ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
_______________________
ด้ วยวิ ทยาลั ยอาชี วศึ กษาสงขลา มี ความประสงค์ จะรั บสมั ครบุ คคลเพื่ อจั ดจ้ างเป็ นพนั กงานราชการ
ตาแหน่ งในกลุ่ มงานบริ หารทั่ วไป ต าแหน่ ง พนั กงานบริหารทั่ วไป (ด้ านการเงินและบั ญชี) จ านวน 1 อัตรา และ
ตาแหน่ ง พนั กงานบริ หารทั่ วไป (ด้านพัสดุ ) จานวน 1 อัตรา โดยปฏิ บัติ งานในวิทยาลั ยอาชี วศึกษาสงขลา สั งกั ด
สานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้นอาศัยอานาจตามความในข้อ 5 ของประกาศ คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือ กสรร
พนักงานราชการและแบบสัญ ญาจ้างของพนั กงานราชการ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน
และการจั ดกรอบอัตรากาลั งพนั กงานราชการ และค าสั่ งส านั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึ กษาที่ 297/2556
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เรื่ องมอบอานาจการสรรหาและเลื อกสรรบุ คคล เพื่ อจัดจ้างเป็นพนั กงาน
ราชการประเภททั่วไป การจัดทาและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน
1.1 กลุ่มงำน
ชื่อตำแหน่ง
จำนวนอัตรำว่ำง
บริหารงานทั่วไป
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)
1
บริหารงานทั่วไป
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ)
1
1.2 ขอบข่ำยที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
1.3 อัตรำค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ตาแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราค่าตอบแทน จานวนเงิน 18,000 บาท และให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ ของพนักงานราชการตามระเบี ยบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
กาหนดไว้
1.4 ระยะเวลำกำรจ้ำง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยในระยะเวลา
การจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
และตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาหนดไว้
1.5 สถำนที่ปฏิบัติงำน ปฏิบัติงานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 อายุไม่ต่ากว่า 18 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
/2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ...

-22.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 และไม่เป็น
ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.1.5 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมำยเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่ วนราชการ พนั กงาน หรือลู กจ้ างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิ สาหกิจ หรือพนักงานหรือลู กจ้างของส่วน
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ.2553) มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
2.2.1 พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว
ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป (การบัญชี)/การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)/การบัญชี/บัญชีการเงิน/ธุรกิจศึกษา(การบัญชี)/
เศรษฐศาสตร์/การเงินและการธนาคาร
2.2.2 พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ)
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว
ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การบัญชี)/เศรษฐศาสตร์
3. กำรรับสมัคร
3.1 วัน เวลำและสถำนที่รับสมัคร
ผู้สนใจจะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ และขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ได้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เลขที่ 74 ถนนรามวิถี ตาบลบ่อยาง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยสมัครได้
ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และเวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.
3.2 หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมั คร) จานวน 3 รูป (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูป และใบตอบรับการสมัคร 2 รู ป)
3.2.2 สาเนาปริญญาบัตร และสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)
ที่แสดงว่าเป็ นผู้ มีคุณ วุฒิ การศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องส าเร็จการศึก ษาและได้รับอนุมัติ จากผู้ มี
อานาจอนุมตั ิภายในวันปิดรับสมัครจานวนอย่างละ 2 ฉบับ
3.2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
3.2.4 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
3.2.5 สาเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีทชี่ ื่อและสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสาคัญทางทหาร
(ใบ สด.8 ใบ สด.9 และใบ สด.43) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนาเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
และให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ในสาเนาเอกสารตามข้อ 3.2.2 – 3.2.5 ไว้ทุกฉบับ
/3.3 ค่าธรรมเนียม...

