
 
 

  
  

 
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
--------------------------- 

   ด ้วยสำน ักงานส ่งเสร ิมการศ ึกษานอกระบบและการศ ึกษาตามอ ัธยาศ ัยจ ังหวัด                  
ศร ีสะเกษ มีความประสงค์จะร ับสมัครบุคคลเพื ่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั ่วไป                  
เพ่ือทดแทนตำแหน่งว่าง  
   เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามข้อ ๑๙ แห่งระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ    
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื ่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ ของกลุ่มงาน และคำสั่งสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒๗๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ เรื่อง มอบอำนาจให้สำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทน และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ ๕๓๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจ ข้อ ๔ และตาม
หนังสือสำนักงาน กศน. ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๘/๘๓๙๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขคุณสมบัติการ
สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดสำนักงาน กศน. จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
      ๑.๑ กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป  
      ๑.๒ ชื่อตำแหน่ง  
        ๑.๒.๑ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน  ๑  อัตรา 
        ๑.๒.๒ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  จำนวน  ๑  อัตรา 
        ๑.๒.๓ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน  ๑  อัตรา  
        ๑.๒.๔ เจ้าพนักงานพัสดุ   จำนวน  ๒  อัตรา  
     รวม    จำนวน  ๕  อัตรา  

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และหลักเกณฑ์วิธีการเลือกสรรตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ ๑,๒,๓,๔ 
 

๒. สิทธิประโยชน์ 
    ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศ 

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔  ลงวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ ของพนักงาน
ราชการ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐     

      ๒.๑ สิทธิลา 
       ๒.๒ สิทธิได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา  

/๒.๓ สิทธิประโยชน.์.. 
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    ๒.๓ สิทธิประโยชน์อื่นๆ ดังนี้ 
                    ๒.๓.๑ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
                    ๒.๓.๒ ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ  
                    ๒.๓.๓ ค่าเบีย้ประชุม 
            ๒.๓.๔ สิทธิอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการประกาศกำหนด 
 

   ๓. ระยะเวลาการจ้าง 
    ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และอยู่ในลำดับที่จะได้รับการบรรจุ         

เป็นพนักงานราชการทั ่วไป จะทำสัญญาจ้างปฏิบัติงานไม่เกิน ๑ ปีก่อน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์         
และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) กำหนด และเมื่อครบ ๑ ปี พนักงานราชการ    
ผู้นั้นผ่านการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป จึงจะต่อสัญญาจ้างได้ และการต่อสัญญาจ้างต้องขึ้นอยู่กับภารกิจ             
ของส่วนราชการว่ายังจำเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่องหรือไม่ แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินตามกรอบอัตรากำลัง   
ที่ คพร. กำหนด รอบท่ี ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) 
 

๔. คุณสมบัติทั่วไป 
                         ๔.๑ มีสัญชาติไทย 
                         ๔.๒ มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี นับถึงวันรับสมัคร 
                         ๔.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                         ๔.๔ ไม่เป็นผู ้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที ่ได้ ไร้ความสามารถหรือ        
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
                         ๔.๕ ไมเ่ป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน 
พรรคการเมือง  
                         ๔.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ 
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที ่ไ ด้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ              
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
                         ๔.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานของรัฐ 
                         ๔.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ  
                         ๔.๙ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  
                         ๔.๑๐ ไม่เคยเป็นผู ้กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน           
ในหน่วยงานของรัฐ 
                         ๔.๑๑ หากปรากฏภายหลังว่า ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศรับสมัครและ 
ใบสมัครจะตัดสิทธิ ในการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ สังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 

/สำหรับ... 
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สำหรับ พระภิกษุ หรือ สามเณร ไม่รับสมัคร เพ่ือเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  
ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑   
และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘  

หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือ 
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้าง       
ของราชการส่วนท้องถิ่น  หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัคร ขาดคุณสมบัติข้อใด  ข้อหนึ่งในการสมัครสอบ   
จะตัดสิทธิในการแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทันที 
 

๕. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
     ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ใน เอกสารแนบท้ายประกาศ 

๑,๒,๓,๔ 
 

๖. การรับสมัคร 
    ๖.๑ กำหนดวันรับสมัครและย่ืนเอกสารการรับสมัคร  
 สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดวันรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น 

พนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครให้ดาวน์โหลด
บัตรประจำตัวผู้สมัคร ใบสมัคร แบบเสนอผลงานและแนวทางการการพัฒนางานตามแบบที่กำหนด แบบชำระ
เงินค่าธรรมเนียมการสอบ ทางเว็บไซต์สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ และกรอกรายละเอียด ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ชัดเจน พร้อมลงลายมือชื ่อให้เรียบร้อย และจัดส่งเอกสารประกอบการรับสมัครทั ้งหมด            
ทางไปรษณีย์หรือ ระบบขนส่งเอกชน ปิดผนึกและจ่าหน้าซองถึง กลุ่มอำนวยการ งานบุคลากร  (สมัคร
สอบพนักงานราชการทั่วไป) สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ ๓๕๐ หมู่ ๕ ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนอง
ครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ ภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ตามวัน
ประทับตราส่งเท่านั้น) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๑๒๖๐๑ งานบริหาร
บุคลากร  
      ๖.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร  
   ๖.๒.๑ บัตรประจำตัวผู้สมัคร ตามแบบท่ีกำหนด   จำนวน  ๑  ฉบับ   
   ๖.๒.๒ ใบสมัครตามแบบที่กำหนด    จำนวน  ๑  ชุด  
   ๖.๒.๓ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำและสวมใส่ชุดสุภาพ       
ขนาด ๑ นิ ้ว ซึ ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี และถ่ายครั ้งเดียวกัน  (ติดบัตรประจำตัวผู ้สมัคร จำนวน ๒ รูป         
และติดใบสมัครจำนวน ๑ รูป)  
   ๖.๒.๔ สำเนาปริญญาบัตร กรณีท่ีบุคคลยังไม่รับปริญญาบัตร เป็นเหตุให้ไม่สามารถ
นำมายื ่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที ่สถานศึกษาออกให้ที ่ผ ่านการพิจารณาอนุมัติ           
จากผู้มีอำนาจอย่างช้า ในวันสุดท้ายของวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร (สำหรับผู ้สมัครในตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ,       
นักวิชาการตรวจสอบภายใน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) จำนวน ๑ ฉบับ 
 
 

/สำเนาประกาศนียบัตร... 
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    สำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) กรณีที่บุคคลยังไม่รับประกาศนียบัตร        
เป็นเหตุให้ไม่สามารถนำมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ที่ผ่านการ
พิจารณาอนุมัติ จากผู้มีอำนาจอย่างช้า ในวันสุดท้ายของวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔        
ซึ ่งแสดงว่าเป็นผู ้ม ีค ุณสมบัตรตามประกาศรับสมัคร (สำหรับผู ้สมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ)           
จำนวน ๑ ฉบับ 
   ๖.๒.๕ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับภาษาไทยเท่านั้น) จำนวน  ๑  ฉบับ 
   ๖.๒.๖ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน       จำนวน  ๑  ฉบับ 
   ๖.๒.๗ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ แบบรับรองรายการทะเบียนราษฏร์ (ทร ๑๔/๑)  
ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ 
   ๖.๒.๘ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (เฉพาะผู้สมัครตำแหน่งครูอาสาสมัคร
การศึกษานอกโรงเรียน) จำนวน ๑ ฉบับ 
   ๖.๒.๙ สำเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู กรณีที ่ไม ่ได ้จบปริญญาตรี           
ทางการศึกษา (เฉพาะผู้สมัครตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน) จำนวน ๑ ฉบับ 
   ๖.๒.๑๐ ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. รับรอง (ตรวจสอบและพิมพ์
เอกสารได้ทาง http://qualification60.otepc.go.th/login.php ทั้งนี้ วุฒิการศึกษาจะต้องได้รับการรับรอง
ก่อนวันเข้ารับการศึกษา (เฉพาะผู้สมัครตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน) จำนวน  ๑  ฉบับ 
   ๖.๒.๑๑ แบบเสนอผลงานที่เกี ่ยวข้องกับตำแหน่งที ่สมัคร ตามแบบที ่กำหนด   
จำนวน ๓ ชุด 
   ๖.๒.๑๒ แบบเสนอแนวคิดการพัฒนางาน กศน. ที ่เกี ่ยวกับตำแหน่งที ่สม ัคร         
ตามแบบท่ีกำหนด จำนวน ๓ ชุด 
   ๖.๒.๑๓ สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู ้ผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น สด.๘ หรือ       
สด.๔๓ หรือได้รับการยกเว้น (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน ๑ ฉบับ 
   ๖.๒.๑๔ ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันจากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น ที่แสดงว่าไม่
เป็นโรคตามท่ีกำหนกใน กฎ ก.ค.ศ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร (ฉบับจริง)           
จำนวน  ๑  ฉบับ 
   ๖.๒.๑๕ หล ักฐานการชำระค ่าธรรมเน ียมสม ัครสอบ  ตามแบบที ่กำหนด           
(ชำระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา เท่านั้น)  ๒๐๐ บาท จำนวน  ๑  ฉบับ 
   ๖.๒.๑๖ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญสมรส ใบสำคัญการหย่า หนังสือสำคัญ
แสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล (ในกรณีชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
  
   ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับในสำเนาหลักฐาน
ทุกฉบับที่ใช้ยื่นประกอบการรับสมัครและจะไม่คืนเอกสารให้แก่ผู้สมัคร สำหรับค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ    
ที่ได้ชำระแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น    
 
 
 
 

  /๗. เงื่อนไข... 

http://qualification60.otepc.go.th/login.php%20ทั้งนี้


-๕- 
 

  ๗. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
              ๗.๑ ผ ู ้สม ัครสามารถเล ือกสมัครได ้ เพ ียง ๑ ตำแหน่งเท ่าน ั ้น  เม ื ่อสมัครแล้ว                  

จะเปลี่ยนแปลงมิได้ 
   ๗.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป

และคุณสมบัติเฉพาะตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่น
หลักฐานในการรับสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครไม่ว่าก รณีใดๆ 
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศ
รับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั ้งนี ้ เป็นโมฆะสำหรับผู้ นั้น             
และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 

    ๗.๓ ผู้สมัครจะต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ลงในใบสมัคร 
หากที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ไม่สามารถติดติอได้ ซึ่งเป็นผลให้ผู้สมัครเสียสิทธิในการได้รับการจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการ ให้ถือว่าเป็นความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ         
จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี  

   
 ๘. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  
     ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบตามแบบชำระเงินค่าธรรมเนียมการ

สอบที ่กำหนด จำนวน ๒๐๐ บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) ที ่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา เท่านั้น           
โดยวันสุดท้ายของการรับสมัครให้ชำระค่าธรรมเนียม ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. เมื ่อชำระค่าธรรมเนียม  
เรียบร้อยแล้ว ให้แนบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ พร้อมเอกสารการสมัครสอบ ซึ่ง การสมัคร
สอบจะมีผลโดยสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น  
     
  ๙. การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
        สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร                   
โดยติดประกาศ ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ และทางเว็บไซต์ สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ 
http://srisaket.nfe.go.th   

 

   ๑๐. หลักเกณฑ์และว ิธ ีการเล ือกสรร ผู ้สมัครจะต้องได ้ร ับการประเม ินความรู้  
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้ 
        ๑๐.๑ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 

       - การประเมินสมรรถนะครั ้งที ่ ๑ โดยวิธ ีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย      
(คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 

       ๑) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป   (๑๐๐ คะแนน) 
       ๒) วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง       (๑๐๐ คะแนน)  
 
 

/- การประเมิน... 



-๖- 
 

- การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง         
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  

    ๑) ประเมินประวัติ ผลงานและแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่งที่สมัคร   
(๕๐ คะแนน) 

๒) ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์    (๕๐ คะแนน) 
รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑ 

 
  ๑๐.๒ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
   - การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

(คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
    ๑) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป   (๑๐๐ คะแนน) 
    ๒) วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)  

- การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง         
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  

    ๑) ประเมินประวัติ ผลงานและแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่งที่สมัคร   
(๕๐ คะแนน) 

๒) ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์    (๕๐ คะแนน) 
รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ ๒ 

 
   ๑๐.๓ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

   - การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
(คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 

    ๑) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป   (๑๐๐ คะแนน) 
    ๒) วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)  

- การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง         
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  

    ๑) ประเมินประวัติ ผลงานและแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่งที่สมัคร   
(๕๐ คะแนน) 

๒) ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์    (๕๐ คะแนน) 
รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ ๓ 

 
  ๑๐.๔ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 
   - การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

(คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
    ๑) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป   (๑๐๐ คะแนน) 
    ๒) วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)  
 

/- การประเมิน... 



