
 
 

 
 

 
 

ประกาศสํานักงาน  กศน.จังหวัดบึงกาฬ 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 

***************************************** 

 ด้วยสํานักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ  จะดําเนินการสมัครสอบบุคคลเพ่ือสรรหาและคัดเลือกเป็น
พนักงานจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง บรรณารักษ์  สังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ  เพ่ือปฏิบัติงานท่ีห้องสมุด
ประชาชนอําเภอบึงโขงหลง  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามคําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี ๒๗๐/๒๕๕๑  
ลงวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๑  เร่ือง  มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดและผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทน (ข้อ ๑๒)  และคําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี ๕๓๑/๒๕๕๑           
ลงวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๑  เร่ือง  แก้ไขเปล่ียนแปลงคําส่ังมอบอํานาจ ข้อ (๔)  ประกอบกับหนังสือสํานักงาน 
กศน. ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0210.02/1863  ลงวันท่ี 23 เมษายน 2557  เร่ือง  การจ้างเหมาบริการเอกชน
ดําเนินงานของส่วนราชการ  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  
ตําแหน่ง บรรณารักษ์  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 ๑.  ตําแหน่งทีส่อบคัดเลือก 
   ลูกจ้างช่ัวคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งบรรณารักษ์  อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท 
จํานวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ห้องสมุดประชาชนอําเภอบึงโขงหลง 

 ๒. ลกัษณะงานทีป่ฏบิัติ 
  ๒.๑  ด้านการปฏิบัติการ 
         (๑) จัดหา คัดเลือก วิเคราะห์ จําแนกหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทส่ือส่ิงพิมพ์ 
ส่ือโสตทัศน์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ทํารายการบรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป และบันทึกลงฐานข้อมูลระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ เพ่ือเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการ 
         (๒) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้าน IT ภายในห้องสมุด 
         (๓) จัดทําส่ือประชาสัมพันธ์ การใช้ห้องสมุดและจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสาร และส่งเสริมให้ผู้ใช้เกิดความสนใจในการเข้าใช้บริการ 
         (๔) ให้คําแนะนํา และบริการตอบคําถามเก่ียวกับข้อมูล และการใช้ทรัพยากรสาสนเทศใน
ห้องสมุดเพ่ือให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 
         (๕) ให้บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ 
  ๒.๒  ด้านการวางแผน 
        (๑) จัดทําฐานข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการในชุมชน 
        (๒) วางแผนการทํางานร่วมกับหน่วยงาน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
              (๓) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ เช่น วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นรายปี 
รายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน 
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 ๒.๓  ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
           (๑) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในห้องสมุด 
        (๒) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในเชิงรุกสู่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ 
อาทิ จัดบริการห้องสมุดประชาชนเคล่ือนท่ีสู่ชุมชน สนับสนุนการดําเนินงานของบ้านหนังสืออัจฉริยะ และแหล่ง
การเรียนรู้อ่ืนๆ  
           (๓) ศึกษากฎหมาย ระเบียบท่ีกําหนดถึงความจําเป็นและการให้ความสําคัญต่อการ
พัฒนาต่อเนื่องของห้องสมุด เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการและต่อผู้เข้ารับบริการ 
 ๒.๔  ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ภายในและภายนอกห้องสมุด 
           (๑) จัด และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องสมุด ให้มีบรรยากาศใน
การส่งเสริมการอ่าน และให้ผู้รับบริการมีความรู้สึกผ่อนคลายเหมือนอยู่บ้าน 
           (๒) จัดบรรยากาศภายในห้องสมุด โดยให้มีมุมส่งเสริมการอ่านท่ีมีชีวิต สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ และชุมชน รวมท้ังให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
 ๒.๕ ด้านการทํางานร่วมกับชุมชน และเครือข่ายการเรียนรู้ 
         (๑) ประสานการทํางานด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับชุมชน 
         (๒) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชนโดยเช่ือมโยงกับเครือข่ายการเรียนรู้ 
         (๓) แสวงหาเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้และการพัฒนาการ
ดําเนินงานภายในห้องสมุด 

 ๓. คุณสมบัติทัว่ไป 
  ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๓.๑ มีสัญชาติไทย 
  ๓.๒ มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร 
  ๓.๓ เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  ๓.๔ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  ๓.๕ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้           
ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  ๓.๖ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกส่ังพักราชการ ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฏหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครูหรือตามกฎหมายอ่ืน 
  ๓.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร                
ทางการศึกษา 
  ๓.๘ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๓.๙ ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
  ๓.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
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 4. คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหน่ง  
      ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี ในสาขาบรรณารักษ์ศาสตร์  ทางบรรณารักษ์และ
สารสนเทศศาสตร์  ทางสารสนเทศศึกษา  หรือทางสารนิเทศศาสตร์  มีคุณสมบัติเป็นบรรณารักษ์ท่ีมีจิตบริการ 
และมีภูมิลําเนาเป็นคนจังหวัดบึงกาฬ   