-33.3 ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัคร จานวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3.4 วิธีกำรสมัคร
ให้ผู้สมัครดาเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
3.4.1 ขอคาร้องขอสมัคร และใบสมัครตามแบบที่กาหนด ได้ที่เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร
3.4.2 กรอกรายละเอีย ดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คาร้องขอสมัครและใบสมัคร
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย กรณีกรอกเอกสารการ
สมัครผิดเล็กน้อยให้ขีดฆ่าและลงชื่อกากับข้อความใหม่ให้ถูกต้อง กรณีกรอกผิดหลายแห่งให้ขอรับเอกสารการสมัครชุดใหม่
เพื่อกรอกใหม่
3.4.3 ปิดรูปถ่ายจานวน 1 รูป ลงในใบสมัคร และปิดรูปถ่ายจานวน 2 รูป ลงในบัตร
ประจาตัวผู้สมัครสอบในช่องที่กาหนดให้เรียบร้อย
3.4.4 ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และปิดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว
พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 โดยให้ยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น
และให้ยื่นภายในวันเวลาและสถานที่รับสมัครที่กาหนดไว้ตามข้อ 3.1
3.4.5 เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครชาระเงินค่าธรรมเนียมสอบ
ตามข้อ 3.3 และลงชื่อผู้ส มัครในบัน ทึกประจาวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจาตัว ผู้สมัครคืนจาก
เจ้าหน้าที่รบั สมัครซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ
3.4.6 ให้ผู้สมัครได้ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่กาหนดไว้ใน ข้อ 4
ของประกาศฯ นี้
3.5 เงื่อนไขกำรรับสมัคร
3.5.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ขอสงวนสิทธิ์รับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะ
ผู้ สมั ครที่ยื่ นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกรายการ และได้กรอกข้อความ
ในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดาเนินการสมัครตามข้อ 3.4 ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกขั้นตอน กรณีที่
ยื่นเอกสารประกอบการสมั คร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมั ครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้ดาเนินการ
สมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้น ไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ หรือเข้ารับการสอบในตาแหน่งที่สมัครนั้น
3.5.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังกล่าว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ นี้ ให้ ถือว่าผู้สมัคร
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และไม่มี
สิทธิได้รับการจัดจ้างและทาสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการและจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด

3.5.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...

-43.5.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จะดาเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียนครั้ งแรก
ในวันและเวลาเดียวกันทุกตาแหน่งตามประกาศรับสมัครนี้ ดังนั้น กรณีผู้ใดสมัครหลายตาแหน่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
ขอสงวนสิทธิในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบตามข้อ 4 ของประกาศฯ นี้ โดยพิจำรณำประกำศรำยชื่อผู้นั้น
ตำมตำแหน่งที่ผู้นั้นได้สมัครครั้งสุดท้ำย
4. กำรประกำศรำยชื่อผูม้ สี ิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลำและสถำนที่ในกำรประเมินสมรรถนะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จะประกาศรายชื่อผ้้มสี ิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนด วัน เวลา
สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ ก่อนหรือภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วิ ทยาลั ยอาชีวศึกษาสงขลา
ทางเว็บไซต์ http://www.songkhlavc.ac.th
5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จะดาเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบ ในแต่ละตาแหน่ง
ที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
ส่วนที่ 1 : ความรู้ความสามารถทั่วไป
100 แบบทดสอบปรนัย
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ.2560
ชนิด 4 ตัวเลือก
-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546
-พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
-พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
-ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยพนักงานราชการพ.ศ.2547
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเกี่ยวข้อง
-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
-ข่าวสาร-บ้านเมืองและเหตุการณ์ทั่วไป
-ความเข้าใจภาษาไทยและการใช้ ภาษาไทย
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในงานสานักงาน
ส่วนที่ 2 : ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะ ตำแหน่งพนักงำนบริหำรทั่วไป
100 แบบทดสอบปรนัย
(ด้ำนกำรเงินและบัญชี)
ชนิด 4 ตัวเลือก
- หลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2555
- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงิน
ส่งคลัง พ.ศ.2562
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยเงินรายได้สถานศึกษา
- ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะ ตำแหน่งพนักงำนบริหำรทั่วไป (ด้ำนพัสดุ)
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
/ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2...

-5สมรรถนะ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
(1) มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน
(2) การคิดวิเคราะห์
(3) ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
(4) การสื่อสารโดยการพูด
(5) มนุษยสัมพันธ์และการปรับตัวเข้ารับผู้ร่วมงาน
(6) แฟ้มสะสมผลงาน

คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน
100

สอบสัมภาษณ์

โดยจะประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ก่อนและเมื่ อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ผ่านแล้ว จึง จะมีสิทธิเข้า
รับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ต่อไป
6. เกณฑ์กำรตัดสิน
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 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ 1
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคาตอบของผู้เข้าสอบในส่วนที่ 2
ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ 1 เท่านั้น
6.3 ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 1
6.4 ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ 3 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
6.5 ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
7. กำรประกำศบัญชีรำยชื่อ และกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผ่ำนกำรเลือกสรร
7.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา หรือ
ประกาศทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา http://www.songkhlavc.ac.th
7.2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
7.2.1 จาแนกตามตาแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน
7.2.2 บัญชีรายชื่อแต่ละตาแหน่งที่ดังกล่าว จะเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็น
ลาดับที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่าสุด โดยผู้อยู่ในลาดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
7.2.3 กรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ 7.2.2 ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณา ดังนี้
(1) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
(2) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 1 ส่วนที่ 2 มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
3) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 2 มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
7.3 หากตาแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจานวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สงขลา จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้ เป็นเวลา 2 ปี

/ทั้งนี้...

-6ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้ เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย ได้แก่
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตาแหน่งที่สอบได้
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กาหนด
(3) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกาหนดวัน เวลาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
(4) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือ
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5 ของประกาศฯ นี้
8. กำรจัดจ้ำงและทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจัดจ้างและทาสัญญาจ้างตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลากาหนด ดังนี้
8.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามลาดับคะแนนที่สอบได้ของ
ผู้สอบผ่านการเลือกสรรแต่ละตาแหน่ง ตามจานวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้
8.2 ในกรณีที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา มีอัตราว่างเพิ่มภายหน้าจะจัดจ้างพนักงานราชการโดย
พิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตาแหน่งนั้น ๆ ตามลาดับที่ขึ้นบัญชีรายชื่อของตาแหน่งนั้ นที่มีบัญชี
รายชื่อเหลืออยู่ตามจานวนอัตราว่างดังกล่าว
8.3 การทาสัญญาจ้างให้เป็นไปตามทีว่ ิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา กาหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565

(นายมนัสฌาน์ ชูเชิด)
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

เอกสำรแนบท้ำยประกำศวิทยำลัยอำชีวศึกษำสงขลำ
ลงวันที่ 14 มกรำคม 2565
เรื่อง กำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทั่วไป
................................................................................

1. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
รหัสตาแหน่ง
เลขที่ตาแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) จานวน 1 อัตรา
011
3532
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เลขที่ 74 ถนนรามวิถี ตาบลบ่อยาง อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90000
2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ หน้ าที่ หลั กเกี่ ยวกั บการสนั บสนุ นการจั ดการเรียนการสอน จั ดท าร่างหนั งสื อราชการ ประกาศคาสั่ ง
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษา ควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
1. จัดทาเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ดาเนินการ
ด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนาฝากเงิน การนาเงินส่งคลัง การถอนเงิน และการโอนเงินของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. รับและเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบรายงานการเงินคงเหลือประจาวันของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามระเบียบของทางราชการ
3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบรายงานการเงินคงเหลือประจาวันของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
4. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการรายปี
5. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดาเนินการทาลายเอกสาร
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. ให้คาแนะนา ชี้แจง และอานวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษา เกี่ยวกับเบิก-จ่าย
ให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8. จัดทาปฏิทนิ การปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้นตอน
9. ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว
ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป(การบัญชี)/การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)/การบัญชี/บัญชีการเงิน/ธุรกิจศึกษา(การบัญชี)/
เศรษฐศาสตร์/การเงินและการธนาคาร
4. ลงนำม
ชื่อผู้ตรวจสอบ
(นายมนัสฌาน์ ชูเชิด)
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
วันที่ 14 มกราคม 2565

เอกสำรแนบท้ำยประกำศวิทยำลัยอำชีวศึกษำสงขลำ
ลงวันที่ 14 มกรำคม 2565
เรื่อง กำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทั่วไป
................................................................................

1. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
รหัสตาแหน่ง
เลขที่ตาแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ) จานวน 1 อัตรา
015
4271
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เลขที่ 74 ถนนรามวิถี ตาบลบ่อยาง อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90000
2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ หน้ าที่ หลั กเกี่ยวกั บการสนั บสนุ นการจั ดการเรียนการสอน จั ดท าร่างหนั งสื อราชการ ประกาศคาสั่ ง
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษา ควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหางาน การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บ
รักษา การเบิกจ่ายพัสดุและการจาหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
2. จัดทาทะเบียนที่ดินและสิง่ ก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
3. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง การบารุงรักษาและ
การพัสดุต่าง ๆ ทีเกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
4. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
5. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
6. ให้คาแนะนา ชี้แจง และอานวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดาเนินการทาลายเอกสารตามระเบียบ
7. ให้คาแนะนา ชี้แจง และอานวยความสะดวกแก่บคุ ลากรในสถานศึกษา เกี่ยวกับเบิก-จ่าย
ให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้นตอน
9. ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว
ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(การบัญชี)/เศรษฐศาสตร์
4. ลงนำม
ชื่อผู้ตรวจสอบ
(นายมนัสฌาน์ ชูเชิด)
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
วันที่ 14 มกราคม 2565