-๗- 
 

- การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง         
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  

    ๑) ประเมินประวัติ ผลงานและแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่งที่สมัคร   
(๕๐ คะแนน) 

๒) ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์    (๕๐ คะแนน) 
     รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ ๔ 
 
  ๑๑. เกณฑ์การตัดสิน 

      ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนการ 
ประเมินสรรถนะครั้งที่ ๑ ในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมการประเมินสมรรถนะครั้งที่  ๑ 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐   

     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรร จะต้องได้คะแนนการประเมินสมรรถนะ       
ครั้งที่ ๒ ความเหมาะสมกับตำแหน่งในแต่ละการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมการประเมิน
สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐  

     โดยเรียงลำดับตามคะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย กรณีคะแนนเท่ากัน พิจารณาผู้ที่ 
ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั ้งที ่ ๒ สูงกว่าอยู ่ในลำดับที ่ด ีกว่า ถ้าคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาจาก                 
ผู้ที่เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
 

๑๒. การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน 
         วัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศ     
ให้ทราบ โดยติดประกาศ ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ และทางเว็บไซต์ สำนักงาน กศน. จังหวัด      
ศรีสะเกษ http://srisaket.nfe.go.th  
 
   ๑๓. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ 
        สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู ้ผ่านการประเมินสมรรถนะ      
ครั้งที่ ๑ โดยติดประกาศ ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ และทางเว็บไซต์ สำนักงาน กศน. จังหวัด        
ศรีสะเกษ  http://srisaket.nfe.go.th เพื ่อให้ผู ้ผ ่านการประเมินครั ้งที ่ ๑ เข้ารับการประเมินครั ้งที ่ ๒           
ในลำดับต่อไป 
  
   ๑๔. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  
         สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรโดยติด
ประกาศ ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ และทางเว็บไซต์สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ 
http://srisaket.nfe.go.th  
   ทั้งนี้ จะข้ึนบัญชีไว้ไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก 
และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

/๑๕. การทำสัญญา... 

 

http://srisaket.nfe.go.th/
http://srisaket.nfe.go.th/




๙ 

 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑ 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และหลักเกณฑ์การเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
กลุ่มงาน   บริหารทั่วไป 
ตำแหน่ง   ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
อัตราค่าตอบแทน   ๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
๑. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้ตามภารกิจเฉพาะกลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่  
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน 

๒.๑ สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ศึกษาชุมชน และวางแผนระดับจุลภาค โดยดำเนินการร่วมกับ 
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับตำบล/หมู่บ้าน 

     ๒.๒ บริหารจัดการ ประสานงานกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในทุกระดับ           
เพื ่อระดมสรรพกำลังในการจัดการศึกษานอกโรงเร ียนการศึกษาตามอัธยาศัย และส่งเสริมการศึกษา                
ในระดับโรงเรียน 
       ๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรม
การศึกษานอกโรงเรียนในทุกรูปแบบ 
      ๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษา      
นอกโรงเรียนทุกรูปแบบในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 
      ๒.๕ ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักพ่ึงพาตนเองเพ่ือให้มีอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
      ๒.๖ ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาเพื่อให้เกิดระบบการบริหารการจัดการและการบริหารการศึกษา
ตลอดชีวิตในระดับตำบล/หมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง  
       ๒.๗ พัฒนาและแสวงหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งในเรื่องหลักสูตรวิธีการใหม่ๆ ในการจัดการเรียน
การสอน นวัตกรรมทางการศึกษา ฯลฯ  
      ๒.๘ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  
๑. ผู้ประสงค์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษา         

นอกโรงเรียน ต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ดังนี้ ครุศาสตรบัณฑิต  การศึกษาบัณฑิต หรือศึกษา
ศาสตรบัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. รับรอง  

๒. กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร 
บัณฑิตวิชาชีพครูให้ถือว่าเป็นผู ้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั ่วไป     
ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนได้  

๓. ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
๔. หากผู้มีคุณสมบัติดังกล่าว ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว 

ถ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบในตำแหน่งคร ูผ ู ้ช ่วย จะต้องมีคุณสมบัติตามที ่ ก.ค.ศ. และคุร ุสภา             
กำหนด โดยคุณสมบัติของการเป็น ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ไม่ผูกพันกับคุณสมบัติการสมัครสอบ
ครูผู้ช่วยแต่อย่างใด  

/หลักเกณฑ์... 
 



๑๐ 

 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 

ประกอบด้วย 
๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  

       ๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
    ๑.๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

      ๑.๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
      ๑.๔ พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑  
      ๑.๔ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
      ๑.๖ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
      ๑.๗ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
      ๑.๘ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
      ๑.๙ นโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและ
สำนักงาน กศน.  

