
 
 

ประกาศส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 
………………………………………………………………………………………. 

            ด้วย ส านักงานสง่เสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจงัหวัดสตูล ประสงค์
จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จ านวน ๑ ต าแหน่ง ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัด
กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ที่ ๕๓๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๑ ข้อ ๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการ  โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

๑. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
๑.๑ กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป  
๑.๒ ช่ือต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป สังกัด ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล 
๑.๓ ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกข้อมูล  
งานร่าง-โต้ตอบหนังสือราชการ จัดเตรียมและจัดท าเอกสารประกอบการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงาน
การประชุม งานรวบรวบข้อมูลสถิติ การติดต่อประสานงานทั่วไป งานบุคคล งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

๒. ค่าตอบแทน                  ๑๘,๐๐๐ .๐๐-บาท 
                    ๓. สิทธิประโยชน์ 

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗   และ 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังต่อไปนี ้
       ๓.๑ สิทธิการลา 
              ๓.๒ สิทธิได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา 
        ๓.๓ สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ดังนี ้
    ๑) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
    ๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
    ๓) ค่าเบี้ยประชุม 
    ๔) ค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม่มีความผิด 

//๕.ค่าใช้จ่าย... 

 



-๒- 
 
    ๕) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
    ๖) เงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บปุวย หรือสูญหาย เนื่องจากการ
ท างานให้ราชการ 
    ๓.๔ สิทธิอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการประกาศก าหนด 

๔. ระยะเวลาการจ้าง 
ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จะท าสัญญาจ้างเพื่อทดลอง 

ปฏิบัติงาน ๑ ปีก่อน  และเมื่อครบ ๑ ปี พนักงานราชการผู้นั้นผ่านการประเมินผลปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ก าหนดแล้ว ก็จะต่อสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน    
๔  ปี ข้ึนอยู่กับภารกิจของส่วนราชการว่ายังจ าเป็นปฏิบัติงานต่อเนื่องหรือไม่ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกิน          
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ตามกรอบอัตราก าลัง ที่ คพร.ก าหนด 
   หมายเหต ุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่ง
ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย 

๕. คุณสมบัติท่ัวไป 
                           ๕.๑ มีสัญชาติไทย 
                           ๕.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดป ี
                          ๕.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

        ๕.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ      
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

        ๕.๕ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน 
พรรคการเมือง 
                ๕.๖ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้
บกพร่องใน     ศิลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
         ๕.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
                   ๕.๘ ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ 
  ๖.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทุกสาขา   
 
 
 



-๓- 
๗.  การรับสมัคร 

       ๗.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   ให้ ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง จ านวน ๑ ชุด ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล เลขที่ ๑๖๘ หมู่ที่ ๖ 
ต าบลคลองขุด อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่  ๒๓ – ๒๙  กรกฎาคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๓ - ๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ 
       ๗.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ประกอบด้วย 
    ๑) ใบสมัครตามแบบที่ก าหนด  จ านวน ๑ ชุด 
    ๒) ประวัติ วิสัยทัศน์ ผลงาน และแนวทางการท างาน กศน. จ านวน ๑ ชุด  
    ๓) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕×๒ นิ้ว 
โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป 
    ๔) ส าเนาปริญญาบัตร /ประกาศนียบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการ
เรียน (ภาษาไทย) อย่างละ ๑ ฉบับ   ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องส าเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
    ๕) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่าง
ละ ๑ ฉบับ 
    ๖) ใบรับรองแพทย์  ไม่เกิน ๓๐ วัน 
    ๗) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)  
ใบเปลี่ยนช่ือ นามสกุล (ในกรณีที่ช่ือ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 
    ทั้งนี้ ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรอง “ส าเนาถูกต้อง” 
และ ลงช่ือก ากับด้วย 
  ๘. เง่ือนไขในการรับสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลท า
ให้ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
  ๙. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 
   ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร  ๒๐๐.-บาท ( ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
สอบจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆท้ังสิ้น)   

/๑๐.ประกาศรายช่ือ... 
 



