ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้ว ย วิ ท ยาลั ย การอาชีพ พุ ท ธมณฑล ประสงค์จะรับ สมัค รบุ ค คลเพื่ อจัด จ้างเป็ น พนัก งาน
ราชการ ตำแหน่ งพนั ก งานบริ ห ารทั่ ว ไป (ด้ า นการเงิน และบั ญ ชี ) โดยปฏิ บั ติ งานในวิ ท ยาลั ย การอา ชี พ
พุทธมณฑล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศ
คณะกรรมการการบริห ารพนั กงานราชการ ลงวัน ที่ ๑1 กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลั กเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒
และประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งานราชการ ลงวัน ที่ ๒๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๔ เรื่อ ง การกำหนด
ลั ก ษณะงานและคุ ณ สมบั ติ เฉพาะกลุ่ ม งาน และการจัด ทำกรอบอั ต รากำลั งพนั ก งานราชการ และคำสั่ ง
สำนั ก งานคณ ะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวั น ที่ ๒๘ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเสือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนั กงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำ
และลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ชื่อกลุ่มงาน
ชื่อตำแหน่ง
จำนวนอัตราว่าง
บริหารงานทั่วไป
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)
๑
๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๑.๓ อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ตำแหน่ ง ในกลุ่ ม งานบริ ห ารทั่ ว ไป คำตอบแทนรายเดื อ น จำนวนเงิ น ๑๘,๐๐๐ บาท
และได้ รั บ สิ ท ธิป ระโยชน์ ข องพนั กงานราชการตามระเบี ย บสำนั ก นายกรัฐ มนตรีว่าด้ ว ยพนั ก งานราชการ
พ.ศ.๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
(ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดไว้
๑.๔ ระยะเวลาการจ้ าง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗
โดยในระยะเวลาการจ้างต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนั ก งานราชการ ลงวั น ที่ ๒๘ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กำหนดไว้
๑.๕ สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้
๒.๑ คุณสมบัติทวั่ ไป
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
/๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคล...
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๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๑.๕ ไม่เป็น ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุก เพราะกระทำความผิ ด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๗ ไม่ เป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากราชการ รั ฐ วิส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ ที่ ผ่ านการเลื อ กสรร ในวัน ที่ ท ำสั ญ ญาจ้ างจะต้ อ งไม่ เป็ น ข้ าราชการหรือ ลู ก จ้ างของ
ส่ ว นราชการ พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า งของหน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า งของ
ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ.๒๕๕๓) มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับที่ ก.พ. กำหนด คุณวุฒิด้าน
การเงินและบัญชี ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามที่ ก ำหนดไว้ ในประกาศนี้ ให้ ยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเอง
ณ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.2565
(ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.0๐ น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี
(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป)
๓.๒.๒ สำนาปริญ ญาบั ตร และ/หรือ สำเนาระเบี ยนผลการศึกษา (Transcript of Records)
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสำเร็จการศึ กษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด
นั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้ น ๆ
เป็นเกณฑ์ โดยจะสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร
๓.๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่
ชื่อและนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทางทหาร (ใบสด.๘ ใบสด.๔ และใบสด.๔๓)
เป็นต้น จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในวันสมัครให้ผู้สมัครนำเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ด้วยและให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ในสำเนาเอกสารตามข้อ ๓.๒.๒ - ๓.๒.๕
ไว้ทุกฉบับ
/๓.๓ ค่าธรรมเนียม...

