณฑ์...

-4๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี จะดาเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบ ใน
ตาแนนงที่เปิดรับสมัคร ดังตอไปนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
สวนที่ 1 : ความรู้ความสามารถทั่วไป
- รัฐธรรมนูญแนงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
- พระราชกฤษฎีกาวาด้วยนลักเกณฑ์และวิธีการ
บรินารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้านน้าที่
พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบรินาร
พนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติข้อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ขาวสาร บ้านเมืองและเนตุการณ์ปัจจุบัน
- ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้
โปรแกรมประยุกต์ในสานักงาน
สวนที่ 2 : ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแนนง
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยงานสารบรรณ
- มาตรฐานตราแบบพิมพ์และซอง
- คาขึ้นต้นสรรพนาม คาลงท้ายในนนังสือราชการ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
สวนที่ 3 : การสอบสัมภาษณ์
1.
2.
3.
4.

100

สอบข้อเขียน

50

สอบข้อเขียน

50

สอบปฏิบัติ

100

สอบสัมภาษณ์

มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน
การคิดวิเคราะน์
ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไนวพริบ
การสื่อสารโดยการพูด

โดยจะประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กอนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ผานแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตอไป
6.เกณฑ์การ...

-5๖. เกณฑ์การตัดสิน
๖.๑ การประเมินสมรรถนะจะแบงการประเมินเป็น ๒ ครั้ง ได้แก
6.1.1 ประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 ประกอบด้วย สมรรถนะสวนที่ 1 และสวนที่ 2
6.1.2 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ประกอบด้วย สมรรถนะสวนที่ 3
๖.๒ ผู้ ที่ จะผ านการประเมิ น สมรรถนะครั้ ง ที่ ๑ ต้ องได้ คะแนนการประเมิ น ส วนที่ ๑ และส วนที่ ๒
ไมต่ากวาร้อยละ ๖๐
ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบสวนที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผานการประเมินในสวนที่ ๑ ไมต่ากวา
ร้อยละ ๖๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคาตอบของผู้เข้าสอบ
ใน สวนที่ ๒ ใน้กับผู้ที่มีผลการประเมินผานในสวนที่ ๑ เทานั้น)
๖.๓ ผู้ ที่จ ะมี สิท ธิเ ข้ ารั บการประเมิน สมรรถนะครั้ ง ที่ ๒ จะต้อ งเป็น ผู้ที่ ไ ด้ คะแนนผานการประเมิ น
สมรรถนะครั้งที่ ๑
6.4 ผู้ที่จะผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ต้องได้คะแนนการประเมินสวนที่ ๓ ไมต่ากวาร้อยละ ๖๐
๖.5 ผู้ที่จะผานการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
๗. การประกาศบัญชีรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๗.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผานการเลือกสรร ณ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี สุพ รรณบุ รี น รือ ประกาศ ทางเว็บ ไซต์ข องวิท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยีสุ พรรณบุ รี www.
spcat.co.th
๗.๒ การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผานการเลือกสรร
๗.๒.๑ จาแนกตามตาแนนงที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผาน
๗.๒.๒ บัญชีรายชื่อแตละตาแนนงดัง กลาว จะเรียงลาดับที่จากผู้ที่ไ ด้คะแนนรวมสูง สุดเป็น
ลาดับที่นนึ่งไปนาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่าสุด โดยผู้อยูในลาดับต้นจะเป็นผู้อยูในลาดับที่ดีกวา
๗.๒.๓ กรณีที่มีผู้ได้คะแนนตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกลาวเทากัน จะพิจารณา ดังนี้
(๑) ใน้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ สวนที่ ๑ มากกวา เป็นผู้อยูในลาดับที่ดีกวา
(๒) ถ้าคะแนนเทากัน จะพิจารณาใน้ผู้ที่ไ ด้คะแนนประเมินครั้ง ที่ ๑ สวนที่ ๒ มากกวา
เป็นผู้อยูในลาดับที่ดีกวา
(๓) ถ้าคะแนนเทากัน จะพิจารณาใน้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๒ มากกวาเป็นผู้อยูใน
ลาดับที่ดีกวา
๗.3 นากตาแนนงใดมีผู้ผานการเลือกสรรเกินจานวนอัตราวางที่ประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสุพรรณบุรีจะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผานการเลือกสรรดังกลาวนั้นไว้เป็นเวลา 2 ปี
ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอยางใดอยางนนึ่งดังตอไปนี้ ใน้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชี
ของผู้นั้นด้วย ได้แก
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไมเข้ารับการจัดจ้างในตาแนนงที่สอบได้
(๒) ผู้นั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กานนด
(๓) ผู้นั้นไมมาเข้าปฏิบัตินน้าที่ราชการตามกานนดวัน เวลาที่ วิทยาลัย เกษตรและ
เทคโนโลยีสุพรรณบุรี
(๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายนน้าวาผู้นั้นมีคุณสมบัติไ มเป็นไปตามเงื่อนไข และ/นรือ
ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีนนึ่งกรณีใดนรือนลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓.๕ ของประกาศฯ นี้

8. การจัดจ้างและ....
-๖8. การจัดจ้างและทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผานการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทาสัญญาจ้างตามที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สุพรรณบุรีกานนด ดังนี้
8.1 วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี สุ พ รรณบุ รี จ ะจ้ า งพนั ก งานราชการครั้ ง แรก
ตามลาดับคะแนนที่สอบได้ของผู้สอบผานการเลือกสรร แตละตาแนนง ตามจานวนอัตราวางที่ได้ประกาศรับสมัคร
ไว้นี้
8.2 ในกรณีที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีมีอัตราวางเพิ่มในภายนน้าจะจัด
จ้างพนักงานราชการโดยพิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผานการเลือกสรรในตาแนนงนั้น ๆ ตามลาดับการขึ้นบัญชีรายชื่อ
ของตาแนนงนั้นที่มีบัญชีรายชื่อเนลืออยูตามจานวนอัตราวางดังกลาว
8.3 การทาสัญญาจ้างใน้เป็นไปตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี กานนด
ซึ่งจะแจ้งใน้ทราบตอไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565
(นายถาวร ทิพวรรณ)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. ๒564
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
---------------------------------------------1. ข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
เลขที่ตาแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน

พนักงานบรินารทั่วไป (ด้านบรินารงานทั่วไป)
4726 กลุมงาน บรินารทั่วไป
ประจาศูนย์ CVM วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
ที่ตั้งเลขที่ 288 นมู1 ตาบลดานช้าง อาเภอดานช้าง จังนวัดสุพรรณบุรี

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ
2.1 ดาเนินการเกี่ยวกับบรินาร จัดการสานักงาน
2.2 ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บรินาร
2.3 จัดเตรียมการประชุม บันทึก เรียบเรียงการประชุมและรายงานอื่นๆ
2.4 รวบรวมข้อมูลสถิติ สรุปรายงานตางๆ.
2.5 วางแผนทางานนน้าที่ทีรับผิดชอบเพื่อใน้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้านมายและสัมฤทธิ์ผล
2.6 ประสานการทางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกนนวยงาน เพื่อใน้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามกานนด
2.7 สนับสนุน ชี้แจง แนะนาเกี่ ยวกับงานในความรั บผิดชอบในระดับเบื้ องต้นแกนนวยงานราชการ
เอกชน นรือประชาชนทั่วไปเพื่อใน้เกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ
2.8 ปฏิบัตินน้าที่อื่นๆ ตามได้รับมอบนมาย
3. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีนรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว ทุกสาขาวิชา

(นายถาวร ทิพวรรณ)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

