
 

  

 
ประกาศส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
………………………………………….. 

ด้วย  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด สตูล                           
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เร่ือง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ
ของกลุ่มงานและการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2555 ประกอบกับ 
ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 270/2551 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2551 เร่ืองมอบอ านาจ 
ให้ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
ปฏิบัติราชการแทน และค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๕๓๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ 29 เมษายน 
2551 เร่ือง แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าสั่งมอบอ านาจ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ ข้อ ๔ และหนังสือส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๘/6424 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 เร่ือง การจัดสรรอัตรา
พนักงานราชการ ตามกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567) 
เพ่ิมเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.1 กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป 
1.2 ชื่อต าแหน่ง  
 1. ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จ านวน 1 อัตรา 
 2. ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  จ านวน 1 อัตรา 
1.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

(เอกสารหมายเลข 1) 
๒. ค่าตอบแทน  อัตราเดือนละ 18,000  บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
๓. สิทธิประโยชน์ 

 ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่                           
28 กุมภาพันธ์ 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ                           
เร่ืองค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ดังต่อไปนี้ 

/3.1 สิทธิลา ... 
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  ๓.๑ สิทธิการลา 
      ๓.๒ สิทธิได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา 
  ๓.๓ สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ดังนี้ 
  ๑) สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
                                ๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 ๓) ค่าเบี้ยประชุม 
 ๔) สิทธิในการขอรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
  ๕) ค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม่มีความผิด 
 ๖) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    
 ๗) เงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการท างาน 
                                     ให้ราชการ 
 ๓.๔ สิทธิอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการประกาศก าหนด 

4. ระยะเวลาการจ้าง 
 ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปจะท าสัญญาจ้างเพ่ือทดลอง
ปฏิบัติงานเป็นเวลา ๑ ปี และเมื่อครบ ๑ ปี พนักงานราชการผู้นั้นผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ก าหนดแล้ว ก็จะต่อสัญญาจ้างคราวละ
ไม่เกิน ๔ ปี ขึ้นอยู่กับภารกิจของส่วนราชการว่ายังจ าเป็นต้องปฏิบัติงานต่อเนื่องหรือไม่ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกิน
วันที่ 30 กันยายน 2567 (ตามกรอบอัตราก าลังที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ก าหนด รอบที่ 5 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2567)  

5. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร ดังนี้ 
       5.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย

พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ดังนี้ 
 1) มีสัญชาติไทย 

                         2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์  
                         3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
         4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ                  
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
                          5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
               7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 8) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือสอบเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ 
 

/9) ไม่เป็น ... 
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 9) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
 10) เป็นบุคคลที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกอง
ประจ าการหรือบุคคลที่พ้นภาระทางทหารแล้ว 
 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรคมายื่นด้วย 
 6. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศ (เอกสารหมายเลข 1)   

7. การรับสมัคร 
 7.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
        ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ให้ติดต่อขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล ต าบลคลองขุด  
อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 พฤศจิกายน 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา  
08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 
074-711449 ขอสงวนสิทธ์ิในการรับสมัคร โดยจะรับสมัครเฉพาะผู้ที่แต่งกายสุภาพและประพฤติตนเป็น
สุภาพชนเท่านั้น (ไม่รับสมัครผู้สวมเสื้อยืดกางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ) โดยต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
และต้องมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส  

 7.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร ประกอบด้วย 
                               1) ใบสมัครตามแบบที่ก าหนด พร้อมวิสัยทัศน์ในการท างาน แบบผลงานที่ดีเด่นแนว
ทางการพัฒนางาน และค าร้องขอสมัครพนักงานราชการ จ านวน 1 ชุด  (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
เอกสารหมายเลข 3) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี http://satun.nfe.go.th  
                               2)  รูปถ่ ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  สวมใส่ ชุดสุภาพ  
ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และถ่ายคร้ังเดียวกัน  จ านวน 3 รูป 
                               3) ส าเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการศึกษา (ฉบับภาษาไทย) ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่ประกาศรับสมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือวันที่ 30 กันยายน 2564 พร้อมฉบับจริง จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
(กรณีที่ไม่สามารถน าส าเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการศึกษา มายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร  
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้) 
 4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน 1 ฉบับ 
  5) ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน 1 ฉบับ 
 

