1493/2564

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบตั ิงานเปนลูกจางชั่วคราวเงินรายไดสถาบัน
ตําแหนงพนักงานสถานที่ สังกัดกองงานผูบริหาร สํานักงานอธิการบดี
-------------------------------------

ดวยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรประสงคจะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
เปน ลู ก จ า งชั ่ ว คราวเงิ น รายได ส ถาบั น ตํา แหนง พนั ก งานสถาบัน ที่ สั ง กั ด กองงานผ ู บ ริ ห าร
สํานักงานอธิการบดี จํานวน ๑ อัตรา เลขอัตรา ๔๐๐๐๒๓ รับคาจางในอัตราเดือนละ ๘,๖๙๐.- บาท
และรายไดอื่นตามที่สถาบันกําหนด ดังนั้น สถาบันจึงขอประกาศรายละเอียดใหทราบดังตอไปนี้
คุณสมบัติของผูสมัคร
๑. มีคุณสมบัติตามความในขอ ๖ แหงระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยลูกจางประจําของ
สวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
๒. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานใหกับกลุมงานตางๆ ของกองงานผูบริหารตามที่ไดรับมอบหมาย เกี่ยวกับการ
เปด-ปดสํานักงาน ดูแลและทําความสะอาดสถานที่ ตลอดจนอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชภายใน
สํ า นั ก งาน งานรั บ -ส ง เวี ย นหนั ง สื อ /เอกสาร งานถ า ยเอกสารการจั ด ทํ าเล ม /เขา เล ม เอกสาร
การขนยายและทําลายเอกสาร จัดเตรียมสถานที่สําหรับการประชุม ดูแลและบริการดานการจัดอาหาร
ควบคุมดูแลรักษาครุภัณฑใหอยูในสภาพใชงานได การเบิกจายวัสดุ ตรวจสอบวัสดุครุภัณฑคงเหลือ
ประจําป งานฝาก – ถอนเงินประเภทตางๆ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ระเบียบการรับสมัคร
๑. ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกสามารถสมัครได ๒ ชองทางดังนี้
๑.๑ สมัครผานระบบสมัครงานออนไลนไดที่ http://personnel.nida.ac.th /“สมัครงานสาย สนับสนุนวิชาการ” / “สมัครออนไลนที่น”ี่
๑.๒ ยื่นใบสมัครดวยตนเองพรอมแนบเอกสารหลักฐานการสมัครไดที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๗ อาคารนราธิปพงศประพันธ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในวันและ
เวลาราชการ ดาวนโหลดใบสมัครไดที่ http://personnel.nida.ac.th
๒. กําหนดการรับสมัครตั้งแตวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕
ติดตอสอบถามไดที่ โทรศัพท ๐๒-๗๒๗-๓๕๘๕, E-mail : Job@nida.ac.th หรือ Line : @๘๑๐zqvao
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คือ

หลักฐานทีผ่ ูสมัครจะตองนํามาแนบในระบบรับสมัครออนไลน หรือยื่นในวันสมัครพรอมใบสมัคร

๑. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวน ตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน
๓ เดือน จํานวน ๑ รูป
๒. สําเนาใบประกาศนียบัตร จํานวน ๑ ฉบับ หรือ สําเนาใบรายงานผลการศึกษาตามวุฒิ
ที่ใชสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ
๓. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๔. หลักฐานอื่นๆ (ถามี) เชน ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๕. สําเนาใบ ส.ด. ๘ หรือ ส.ด. ๔๓ หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ ที่แสดงวาไดผานการตรวจ
เกณฑคัดเลือกทหารแลว จํานวน ๑ ฉบับ
ใหผูสมัครลงลายมือชื่อรับรองวา “สําเนาถูกตอง” ในสําเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏ
ภายหลังวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัครใหถือวาผูสมัครรายนั้น
ขาดคุณสมบัติในการสมัครเขาคัดเลือก และไมมีสิทธิปฏิบัติงานในตําแหนงที่ไดรับการคัดเลือก
วิธีการคัดเลือก
สถาบัน บัณฑิต พัฒ นบริห ารศาสตรจะทําการสัมภาษณผูสมัครเขารับการคัด เลือกโดย
พิ จ ารณาจากประวั ติ ส ว นตั ว ประวั ติ ก ารศึ ก ษา ประวั ติ ก ารทํ า งาน ประสบการณ ความรู
ความสามารถ ความคิดริเริ่มและสรางสรรค ความสามารถในการแกปญหา เชาวนปญญาและไหวพริบ
อุปนิสัย ทัศนคติ อารมณ บุคลิกลักษณะ หรืออื่นๆ
เกณฑการตัดสิน
ผูไดรับการคัดเลือกจะตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละหกสิบ และเปนผูไดคะแนนสูงสุด
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกพรอมดวย
กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ใหทราบในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ โดยสามารถตรวจสอบ
รายชื่อไดที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๗ อาคารนราธิปพงศประพันธ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หรือ http://personnel.nida.ac.th/
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ศาสตราจารย ดร.กําพล ปญญาโกเมศ)
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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เอกสารแนบทายประกาศ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ
วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๗
ขอ ๖ ผูที่จะเขารับราชการเปนลูกจางประจําตองมีคุณสมบัติทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงกํานัน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน
ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบาน
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
(๖) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชชการพลเรือน
(๗) ไม เ ป น ผู อ ยู ใ นระหว า งถู ก สั่ ง ให พั ก ราชการ หรื อ ถู ก สั่ ง ให อ อกจาก
ราชการไวกอนตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(๘) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(๙) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๑๐) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๑๑) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะ
กระทําความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๒) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๑๓) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกหรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(๑๔) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(๑๕) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
ผูที่จะเขารับราชการเปนลู กจ างประจํ าซึ่ งขาดคุ ณสมบัติตาม (๘) (๑๐)
(๑๑) หรือ (๑๕) กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได สวนผูที่ขาดคุณสมบัติต าม
(๑๒) หรือ (๑๓) ถาผูนั้นไดออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว หรือผูที่ขาดคุณสมบัติตาม
(๑๔) ถาผูนั้นไดออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และมิใชเปนกรณีออกจากงานหรือ
ออกจากราชการเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาที่กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเวนใหเขารับ
ราชการได
การขอยกเวนและพิจารณายกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติทั่วไป ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด

