
 
 

ประกาศส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙   
----------------------------------------------------------------------- 

   ด้วยส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี 
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดส านักงาน กศน. 
ต าแหน่ง นักวิ เคราะห์นโยบายและแผน  (จ านวน ๑ อัตรา) ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ 
และค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒๗๐/๒๕๕๑ ลงวันที ่๕ มีนาคม ๒๕๕๑ เรื่อง มอบอ านาจให้
ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
ปฏิบัติราชการแทน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   ๑. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
       ๑.๑ กลุ่มงาน  บริหารงานทั่วไป 
       ๑.๒ ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
       ๑.๓ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ ประสานแผน ประมวลแผน เสนอแนะ จัดท าแผนปฏิบัติการ 
โครงการให้ตอบสนองต่อนโยบายของส่วนราชการ วิเคราะห์การใช้งบประมาณ เพ่ือจัดหา จัดตั้งงบประมาณให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของส่วน
ราชการ ประเมินผลโครงการ จัดท ารายงานการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน ส ารวจ รวบรวมข้อมูล พัฒนาระบบ
สารสนเทศ ข้อมูลสถิติ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

   ๒. ค่าตอบแทน  ๑๘,๐๐๐.-  บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาท) 
 

   ๓. สถานที่ปฏิบัติงาน 
       ส านักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี 
  ๔. สิทธิประโยชน์ 
       ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามที่ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการก าหนด เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

   ๕. ระยะเวลาการจ้าง 
       ผู้ ที่ ผ่ านการ เลื อกสรร เ พ่ื อจั ดจ้ า ง เป็ นพนั กงานราชการจะท าสัญญาจ้ าง                 
เพ่ือทดลองปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (ตามกรอบ 
อัตราก าลังปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน หากผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
ขึ้นไป จึงจะต่อสัญญาจ้างในคราวต่อไป  
              /๖. คุณสมบัตทิั่วไป… 



   ๖. คุณสมบัตทิั่วไป 

       ๖.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้ 
    ๑)  มีสัญชาติไทย 
    ๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีและไม่เกินห้าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
    ๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    ๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ  
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
    ๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง 
    ๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็น         
ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
    ๗)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กร
มหาชนหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
   หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น 
   ๗.คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
      ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 
          

   ๘. การรับสมัคร 
       ๘.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
       ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่ง
นักวิ เคราะห์นโยบายและแผน ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง จ านวน ๑ ชุด                   
ณ ส านักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี  ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ช่วงเช้าเวลา ๐๘.๓๐ น.    
ถึง ๑๒.๐๐ น. และช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ -  ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) 

   ๙. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ประกอบด้วย 

        ๑)  ใบสมัครตามแบบที่ก าหนด จ านวน ๑ ชุด 
        ๒)  ประวัติ ผลงาน และแนวทางการท างานในต าแหน่งที่สมัคร  จ านวน ๑ ชุด 
        ๓)  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว จ านวน ๓ รูป รูปดังกล่าวจะต้องแต่งกาย
สุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี และถ่ายในครั้งเดียวกัน 
        ๔)  ส าเนาปริญญาบัตรหรือส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจ อย่างช้าในวันสุดท้ายของวันเปิดรับสมัคร ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ       
รับสมัคร  จ านวน ๑ ฉบับ 
       ๕)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
        ๖)  ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หรือ 
ใบส าคัญการหย่า (ถ้ามี) อย่างละ ๑ ฉบับ 
                   /๗)  ใบรับรองแพทย์… 



        ๗)  ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ชั้น ๑ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรค
ตามกฎ ก.พ.ก าหนด จ านวน ๑ ฉบับ 
        ๘) หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบรับรองการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่สมัคร ฯลฯ (ถ้ามี)     
   ทั้งนี้ ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรอง “ส าเนาถูกต้อง”และลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
  ๑๐.  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
        ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง      
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ
อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้    
เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  
   ๑๑. ค่าธรรมเนียมสอบ 
       ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัคร จ านวน ๒๐๐ บาท และเมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่
จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เว้นแต่ในกรณีที่เป็นขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  แต่ทั้งนี้จะต้อง
ด าเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน 

   ๑๒.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
       ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจั ง หวั ด สุพรรณบุรี 
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยจะประกาศรายชื่อ         
ณ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจั ง ห วั ด สุพรรณบุรี และทาง 
http://suphan.nfe.go.th 
  ๑๓. วัน เวลา และสถานที่สอบ ภาค ก – ข 
  

วันที่ เวลา วิชาทีสอบ 

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 

 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๔๐ น. 
 