-๔- 
๑๐. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

   ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร และแจ้งก าหนดวัน เวลา สถานที่การสรรหาและเลือกสรร ในวันที่  ๗  สิงหาคม ๒๕๕๘      
ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล  และเว็บไซต์ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล http://satun.nfe.go.th/satun/ 
  ๑๑. ก าหนดวัน เวลา ในการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
   ผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ต้องเข้ารับการประเมินภาคความรู้ 
ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  ดังนี ้
   ๑๑.๑  วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘  สอบข้อเขียน    
    - ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น 
    - ภาคความรู้ความสามารถเกี่ยวกับต าแหน่ง   เวลา ๑๐.๔๕-๑๒.๑๕ น 
   ๑๑.๒   วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  
     -  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป 
   ๑๒. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ๑๒.๑ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ((คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  

       ๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
       ๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
       ๓) พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
       ๔) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
       ๕) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  
       ๖) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
       ๗) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
       ๘) นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของส านักงาน กศน.ปี  ๒๕๕๘  
       ๙) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไข

เพิ่มเติม 
     ๑๐) นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงาน กศน. 

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน 
     ๑๑) รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  
               ๑๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

//๑๓) ระเบียบว่าด้วย... 

http://satun.nfe.go.th/satun/


-๕- 
 
     ๑๓) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

       ๑๔) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕  
   ๑๒.๒ ภาคความรู้ความสามารถเกี่ยวกับต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

         ๑) งานสารบรรณ 
         ๒) งานเลขานุการ  
         ๓) งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
         ๔) การบริหารงานบุคคล  

   ๑๒.๓ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ) 
ซึ่งการสัมภาษณ์พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน  

ความสามารถที่จะท างานในหน้าที่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ความคล่องแคล่ว ว่องไวในการ
แก้ปัญหา การแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความประพฤติ
และอุปนิสัย การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์ แรงจูงใจ จริยธรรม คุณธรรม ความพร้อมของผู้สมัคร 
  ๑๓. เกณฑ์การตัดสิน 
   ๑๓.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการ
ประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย 
   ๑๓.๒ กรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งมากกว่า อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
   ๑๓.๓ กรณีคะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้พิจารณาผู้ได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งมากกว่า อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
   ๑๓.๔ กรณีที่ได้คะแนนประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งเท่ากันอีก     
ให้ผู้ที่รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
  ๑๔. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
   ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร  ในวันที่   
๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล  หรือทางเว็บไซต์  http://satun.nfe.go.th/satun/   

การข้ึนบัญชีผ่านการเลือกสรร จะข้ึนบัญชีไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันข้ึนบัญชี 
หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี และได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
 

//๑๕.การบรรจุ... 
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ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล 

 
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานท่ี หมายเหต ุ

๑๓-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล / กศน.อ าเภอทุกอ าเภอ  
๒๓-๒๙ กรกฎาคม๒๕๕๘ 
๓-๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

กรอบใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเอง ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล เว้นวันหยุดราชการ 

๗  สิงหาคม ๒๕๕๘ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล หรือทางเว็บไซต ์
http://satun.nfe.go.th 

 

22 สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 

-ภาคความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
-ภาคความรู้ความสามารถเกี่ยวกับต าแหน่ง 

แจ้งสถานที่สอบ 
พร้อมประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา 

-เวลา๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น 
-เวลา ๑๐.๔๕-๑๒.๑๕ น 

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ -ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง แจ้งสถานที่สอบ 
พร้อมประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา 

-เวลา ๐๙.๐๐ น เป็นต้นไป 

๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล หรือทางเว็บไซต ์
http://satun.nfe.go.th 

 

๑ กันยายน ๒๕๕๘ รายงานตัวปฏิบัติงานและท าสัญญาจ้างเพื่อทดลองปฏิบัติงาน ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล เวลา ๐๙.๐๐ น.  
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