/6) ใบรับรองแพทย์ ... 
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  6) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของทางราชการ              
ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค จ านวน ๑ ฉบับ 
 7) ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส 
หรือใบส าคัญการหย่า (ในกรณีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) (ถ้ามี) และส าเนาแบบ สด.8 
หรือส าเนาแบบ สด.43 หรือเอกสารที่แสดงว่าเป็นบุคคลที่พ้นภาระทางการทหารแล้ว  (ส าหรับเพศชาย) 
จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
     

 ทั้งนี้  ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรอง “ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อก ากับ
ไว้ด้วยตนเอง (ปากสีน้ าเงิน) 

 7.3 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 
       ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จ านวน  200 บาท โดยเมื่อยื่นใบสมัครแล้ว 
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

 7.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 1) ผู้สมัครสอบเลือกสมัครได้เพียง 1 ต าแหน่ง เท่านั้น  และเมื่อสมัครแล้วจะ
เปลี่ยนแปลง แก้ไขไม่ได้ 
 2) ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อม 
ลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 3) ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องแจ้งที่อยู่สถานที่ที่ติดต่อได้ทาง
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา 
   4) ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบ
น ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธ์ิสมัครตาม
ประกาศ รับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรคร้ังนี้ เป็นโมฆะ
ส าหรับผู้นั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสอบในการสมัครสอบ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาด
คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งในการสมัครสอบจะตัดสิทธ์ิในการแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทันที และจะเลิกจ้างโดย
ไม่มีเงื่อนไขใดๆ 

8. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
     ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไปให้ทราบและก าหนดวัน เวลา และสถานที่การเลือกสรร ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564                    
ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูลและทางเว็บไซต์  http://satun.nfe.go.th (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
เอกสารหมายเลข 2) 
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9. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ดังนี้ 
 9.1 การประเมินคร้ังที่ ๑ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
       โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ตามหลักสูตรและวิชาที่ก าหนด (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ เอกสารหมายเลข 1) โดยแยกเป็นรายวิชาดังนี้  
            1) ความรู้ความความสามารถท่ัวไป     (50 คะแนน) 
                                2) ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง     (50 คะแนน) 
  9.2 การประเมินคร้ังที่ ๒ (คะแนนเต็ม 10๐ คะแนน) 
                               1) ใบสมัคร วิสัยทัศน์ในการท างาน ผลงาน แนวทางการพัฒนางาน  (50 คะแนน) 
           (ความยาวเร่ืองละไม่เกิน 3 หน้า) 
       2) การสอบสัมภาษณ์      (50 คะแนน)  
      การสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ท างาน ความสามารถที่
จะท างานในหน้าที่ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการแก้ปัญหา การแสดง
ความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ และความพร้อมของผู้สมัคร  
 ทั้งนี้   จะด าเนินการประเมินคร้ังที่  1 ก่อน และเมื่อผ่านการประเมินดังกล่าวแล้ว             
จึงจะมีสิทธิเข้า รับการประเมินคร้ังที่  2 โดยผู้ รับการประเมินจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวผู้ สมัคร 
พนักงานราชการทั่วไป คู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ทุกคร้ังที่เข้ารับการคัดเลือก 

10. เกณฑ์การตัดสิน 
   10.1 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการประเมิน คร้ังที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง โดยแต่ละภาคต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60                             
จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินคร้ังที่ 2 
   10.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์เลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมิน 
แต่ละคร้ังไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงล าดับตามที่คะแนนจากมากไปหาน้อย กรณีที่คะแนนเท่ากันให้
พิจารณาผู้ที่ได้คะแนนประเมินคร้ังที่ 2 สูงกว่า อยู่ในล าดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาผู้ที่ได้คะแนน
สัมภาษณ์ สูงกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่
สูงกว่า 

 11. ก าหนดวัน เวลา ในการเข้ารับการสรรหาพนักงานราชการทั่วไป 
    การก าหนดวัน เวลา ในการเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ระบุไว้ใน
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ (เอกสารหมายเลข 2) 
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