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ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
…………………………………………
ด้วยวิทยาลัย เทคนิ คมีน บุ รี สังกัดสานักงานคณะกรรการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็ นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริห ารทั่วไป ตาแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้าน
บริหารงานทั่วไป) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ฉะนั้น อาศัยอานาจตาม
ข้ อ 5 ของประกาศคณะกรรมการการบริ ห ารพนั ก งานราชการ ลงวั น ที่ 11 กั น ยายน 2552 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
เรื่อง การกาหนดลั กษณะงานและคุณ สมบั ติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงาน
ราชการ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 297/2556 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2556 เรื่องมอบอานาจสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป การจัดทา
และลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ชื่อกลุ่มงาน
ชื่อตาแหน่ง
จานวนอัตราว่าง
บริหารงานทั่วไป
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
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1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
1.3 อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ตาแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน จานวนเงิน 18,000 บาท
และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และตามประกาศคณะกรรมการบริห ารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทน
พนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 กาหนดไว้
1.4 ระยะเวลาการจ้าง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยใน
ระยะเวลาการจ้างต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดไว้
1.5 สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ณ สานักงานอาชีวศึกษากรุงเทพ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
/2.1.2 มีอายุไม่ต่ากว่า...
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2.1.2 มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.4 ไม่ เป็ น ผู้ มี ก ายทุ พ พลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิ บั ติห น้ าที่ ได้ ไร้ค วามสามารถ หรือ จิ ต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.1.5 ไม่เป็ น ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค
การเมือง
2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะการทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.1.7 ไม่เป็ น ผู้ เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิส าหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่ นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง ของส่วน
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้อง
ห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. 2553) มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
2.2.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และที่ กพ. รับรองแล้ว
ในทุกสาขาวิชา
3. การรับสมัครเข้ารับการเลือกสรร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เขตมีนบุรี จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 - 12 พฤษภาคม 2564 (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ภาคเช้า
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมที่หมายเลข โทรศัพท์ 0-2517-2041 และ 0-2517-5134 ต่อ 104
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน
1 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จานวน 3 รูป (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูป และใบตอบรับการสมัคร 2 รูป)
3.2.2 สาเนาปริญญาบัตร และสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)
ที่แสดงว่าเป็ นผู้มีคุณวุฒิ การศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก
ผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จานวนอย่างละ 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึ กษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใดนั้นจะ
ถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์
โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาภายในวันเปิดรับสมัคร
3.2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
3.2.4 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
3.2.5 สาเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (ในกรณี
ที่ ชื่ อ และนามสกุ ล ในหลั ก ฐานเอกสารการสมั ค รไม่ ต รงกั น ) ใบส าคั ญ ทางทหาร (ใบสด.8 ใบสด.9 และ
ใบสด. 43) เป็นต้น จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
/ทั้งนี้...
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ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครจัดเรียงเอกสารตามลาดับข้างต้น พร้อมนาเอกสารฉบับจริง
ทุกรายการมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย และให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับ
ไว้ในสาเนาเอกสารตามข้อ 3.2.2 – 3.2.5 ทุกฉบับ
3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัคร จานวน 300 บาท (สามร้อยบาท
ถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.4 วิธีการสมัคร
ให้ผู้สมัครดาเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
3.4.1 ขอรับคาร้องขอสมัคร และใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี หรือ ทาง
เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี www.minburi.ac.th
3.4.2 กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คาร้องขอสมัคร และใบสมัคร
ให้ครบถ้วนทุกช่องรายการและลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย กรณีกรอกเอกสารการสมัครผิด
เล็กน้อยให้ขีดฆ่าลงชื่อกากับและกรอกข้อความใหม่ให้ถูกต้อง กรณีกรอกผิดหลายแห่งให้ขอรับเอกสารการ
สมัครชุดใหม่เพื่อกรอกใหม่
3.4.3 ติ ด รู ป ถ่ ายจ านวน 1 รู ป ลงในใบสมั ค ร และติ ด รู ป ถ่ ายจ านวน 2 รู ป ลงในบั ต ร
ประจาตัวผู้สมัครสอบในช่องที่กาหนดให้เรียบร้อย
3.4.4 ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้ง
แนบเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้ นและให้ยื่นภาย
ใน วันเวลาและสถานที่กาหนดไว้ตามข้อ 3.1
3.4.5 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
ค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ 3.3 และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจาวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจา
ตั ว ผู้ ส มั ค รสอบคื น จากเจ้ าหน้ าที่ รั บ สมั ค ร ซึ่ งผู้ ส มั ค รต้ อ งเก็ บ ไว้ เป็ น หลั ก ฐานในการเข้ า รับ การประเมิ น
สมรรถนะโดยการสอบ
3.4.6 ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่กาหนดไว้ในข้อ 4. ของประกาศนี้
3.5 เงื่อนไขการรับสมัคร
3.5.1 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ขอสงวนสิท ธิรับการพิจารณาเอกสาร การสมัครเฉพาะผู้สมัครที่
ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 ในการประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกรายการและได้กรอกข้อความใน
เอกสารในการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดาเนินการสมัครตามข้อ 3.4 ในประกาศรับสมัครนี้ ครบถ้วนทุก
ขั้นตอน กรณียื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือ
ไม่ได้ดาเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าว จะมีผลให้ผู้สมัครนั้นไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตาแหน่งที่สมัครนั้น
3.5.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว
หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากการ
สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทาให้ผู้ สมัครไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครฯ นี้ ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครมาแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับการ
จัดจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และจะ
ไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมการสอบแต่อย่างใด
/4. การประกาศ...
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4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับ การประเมิน สมรรถนะ และกาหนดวัน เวลาและสถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกาหนดวัน เวลา
และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
และ/หรือทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี www.minburi.ac.th
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จะดาเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครทุกรายด้วยวิธีการสอบในแต่ละ
ตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้
สมรรถนะ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
ส่วนที่ 1 : ความรู้ความสามารถทั่วไป
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- ข่าวสาร บ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน
ส่วนที่ 2 : ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านบริหารงานทั่วไป)
- ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้
โปรแกรมประยุกต์ในงานสานักงาน
- ตามลักษณะงานที่สมัคร
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
(1) มนุษย์สัมพันธ์ การประสานงาน
(2) การคิดวิเคราะห์
(3) ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
(4) การสื่อสารโดยการพูด