  5. วนั เวลา และสถานทีร่บัสมัครสอบคัดเลือก 
       ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับเอกสารใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง              
ได้ตั้งแต่วันท่ี  3 – 7 สิงหาคม  2558  ณ  สํานักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ  ในวันและเวลาราชการ  ภาคเช้าเวลา 

08.30 – 12.00  น.  และภาคบ่ายเวลา  13.00 - 16.30  น.  สอบถามรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์                           
0-4249-2733  หรือทางเว็บไซต์  http://www.nfe-bk.go.th    

   6.  เอกสารและหลกัฐานทีจ่ะต้องใช้ในการสมัคร 
        6.1  สําเนาปริญญาบัตรและใบระเบียนแสดงผลการเรียน ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง            
ท่ีสมัครจํานวนอย่างละ  1  ฉบับ  ท้ังนี้  ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติ
วุฒิการศึกษาจากสถานศึกษาก่อนหรือภายในวันท่ีปิดรับสมัคร 
   6.2  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด  1  นิ้ว  ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน          
นับถึงวันสมัคร  และถ่ายคร้ังเดียวกัน จํานวน  3  รูป 
   6.3  สําเนาทะเบียนบ้าน  และบัตรประจําตัวประชาชน  กรณีเพศชายให้แนบใบขึ้นทะเบียน
ทหารกองเกิน (ส.ด.9)  มาด้วย 
   6.4  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ  เช่น หนังสือสําคัญการเปล่ียนช่ือ  ช่ือสกุล  ทะเบียนสมรสหรือ
ใบสําคัญการอย่า (ถ้ามี) 
   ท้ังนี้  ให้รับรองสําเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ และลงช่ือกํากับไว้ด้วย 

  7.  การย่ืนใบสมคัรสอบคัดเลอืก 
   7.1  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  และต้องกรอกรายละเอียด               
ในใบสมัครให้ถูกต้อง  ครบถ้วนและชัดเจน 
   7.2  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  ต้องแจ้งสถานท่ีติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่าย
ของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 
   7.3  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  ต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

  8.  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก 
   ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ  ท้ังส้ินในการสมัคร 

  9.  การประกาศรายชื่อผูม้สีิทธิเ์ข้ารบัการสอบคัดเลือก 
   สํานักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบคัดเลือก  สถานท่ีสอบ
ให้ทราบภายในวันท่ี  10  สิงหาคม  2558  ทางเว็บไซต์  http://www.nfe-bk.go.th  และติดป้ายประกาศ                           
ณ  สํานักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ  และ กศน.อําเภอในสังกัดทุกอําเภอ 
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  10.  เน้ือหาวชิาที่ใชใ้นการสอบ/หลักเกณฑแ์ละวธิกีารคัดเลือก 
     10.1  ภาคความรู้ความสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตําแหน่ง  (100  คะแนน) 
                   ให้ทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีด้านการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย  ดังนี้ 

1)  พรบ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 
2)  ระเบียบสํานักนากยกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526  และท่ีแก้ไข    

 เพ่ิมเติม 
3)  แนวคิด  นโยบาย  ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
4)  วิชาบรรณารักษ์  และงานห้องสมุดประชาชน   

       10.2  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (100 คะแนน) 
             ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว   

ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  บุคลิกภาพ  และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้ารับการคัดเลือก  เช่น  
ความรู้ท่ีอาจใช้เป็นประโยชน์ต่องานในหน้าท่ี  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัยอารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรม  
และคุณธรรม  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  บุคลิกภาพ  และจากการสัมภาษณ์  หรือการทดสอบ
ฝึกปฏิบัติจริง 

  11.  เกณฑก์ารตัดสนิ 
    การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกคะแนน 

ในแต่ละภาคท่ีสอบไม่ต่ํากว่าร้อยละ  60  ขึ้นไป  และเม่ือรวมทุกภาคต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละ  60  เป็นผู้ผ่านการ
คัดเลือกเพ่ือขึ้นบัญชีโดยเรียงลําดับผู้ท่ีสอบได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย  และการตัดสินของคณะกรรมการ 
ถือว่าส้ินสุด ผู้ใดจะนําไปฟ้องร้องต่อศาลมิได้ 
     กรณีทีผู่ส้อบได้คะแนนรวมเท่ากนั  ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่า                 
เป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า 
      กรณีได้คะแนนความเหมาะสมกบัตําแหน่งเท่ากนั  ให้ผู้ท่ีได้คะแนนภาคความรู้ท่ีใช้เฉพาะ
ตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า 
        กรณทีี่ได้คะแนนเทา่กนัอีก  ให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า 