๑๐.๕๐ – ๑๒.๓๐ น. 

 

ภาค ก   ความรู้ความสามารถทั่วไป      
            (๑๐๐ คะแนน) 
ภาค ข    ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง                   
            (๑๐๐ คะแนน) 

   

   สถานที่สอบ :   จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ    
       ๑๔.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  

              หลักเกณฑแ์ละวิธีการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป 
    ๑๔.๑ การประเมิน ภาค ก (๑๐๐ คะแนน) 
            ความรู้ความสามารถทั่วไป 
      ๑.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
      ๒.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
                        /๓.พระราชบัญญัติ… 

http://suphan.nfe.go.th/


     ๓.พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖                
                                    และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
     ๔.พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย พ.ศ.๒๕๕๑ 
     ๕.ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๗ 
     ๖.พระรำชกฤษฏีกำว่ำด้วยหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
     ๗.พระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
     ๘.พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรทำงรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๐ 
      ๙.นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำน กศน. 
       ๑๔.๒ การประเมิน ภาค ข (๑๐๐ คะแนน) 
            ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
     - ควำมรู้เกี่ยวกับนโยบำยและแผน เช่น แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ฉบับที่ ๑๑ แนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐ นโยบำยรัฐบำล แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน แผนปฏิบัติรำชกำร 
     - ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกำรจัดท ำโครงกำร กำรจัดท ำแผนและบริหำรแผน 
นโยบำยและโครงกำรตำมแนวทำงของส ำนักงำน กศน. 
      ๑๔.๓ การประเมิน ภาค ค  (๑๐๐ คะแนน) 
       ๑) ประวัติ วิสัยทัศน์ และแนวทางการท างาน (๕๐ คะแนน)    
       พิจำรณำจำกใบสมัคร วิสัยทัศน์ และแนวทำงกำรพัฒนำงำนในต ำแหน่งที่สมัคร  
       ๒) สัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน) 
       พิจำรณำจำกควำมรู้ ประสบกำรณ์ท ำงำน ควำมสำมำรถที่จะท ำงำนในหน้ำที่ 
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เชำว์ปัญญำ ควำมคล่องแคล่วว่องไวในกำรแก้ปัญหำ กำรแสดงควำมคิดเห็น   
ในเรื่องต่ำงๆ บุคลิกภำพ ท่วงทีวำจำ วุฒิภำวะทำงอำรมณ์และควำมพร้อมของผู้สมัคร 
   ๑๕.  เกณฑ์การตัดสิน 
   กำรตัดสินให้ถือเกณฑ์ว่ำเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมินแต่ละภำค ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐       
โดยเรียงล ำดับจำกผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมำตำมล ำดับ 

  กรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมิน ภำค ข  สูงกว่ำอยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ 
   ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภำค ค  สูงกว่ำอยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ 
   ถ้าคะแนนเท่ากันอีก  ให้ผู้ได้รับเลขประจ ำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ 
   ๑๖.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ภาค ก – ข) ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก         
ในการประเมิน ภาค ค (สัมภาษณ์) 
       ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจั ง หวั ด สุพรรณบุรี 
จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก(ภำค ก – ข) ที่มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกในกำรประเมิน ภำค ค 
(สัมภำษณ์) ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยจะประกำศรำยชื่อ ณ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ       
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจั งหวั ดสุพรรณบุรี และทำง http://suphan.nfe.go.th 
 
 
 
 
                           /๑๗.  วัน เวลา... 

http://suphan.nfe.go.th/



