
  

 
 

ประกาศส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล 
เรื่อง  แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

………………………………………….. 

  ตามที่ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล ได้ประกาศรับ
สมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จ านวน 2 ต าแหน่ง ตามประกาศ
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล โดยประกาศรับสมัครทางเว็บไซด์      
ทางเว็บไชต์   http://satun.nfe.go.th/satun/ และติดป้ายประกาศ ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ 24 
มกราคม 2560 นั้น 
  เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัด 
ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล จึงขอแก้ไขประกาศส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดสตูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ลงวันที่  23 มกราคม 2560               
จ านวน ๒ ข้อ ดังนี้ 

๑. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร (ตามประกาศ ข้อ 9) 
๒. ก าหนดวัน เวลา ในการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร (ตามประกาศข้อ ๑๑) 

 ตามรายละเอียดดังนี้ 
  จากเดิม 
  9.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  
   การประเมินครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
   9.๑ ประเมินความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน  (10๐ คะแนน) ดังนี้ 
    1) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

      2) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
      3) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
      4) พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551   
      5) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
      6) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

    ๗) นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานของส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ 
        พ.ศ.2560 
    8) การบริหารงานทั่วไป การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารและการประสาน  
        การบริการที่ดี  
    9) งานสารบรรณ 

/10) การบริหารงบประมาณ... 
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    10) การบริหารงบประมาณ 
    11) การจัดท าแผนงาน/โครงการและบริหารแผน 
    12) การบริหารงานบุคคล 
    13) การติดต่อประสานงาน 
    14) การประชาสัมพันธ์ 
    15) การเขียนรายงานการประชุม 
    16) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป เช่น  
          Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power point เป็นต้น 

   9.2 ใบสมัคร ผลงาน และแนวทางการพัฒนางานในต าแหน่งที่สมัคร (50 คะแนน)  
พิจารณาจากใบสมัคร ผลงาน และแนวทางการพัฒนางานในต าแหน่งที่สมัคร (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด) 
   การประเมินครั้งที่ ๒ วิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
    สัมภาษณ์และพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ท างาน ความสามารถที่จะท างานในหน้าที่ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการแก้ปัญหา การแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ 
บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความประพฤติและอุปนิสัย การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์ แรงจูงใจ 
จริยธรรม คุณธรรม ความพร้อมของผู้สมัคร   
  แก้ไขเป็น 
  9.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  
   การประเมินครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
   9.๑ ประเมินความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน  (10๐ คะแนน) ดังนี้ 
    1) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

      2) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
      3) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
      4) พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551   
      5) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
      6) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

    ๗) นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานของส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ 
        พ.ศ.2560 
    8) การบริหารงานทั่วไป การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารและการประสาน  
        การบริการที่ดี  
    9) งานสารบรรณ 
    10) การบริหารงบประมาณ 
    11) การจัดท าแผนงาน/โครงการและบริหารแผน 
    12) การบริหารงานบุคคล 

/13) การติดต่อประสานงาน ... 
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    13) การติดต่อประสานงาน 
    14) การประชาสัมพันธ์ 
    15) การเขียนรายงานการประชุม 
    16) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป เช่น  
          Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power point เป็นต้น 

   การประเมินครั้งที่ ๒ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

1. การสัมภาษณ์ (50 คะแนน) 
   สัมภาษณ์และพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ท างาน ความสามารถที่จะท างานในหน้าที่ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการแก้ปัญหา การแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ 
บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความประพฤติและอุปนิสัย การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์ แรงจูงใจ 
จริยธรรม คุณธรรม ความพร้อมของผู้สมัคร 

2. แนวทางการท างานและพัฒนางานในต าแหน่งที่สมัคร (50 คะแนน) 
  จากเดิม 
  11. ก าหนดวัน เวลา ในการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
   ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ต้องเข้ารับการประเมิน   
           11.1  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 สอบข้อเขียน    (100 คะแนน) 
     - ประเมินความรู้ความสามารถเก่ียวกับการปฏิบัติงาน  เวลา 09.00 - 11.00 น. 
   11.2   วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2560   
     - ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ (50 คะแนน ) เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
     - ประเมินแนวทางการท างานและพัฒนางานในต าแหน่งที่สมัคร  (50 คะแนน) 
  แก้ไขเป็น 

  11. ก าหนดวัน เวลา ในการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
   ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ต้องเข้ารับการประเมิน   
           11.1  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 สอบข้อเขียน    (100 คะแนน) 
     - ประเมินความรู้ความสามารถเก่ียวกับการปฏิบัติงาน  เวลา 09.00 - 11.00 น. 
   11.2   วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2560   
     - ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ (50 คะแนน ) เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

  นอกนั้น ให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ   

    ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ มกราคม พ.ศ. 2560 
 

 
(นายอุดร  สิทธิพาที) 

ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล 
 