  12.  การประกาศข้ึนบญัชรีายชื่อผูไ้ด้รบัการคัดเลอืก 
    สํานักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็น 

พนักงานจ้างเหมาบริการ  ตําแหน่ง บรรณารักษ์  ภายในวันท่ี  14  สิงหาคม  2558  การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือก
ได้จะขึ้นบัญชีรวมเป็นของสํานักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ  โดยจะประกาศขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกไว้              
เป็นเวลา  1  ปี  นับแต่วันประกาศ  และหากมีตําแหน่งบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอําเภอใดอําเภอหนึ่งว่างลง
ก็จะทําการเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีขึ้นบัญชีนี้ไว้ในลําดับถัดไป  แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันอีก และได้
ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้คร้ังก่อนเป็นอันยกเลิก   
 
 
 

/กรณีผู้ใด... 
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     กรณีผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิก
การขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้  เม่ือ 
    -  ขอสละสิทธ์ิรับการแต่งตั้งในตําแหน่งท่ีสอบได้ 
    -  ไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าท่ีภายในเวลาท่ีสํานักงาน กศน.
จังหวัดบึงกาฬ กําหนด  
    -  มีเหตุท่ีไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามกําหนดเวลาท่ีจะแต่งตั้งในตําแหน่งท่ีสอบได้ 

  13.  การจา้งและเง่ือนไขการจา้ง 
       ๑3.๑  ผู้ผ่านการสอบและอยู่ในลําดับท่ีท่ีจะได้รับการแต่งตั้งคร้ังนี้ให้ถือตามประกาศผลการสอบ 

คัดเลือกเป็นการเรียกตัว  ให้ไปรายงานตัวเพ่ือทําสัญญาจ้างและสัญญาค้ําประกัน  วันท่ี  17   สิงหาคม  2558   
ในเวลา 08.30  น.  ณ  สํานักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ 
                 13.2  การเรียกตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เม่ือมีตําแหน่งบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอําเภอใด
อําเภอหนึ่งว่างลงก็จะทําการเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีขึ้นบัญชีนี้ไว้ในลําดับถัดไป  จะมีหนังสือแจ้งโดยตรงทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือติดต่อทางโทรศัพท์ เป็นรายบุคคล  ตามท่ีอยู่ท่ีแจ้งไว้ในใบสมัคร หากไม่ไปรายงานตัว
ตามท่ีกําหนดถือว่าท่านสละสิทธ์ิ  และจะพิจารณาผู้ท่ีมีสิทธ์ิลําดับต่อไป 

      ๑3.3  การจ้างตามข้อ ๑3.๑  ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะนําไปสู่การบรรจุหรือปรับเปล่ียน 
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจํา/พนักงานราชการ หรือข้าราชการ  กรณีผู้ได้รับการจ้างจัดทําสัญญาจ้างไปแล้วหาก
ปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด หรือมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ไม่เหมาะสม  ผู้มีอํานาจ             
ในการจ้างอาจส่ังเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า 
 14.  การทาํสัญญาจ้าง สญัญาคํ้าประกนั 
     ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและอยู่ในลําดับท่ีท่ีจะได้รับการแต่งตั้งจะต้องรายงานตัวและทําสัญญา
จ้างตามแบบท่ีราชการกําหนด  โดยผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องจัดหาผู้ค้ําประกันท่ีเป็นข้าราชการ  ข้าราชการ  
พลเรือนระดับปฏิบัติการขึ้นไป  หรือข้าราชการครู  พนักงานเทศบาล  พนักงานรัฐวิสาหกิจท่ีมีเงินเดือนขั้น  
15,000  บาท  หรือกรณีใช้เงินหรือหลักทรัพย์ค้ําประกันให้ใช้วงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  โดยแนบหลักฐาน            
ของผู้ค้ําประกันดังนี้ 

- สําเนาทะเบียนบ้าน 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/รัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือรับรองจากต้นสังกัด 

   
จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ   วันท่ี   24  กรกฏาคม  พ.ศ. 2558 
 
 
 

(นางพรทิพย์พา  คาวีวงศ์) 
                    ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ 

 
 
 