~3~

๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๓.๔ วิธีการสมัคร
ให้ผู้สมัครดำเนินการเกีย่ วกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
๓.๔.๑ ขอรับคำร้องขอสมัคร และใบสมัครตามแบบที่กำหนดในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
ส่วนที่ ๒ นี้ หรือขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร
3.4.2 กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คำร้องขอสมัคร และใบสมัคร
ให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย
๓.๔.๓ ติดรูปถ่ายจำนวน ๑ รูปลงในใบสมัคร และติดรูปถ่ายจำนวน ๒ รูป ลงในบัตรประจำตัว
ผู้สมัครสอบในช่องที่กำหนดให้เรียบร้อย
๓.๔.๔ ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งแนบ
เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายใน
วัน เวลา และสถานที่รับสมัครที่กำหนดไว้ตามข้อ 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 รชำระเงิ น
ค่ าธรรมเนี ย มสอบตามข้ อ ๓.๓ และลงชื่ อ ผู้ ส มั ค รใบบั น ทึ ก ประจำวั น เป็ น หลั ก ฐาน พร้อ มกั บ รอรับ บั ต ร
ประจำตัวผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลั กฐานในการเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะโดยการสอบ
๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ ของประกาศฯ นี้
๓.๕ เงื่อนไขการรับสมัคร
๓.๕.๑ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะ
ผู้สมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.๒ ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกรายการและได้กรอกข้อความ
ในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดำเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกขั้นตอน
กรณีที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้
ดำเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้ น ไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตำแหน่งทีส่ มัครนั้น
๓.๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับ ผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณ สมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ ในประกาศฯ นี้ จริง กรณีที่วิทยาลัยการอาชีพ
พุทธมณฑลตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้ วนดังกล่าว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมั ครไม่ตรงตาม
คุณสมบัติของตำแหน่งที่สมัคร หรือเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. ยังมิได้รับรอง รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้ ส มัค รไม่ว่าด้ว ยเหตุใดๆ อัน มี ผ ลทำให้ ผู้ ส มั ครไม่ มีสิ ท ธิส มั ครตามประกาศรับ สมัค รฯ นี้ ให้ ถือว่าผู้ ส มัค ร
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่สิทธิเข้ารับการประเมิน สมรรถนะและไม่มีสิทธิ
ได้รับการจัดจ้างและทำสัญญาจ้างเป็นหนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการ และจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด
๓.๕.๓ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามข้อ ๒.๒ ในประกาศฯ นี้ ที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรชั้นปริญญาของสถานศึกษาไดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการศึกษาชั้นปริญญาของ
สถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันสุดท้ายของ
การรับสมัคร
/4. ประกาศรายชื่อ...
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4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน
เวลา และสถานที่ ในการประเมิน สมรรถนะ ก่ อนหรือ ภายในวัน ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.2565 ณ วิท ยาลั ย
การอาชีพพุทธมณฑล และหรือทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล www.biac.ac.th
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล จะดำเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบในตำแหน่งที่
เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ส่วนที่ ๑ : ความรู้ความสามารถทั่วไป
๑๐๐
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
- พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
- พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.
๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
สอบข้อเขียน
ที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- ข่าวสาร บ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน
- ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ในสำนักงาน
ส่วนที่ ๒ : ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
๑๐๐
- ความรู้เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี งบประมาณ
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ส่วนที่ ๓ : การสอบสัมภาษณ์
๑๐๐
- มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน
สอบสัมภาษณ์
- การคิดวิเคราะห์
- ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
- การสื่อสารโดยการพูด
โดยจะประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ก่อน และเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ผ่านแล้ว จึงจะมีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ต่อไป
๖. เกณฑ์การตัดสิน
๖.๑ การประเมิ น สมรรถนะจะแบ่งการประเมิ นเป็ น ๒ ครั้ง สมรรถนะในส่ ว นที่ ๑ และส่ ว นที่ ๒
จะดำเนินการประเมิ นสมรรถนะในครั้งที่ ๑ สำหรับสมรรถนะในส่วนที่ ๓ จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ
ในครั้งที่ ๒
/๖.๒ ผู้ที่จะผ่าน...
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๖.๒ ผู้ ที่จ ะผ่านการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ ๑ ต้องได้คะแนนการประเมิน ส่วนที่ ๑ และส่ วนที่ ๒
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖o
ทั้งนี้ ผู้ที่ จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ ๑
ไม่ ต่ ำกว่าร้ อ ยละ ๖0 (วิท ยาลั ย การอาชี พ พุ ท ธมณฑล ขอสงวนสิ ท ธิพิ จ ารณาตรวจกระดาษคำตอบของ
ผู้เข้าสอบในส่วนที่ ๒ ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ ๑ เท่านั้น)
๖.๓ ผู้ที่จะมีสิ ทธิเข้ารับ การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ ที่ได้คะแนนผ่านการประเมิน
สมรรถนะครั้ งที่ ๑ ไม่ ต่ ำกว่ าร้ อ ยละ ๖0 แล้ ว ผู้ ที่ จ ะผ่ านการประเมิ น สมรรถนะครั้งที่ ๒ ต้ อ งได้ ค ะแนน
การประเมินส่วนที่ ๓ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖0
๖.๔ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
การจัดจ้างพนักงานราชการให้เป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ของตำแหน่ง
๗. การประกาศบัญชีรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผ้ ่านการเลือกสรร
๗.๑ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล จะประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยการอาชีพ
พุทธมณฑล หรือประกาศทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา www.biac.ac.th
๗.๒ การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๗.๒.๑ จำแนกตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน
๗.2.2 บั ญ ชี ร ายชื่ อ ตำแหน่ งดั งกล่ าว จะประกาศเรีย งลำดั บ รายชื่ อ ตามคะแนนของผู้ ผ่ า น
การเลื อ กสรร โดยเรี ย งลำดั บ จากผู้ ที่ ได้ ค ะแนนรวมสู งสุ ด เป็ น ลำดั บ ที่ ห นึ่ งไปหาผู้ ที่ ได้ ค ะแนนรวมต่ ำสุ ด
โดยผู้อยู่ในลำดับต้นจะเป็นผู้อยู่ลำดับที่ดีกว่า
๗.๒.๓ กรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้
(๑) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๑ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในสำดับที่ดีกว่า
(๒) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๒ มากกว่า
เป็นผู้อยูใ่ นลำดับที่ดีกว่า
(๓) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
๗.๓ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล จะพิจารณาจัดจ้างครั้งแรกตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ ของประกาศฯ นี้
โดยจะจัดจ้างพนักงานราชการตามลำดับคะแนนที่สอบได้ของผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งดังกล่าวตามจำนวน
อัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้
๗.๔ หากตำแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจำนวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้ สถานศึกษาจะ
ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วัน
ประกาศขึ้น บั ญ ชี ร ายชื่ อผู้ ผ่ านการเลื อ กสรร หรือ นั บ แต่ วัน ประกาศรับ สมั ค รในตำแหน่ งที่ มี ลั กษณะงาน
เช่นเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
ทั้ งนี้ ในอายุ บั ญ ชี ถ้ ามี ก รณี อย่ างใดอย่ างหนึ่ งดั งต่อ ไปนี้ ให้ รายชื่อ ที่ ได้ขึ้ น บั ญ ชี ไว้นี้ เป็ น อั น ยกเลิ ก
การขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย ได้แก่
(๑) ผู้นั้นขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
(๓) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในวัน เวลาที่วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลกำหนด
/(๔) ปรากฏข้อเท็จจริง...
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(๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการรับสมัครตามที่กรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓.๕ ของประกาศฯ นี้
8. การจัดจ้างและทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ ผ่ านการเลื อ กสรรจะต้องเข้ารับ การจ้างและทำสั ญ ญาจ้างตามที่ วิทยาลั ย การอาชีพ พุ ท ธมณฑล
กำหนดดังนี้
๘.๑ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล จะจัดจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามลำดับคะแนนที่สอบได้
ผู้สอบผ่านการเลือกสรรแต่ละตำแหน่ง ตามจำนวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้
๘.๒ ในกรณีที่วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล มีอัตราว่างเพิ่มในภายหน้าจะจัดจ้า งพนักงานราชการ
โดยพิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนั้นๆ ตามลำดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของตำแหน่งนั้ นที่มี
บัญชีรายชื่อเหลืออยู่ตามจำนวนอัตราว่างดังกล่าว
๘.๓ การทำสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. 256๔

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
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เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
.................................................................................................................
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง
พนักงานราชการทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)
เลขที่ตำแหน่ง
๔๓๗๒
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๙๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ
๒.๑ จัดทำบั ญ ชี เอกสารรายงานการเคลื่ อนไหวทางการเงิน ทั้ งเงินในและเงินนอกงบประมาณ
เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีของส่วนราชการ
๒.๒ รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
และทันสมัย
๒.๓ จัดทำและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความ
จำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
๒.๔ ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป้นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
๒.๕ ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ – จ่ายเงิน เพื่อให้
การรับ – จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบของราชการ
๒.๖ ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการ
ปฏิ บั ติงาน วางโครงการกำหนดหลั กสู ต รและฝึ กอบรม จัดทำคู่มื อประจำสำหรับ การฝึ ก อบรม และวิธี ใช้
อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป้นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ
ข้อกำหนด
๒.๗ ประสานการทำงานร่ วมกัน ทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่ วยงาน เพื่ อให้ เกิดความ
ร่วมมือหรือผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
๒.๘ ชี้แจงและให้ รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๙ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. คุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับ วุฒิ ป ริญ ญาตรี หรือคุณ วุฒิ อื่น ที่เที ยบได้ในระดับเดียวกันกับที่ ก.พ. กำหนด คุณ วุฒิ ด้าน
การเงินและบัญชี ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
๔. การลงนาม
................................................ ผู้ตรวจสอบ
(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
จัดทำ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