    ๑.๑๐ ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft 
Word,Microsoft PowerPoint,Microsoft Excel และ SPSS 

๒. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ 
คะแนน)    
     ๒.๑ การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
     ๒.๒ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน 
     ๒.๓ การจัดทำข้อมูลและสารสนเทศ 

    ๒.๔ ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษา
เพ่ือพัฒนาทักษะ การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน  

    ๒.๕ ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
    ๒.๖ การประเมินผลโครงการและรายงานผลโครงการ  
    ๒.๗ สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
    ๒.๘ การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ 
    ๒.๙ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    ๒.๑๐ บทบาทภารกิจ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  

การประเมินสมรรถนะครั ้งท ี ่ ๒ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
ประกอบด้วย 

๑. ประเมินประวัติ ผลงานและแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่งที่สมัคร ตามแบบท่ีกำหนด  
(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
       พิจารณาจากใบสมัคร ประวัติ แบบเสนอผลงานและแบบเสนอแนวคิดการพัฒนางาน กศน.         
ที่เกี่ยวกับตำแหน่งที่สมัคร โดยเขียนด้วยลายมือตนเองตัวบรรจง ไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A๔ (ไม่รวมภาคผนวก             
ปกหน้า-หลัง) และอาจแนบเอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ (ถ้ามี)  
 

/ทั้งนี.้.. 



๑๑ 

 

 

  ทั ้งน ี ้  ให ้ผ ู ้สม ัครส ่งแบบเสนอผลงานและแบบเสนอแนวคิดการพัฒนางานฯ อย่างละ ๓ ชุด              
ได้แก่ ฉบับจริง จำนวน ๑ ชุด และฉบับสำเนา จำนวน ๒ ชุด (สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง 
“สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย) 

๒. ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ ( คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  
    พิจารณาจากบุคลิกลักษณะท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ การมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา  

ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สมัคร  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ๒ 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และหลักเกณฑ์การเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
กลุ่มงาน   บริหารทั่วไป 
ตำแหน่ง   นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
อัตราค่าตอบแทน   ๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานเกี ่ยวกับการรวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื ่อถือของข้อมูล ตัวเลข      

หลักฐานการทำสัญญา และเอกสารต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี จัดทำรายงานการตรวจสอบ เพื่อเสนอ      
ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดำเนินงาน วางแผน     
การทำงานของหน่วยงานหร ือโครงการ ประสานการทำงานร ่วมก ัน ท ั ้ งในและภายนอกหน่วยงาน                    
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
๑.ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ากว่าปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี การบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ 
๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี   

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 

ประกอบด้วย 
๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  

       ๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
    ๑.๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
    ๑.๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
    ๑.๔ พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑  
    ๑.๔ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
    ๑.๖ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
    ๑.๗ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
    ๑.๘ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
    ๑.๙ นโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ 

สำนักงาน กศน.  
    ๑.๑๐ ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft 

Word,Microsoft PowerPoint,Microsoft Excel และ SPSS 

 

 

 

 

/๒. วิชาความรู้... 



๑๓ 

 

 

๒. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ 
คะแนน)   
     ๒.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
     ๒.๒ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
     ๒.๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน        
และการนำเงินส่งคลัง 
     ๒.๔ ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  

   ๒.๕ ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑   

   ๒.๖ ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒   

   ๒.๗ ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)   
   ๒.๘ มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
   ๒.๙ ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน 

การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย 

๑. ประเมินประวัติ ผลงานและแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่งที ่สมัคร ตามแบบที่กำหนด 
(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
      พิจารณาจากใบสมัคร ประวัติ แบบเสนอผลงานและแบบเสนอแนวคิดการพัฒนางาน กศน.           
ที่เกี่ยวกับตำแหน่งที่สมัคร โดยเขียนด้วยลายมือตนเองตัวบรรจง ไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A๔ (ไม่รวมภาคผนวก             
ปกหน้า-หลัง) และอาจแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครส่งแบบเสนอ
ผลงานและแบบเสนอแนวคิดการพัฒนางานฯ อย่างละ ๓ ชุด ได้แก่ ฉบับจริง จำนวน ๑ ชุด และฉบับสำเนา        
จำนวน ๒ ชุด (สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย) 

๒. ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ ( คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  
    พิจารณาจากบุคลิกลักษณะท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ การมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา  

ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สมัคร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ๓ 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และหลักเกณฑ์การเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
กลุ่มงาน   บริหารทั่วไป 
ตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
อัตราค่าตอบแทน   ๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
ตำแหน่งว่าง    ๑ อัตรา  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ ประสานแผน ประมวลผล พิจารณา เสนอแนะ จัดทำแผน  
ปฏิบัติการโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน สำนักงาน กศน. จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 
การจัดสรรงบประมาณการวิเคราะห์ การใช้จ่ายงบประมาณ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย
และแผนงานของส่วนราชการ ประเมินผลโครงการ จัดทำรายงานเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน สำรวจรวบรวม
ข้อมูลพัฒนาระบบสารสนเทศ ข้อมูลสถิติ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
๑. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา 
๒. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย 

๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
       ๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

    ๑.๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
    ๑.๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
    ๑.๔ พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑  
    ๑.๔ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
    ๑.๖ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
    ๑.๗ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
    ๑.๘ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
    ๑.๙ นโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ                 

และสำนักงาน กศน.  
    ๑.๑๐ ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft 

Word,Microsoft PowerPoint,Microsoft Excel และ SPSS 

๒. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ 
คะแนน)    

    ๒.๑ นโยบาย และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๒.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

/๒.๓ แผนพัฒนา... 



๑๕ 

 

 

     ๒.๓ แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงาน กศน. (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๗) 
    ๒.๔ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ การจัดทำแผนและบริหารแผนการบริหาร

งบประมาณ นโยบาย และโครงการตามแนวทาง ของสำนักงาน กศน. 

การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย 

๑. ประเมินประวัติ ผลงานและแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่งที ่สมัคร ตามแบบที่กำหนด 
(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
     พิจารณาจากใบสมัคร ประวัติ แบบเสนอผลงานและแบบเสนอแนวคิดการพัฒนางาน กศน.                 
ที่เกี่ยวกับตำแหน่งที่สมัคร โดยเขียนด้วยลายมือตนเองตัวบรรจง ไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A๔ (ไม่รวมภาคผนวก             
ปกหน้า-หลัง) และอาจแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครส่งแบบเสนอ
ผลงานและแบบเสนอแนวคิดการพัฒนางานฯ อย่างละ ๓ ชุด ได้แก่ ฉบับจริง จำนวน ๑ ชุด และฉบับสำเนา         
จำนวน ๒ ชุด (สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย) 

๒. ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ ( คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  
    พิจารณาจากบุคลิกลักษณะท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ การมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา  

ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สมัคร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ๔ 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และหลักเกณฑ์การเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
กลุ่มงาน   บริการ 
ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานพัสดุ 
อัตราค่าตอบแทน   ๑๓,๘๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยถ้วน) 
ตำแหน่งว่าง    ๒ อัตรา  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานเกี ่ยวกับการจัดหา จัดซื ้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา           
การทำบัญชีทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุ       
ที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ             
ตามท่ีได้รับมอบหมาย   

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
    ๑. ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  ๒. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
ประกอบด้วย 

๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
       ๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

    ๑.๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
    ๑.๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
    ๑.๔ พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑  
    ๑.๔ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
    ๑.๖ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
    ๑.๗ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
    ๑.๘ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
    ๑.๙ นโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ 

สำนักงาน กศน.  

    ๑.๑๐ ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft 
Word,Microsoft PowerPoint,Microsoft Excel และ SPSS 

 

 

/๒. วิชาความรู้... 

 



๑๗ 

 

 

๒. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ 
คะแนน)  

    ๒.๑ นโยบาย และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     ๒.๒ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
     ๒.๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐   
กฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
     ๒.๔ ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
     ๒.๕ ความรู้เกี่ยวกับการจัดระบบบริหารงานการเงินและการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS : Government Fiscal Management information System) 
     ๒.๖ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานสำนักงาน  

การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย 

๑. ประเมินประวัติ ผลงานและแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่งที ่สมัคร ตามแบบที่กำหนด 
(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
     พิจารณาจากใบสมัคร ประวัติ แบบเสนอผลงานและแบบเสนอแนวคิดการพัฒนางาน กศน.            
ที่เกี่ยวกับตำแหน่งที่สมัคร โดยเขียนด้วยลายมือตนเองตัวบรรจง ไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A๔ (ไม่รวมภาคผนวก             
ปกหน้า-หลัง) และอาจแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครส่งแบบเสนอ
ผลงานและแบบเสนอแนวคิดการพัฒนางานฯ อย่างละ ๓ ชุด ได้แก่ ฉบับจริง จำนวน ๑ ชุด และฉบับสำเนา        
จำนวน ๒ ชุด (สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย) 

๒. ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ ( คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  

    พิจารณาจากบุคลิกลักษณะท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ การมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา  
ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สมัคร  


