เอกสารหมายเลข 1
รายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
แนบท้ายประกาศ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64
..........................................................................
๑. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
กลุ่มงาน
ชื่อตาแหน่ง
อัตราว่าง
ค่าตอบแทน

บริหารทั่วไป
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
1 อัตรา
18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีสาขาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หรือสาขา
เศรษฐศาสตร์
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐาน
การท่าสัญญา และเอกสารต่าง ๆ ทางการเงิน การบัญชี จัดท่ารายงานการตรวจสอบ เพื่อเสนอข้อตรวจพบและ
เสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการด่าเนินงาน วางแผนการท่างานของหน่วยงาน
หรือโครงการ ประสานการท่างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
๑. ประเมินโดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน)
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน)
1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
2) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
3) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕4๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5) พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ. ๒๕๕๑
6) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
7) ระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
/8) พระราชบัญญัติ…

-๒8) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
9) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
11) ระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
12) นโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและส่านักงาน กศน. ประจ่าปี 2564
13. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมส่าเร็จรูป เช่น
Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel และ SPSS
๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (๕๐ คะแนน)
1) ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการตรวจสอบภายในของส่ ว นราชการ
พ.ศ. 2551
2) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก่าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544
3) มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการ พ.ศ. 2560
4) ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
5) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
6) ระเบี ย บการเบิ ก จ่ า ยเงิ น จากคลั ง ว่ า ด้ ว ยการเบิ ก เงิ น จากคลั ง การรั บ เงิ น
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการท่าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
7) ความรู้เกี่ยวกับการจัดท่าระบบบริหารงานการเงินและการคลังภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GEMIS)
8) ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง /ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเบิ ก เงิ น ราชการ เช่ น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่ าบ้าน
ฯลฯ
9) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส่าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
๒. ประเมินประวัติ วิสัยทัศน์ และแนวทางการพัฒนางานในตาแหน่ง (50 คะแนน)
พิจารณาจากใบสมัคร วิสัยทัศน์ในการท่างาน ผลงาน และแนวทางการพัฒนางานในต่าแหน่งที่สมัคร
ตามแบบที่ก่าหนด (เอกสารหมายเลข ๓)
๓. การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ท่างาน ความสามารถที่จะท่างานในหน้าที่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เชาวน์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการแก้ปัญหา การแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ บุคลิกภาพ ท่วงที
วาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ และความพร้อมของผู้สมัคร

เอกสารหมายเลข 1
รายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
แนบท้ายประกาศ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64
..........................................................................
๒. นักวิชาการพัสดุ
กลุ่มงาน
ชื่อตาแหน่ง
อัตราว่าง
ค่าตอบแทน

บริหารทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ
1 อัตรา
18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
๒. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและศึกษางานพัสดุ เพื่อก่าหนดคุณภาพ มาตรฐานของพัสดุ ตรวจสอบ
ดูแลการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดท่ารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
ซ่อมแซมดูแลรักษาพัสดุให้มีสภาพพร้อมใช้งาน จ่าหน่ายพัสดุเมื่อช่ารุดหรือเสื่อมสภาพ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น
ท่าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท่าฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อให้สอดคล้องและสนั บสนุนภารกิจของหน่วยงาน
และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
๑. ประเมินโดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน)
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน)
1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
2) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
3) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕4๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5) พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ. ๒๕๕๑
6) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
/7) ระเบียบ …

-๒7) ระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
9) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
11) ระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
12) นโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและส่านักงาน กศน. ประจ่าปี 2564
13. ความรู้ ค วามสามารถเกี่ ย วกั บ การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ โปรแกรมส่ า เร็ จ รู ป เช่ น
Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel และ SPSS
๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (๕๐ คะแนน)
๑) ความรู้ เ กี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
๓) ความรู้ เ กี่ ย วกั บ กฎกระทรวงที่ อ อกตามพระราชบั ญญั ติ ก ารจัด ซื้ อ จั ดจ้ า งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
๔) ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
๕) ความรู้เกี่ยวกับการจัดท่าระบบบริหารงานการเงินและการคลังภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
6) ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ E-GP
7) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท่าและแสดงบัญชีรายจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2554
๒. ประเมินประวัติ วิสัยทัศน์ และแนวทางการพัฒนางานในตาแหน่ง (50 คะแนน)
พิจารณาจากใบสมัคร วิสัยทัศน์ในการท่างาน ผลงาน และแนวทางการพัฒนางานในต่าแหน่งที่สมัคร
ตามแบบที่ก่าหนด (เอกสารหมายเลข ๓)
๓. การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ท่างาน ความสามารถที่จะท่างานในหน้าที่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เชาวน์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการแก้ปัญหา การแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ บุคลิกภาพ ท่วงที
วาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ และความพร้อมของผู้สมัคร

