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ประกาศโรงเรียนหนองเรือวิทยา
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี
--------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนหนองเรือวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การเก็บเงินบารุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.
2554 เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และคุ้มค่าในการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย และเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนเกิดมาตรฐานที่รัฐจัดให้ และเพื่อดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี จานวน 1 อัตรา โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.ชื่อตำแหน่งและรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน
1.1 ชื่อตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บัญชี จำนวน 1 อัตรำ
ค่ำจ้ำง วุฒิ ปริญญำตรี 12,530 บำท / เดือน
ระยะเวลำจ้ำง 2 กรกฎำคม 2561 ถึง วันที่ 31 มีนำคม 2562
1.2 ขอบข่ำยงำนที่ปฏิบัติ
1) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการทาบัญชีประเภทต่างๆ
2) จัดทารายงานทางการเงินและงบการเงิน
3) จัดทางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
4) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
2. คุณสมบัติกำรรับสมัคร
2.1. คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) เพศ หญิง , ชาย
3) มีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป
4) ปริญญาตรี สาขา บัญชี
5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบหรือโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าที่ในพรรค
การเมือง
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7) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ
2.2 คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
1) หากมีประสบการณ์ด้านการทาบัญชี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2) มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สานักงานต่างๆเป็นอย่างดี
3) มีความขยัน ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ
4) มีความรับผิดชอบ และอดทนต่อแรงกดดันสูง
5) มีบุคลิกภาพดี มีจิตสาธารณะ
3. กำรรับสมัคร
3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนหนองเรือวิทยา อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 11-26 มิถุนำยน 2561 ในวันและเวลา
ราชการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 043-294073
3.2 เอกสารและหลักฐานต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน 2 แผ่น
(2) ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิตรงตาม
ตาแหน่งที่รับสมัคร จานวน 1 ชุด
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ชุด
(4) สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จานวน 1 ชุด
(5) หลักฐานอื่นๆ เช่น สาเนาหนังสือสาคัญใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีที่ชื่อ – สกุล ใน
หลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จานวน 1 ชุด
(6) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จานวน 1 ชุด
4. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันเวลำและสถำนที่สอบ
4.1 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
โรงเรียนหนองเรือวิทยา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภายในวันพุธ ที่ 27
มิถุนายน 2561 ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองเรือวิทยา หรือ ทางเว็บไซด์ www.nrw.ac.th
4.2 วัน เวลา และสถานที่สอบ
โรงเรียนหนองเรือวิทยาจะจัดสอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561
เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหนองเรือวิทยา อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
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5. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนประเมินไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60
6. กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก
โรงเรียนหนองเรือวิทยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ภายในวันศุกร์ ที่ 29
มิถุนำยน 2561 เวลา 16.30 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล หรือทางเว็บไซด์ www.nrw.ac.th
7. กำรจัดทำสัญญำจ้ำง
ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมาทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561
เวลา 08.30 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองเรือวิทยา
ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)
( นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน)
รองผู้อานวยการโรงเรียน รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา
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กาหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
แนบท้ายประกาศโรงเรียนหนองเรือวิทยา ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
***************************
รับสมัคร

วันที่ 11-26 มิถุนายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันที่ 27 มิถุนายน 2561

สอบคัดเลือก

วันที่ 28 มิถุนายน 2561

ประกาศผลการสอบ

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 16.30 น.

ทาสัญญาจ้าง/เริ่มปฏิบัติงาน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561