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

100

สอบข้อเขียน

100

สอบข้อเขียน

100

สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ การประเมินจะประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ 1 ก่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ 1 ผ่านแล้ว
จึงมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ 2 ต่อไป
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6. เกณฑ์การตัดสิน
6.1 การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น 2 ครั้ง ได้แก่
6.1.1 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
6.1.2 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ 3
6.2 ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ 2 จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ 1
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 (วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคาตอบของผู้เข้าสอบใน
ส่วนที่ 2 ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ 1 เท่านั้น)
6.3 ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 1
6.4 ผู้ที่ จะผ่านการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ 2 ต้องได้คะแนนการประเมินส่ วนที่ 3 ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60
6.5 ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และ
ครั้งที่ 2
7. การประกาศบัญชีรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
7.1 วิทยาลัยเทคนิ คมีนบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี หรือ
ประกาศทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี www.minburi.ac.th
7.2 การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
7.2.1 จาแนกตามตาแหน่งที่เปิดรับสมัครและผู้สอบผ่าน
7.2.2 บัญชีรายชื่อแต่ละตาแหน่งดังกล่าว จะเรียงลาดับที่ จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็น
ลาดับที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่าสุด โดยผู้อยู่ในลาดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
7.2.3 กรณีที่มีผู้ได้คะแนนตามข้อ 7.2.2 ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้
(1) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
(2) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมิน ครั้งที่ 1 ส่วนที่ 2 มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
(3) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินภาค 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลาดับที่ดีกว่า
7.3 หากตาแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจานวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัยเทคนิค
มีนบุรี จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวไว้เป็นเวลา 2 ปี
ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้
นั้นด้วย ได้แก่
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตาแหน่งที่สอบได้
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กาหนด
(3) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกาหนดวัน เวลาที่ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
(4) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือไม่
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5 ของประกาศฯ นี้
/8. การจัดจ้าง...
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8. การจัดจ้างและทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทาสัญญาจ้างตามที่วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีกาหนด ดังนี้
8.1 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามลาดับคะแนนที่สอบได้ของผู้ สอบ
ผ่านการเลือกสรร แต่ละตาแหน่ง ตามจานวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้
8.2 ในกรณีที่ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี มีอัตราว่างเพิ่มในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงานราชการโดย
พิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตาแหน่งนั้นๆ ตามลาดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของตาแหน่ง นั้นที่มี
บัญชีรายชื่อเหลืออยู่ตามจานวนอัตราว่างดังกล่าว
8.3 การทาสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีกาหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

(นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ลงวันที่ 22 เมษายน 2565
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
----------------------------------------1. ข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
เลขที่ตาแหน่ง
4097
กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
สถานที่ปฏิบัติงาน สานักงานอาชีวศึกษากรุงเทพ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ
๑) ปฏิบัติงานการร่าง โต้ตอบหนั งสือ รวบรวมสถิติ สรุปรายงาน แปลเอกสาร การทาเรื่อง
ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคล เป็นต้น
๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
๓) ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญญา และชี้แจงเรื่องต่างๆ
เกีย่ วกับงานในหน้าที่
๔) การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และที่ กพ. รับรองแล้ว ในทุกสาขาวิชา
4. การลงนาม

ชื่อผู้ตรวจสอบ.................................
วันที่ได้จัดทา 22 เมษายน 2565

