
 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่อง   การดําเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
         ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพ่ือเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการพิเศษ 

...................................................... 

  ด้วยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑๒  มีตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  เพ่ือเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  จํานวน ๑ อัตรา 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงมีความประสงค์จะดําเนินการคัดเลือกบุคคล ที่จะรับเข้า
ประเมินผลงาน เพ่ือเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
           อาศัยอํานาจตามความในหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7  ลงวันที่  
21  เมษายน  2552 เรื่อง  การย้ายและเลื่อนระดับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่  
15  กันยายน  2548 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ 
(ตําแหน่งประเภททั่วไป) และตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหน่งระดับ ๘ ลงมา  หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว 26  ลงวันที่  1๕ สิงหาคม  ๒๕60 เรื่อง การกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น   ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญ
การพิเศษ     สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๑-๔  และสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในการประชุมครั้งที่   13/๒๕๖2  เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน ๒๕๖2 จึงประกาศ               
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา               
38 ค.(2) เพ่ือเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  สังกัดสํานักงาน               
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑๒  ดังน้ี 

1. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก  จํานวน  ๑  อัตรา 
                 - ตําแหน่งนิติกร ระดับชํานาญการพิเศษ  ตําแหน่งเลขที่ อ ๒๖  กลุ่มบริหารงานบุคคล   
          ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก  
 ๒.๑ ปัจจุบันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑๒ และ 
 ๒.๒ มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งในตําแหน่งที่จะสมัครเข้ารับ 
การคัดเลือก ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖  และ 
                                                                                                      /๒.๓ มีคุณสมบัติ… 
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 ๒.๓ มีคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการแต่งต้ัง ในตําแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก  
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘  
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
      2.3.1 มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่  ก .ค .ศ .กําหนด            
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ  
            2.3.2 มีระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะ 
แต่งต้ังตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง ดังน้ี  
 

                               ระดับ 
คุณวุฒิ 

ชํานาญการพิเศษ 

ปริญญาตรีหรอืเทียบเท่า          8   ปี 

ปริญญาตรีหรอืเทียบเท่า           6 ปี 

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า                     4   ปี 

 
   ทั้ งน้ี  อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง หรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานอ่ืนที่ เริ่ม ต้น               
จากระดับ เดียวกัน ซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องหรือเก้ือกูล มานับรวมเป็นระยะเวลา              
ขั้นตํ่าดังกล่าวได้  
           ในกรณีที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแจ้งความประสงค์ขอนับระยะเวลาเก้ือกูล จะต้องเสนอ 
คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาคุณสมบัติในเรื่องการขอนับระยะเวลาที่เก่ียวข้องหรือเก้ือกูลหรือนับ
ระยะเวลา การดํารงตําแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งของสายงานที่ขอประเมินหรือสายงานอ่ืนที่จัดอยู่ใน
กลุ่มตําแหน่งเดียวกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จะต้องเป็นผู้ได้รับการพิจารณาให้นับระยะเวลาที่เก่ียวข้องหรือ
เก้ือกูล หรือ นับระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในการดํารงตําแหน่งของสายงานที่ขอ
ประเมินก่อน  จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
   อน่ึง กรณีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนวันที่  16  ธันวาคม 2562               
(วันเปิด รับสมัคร) และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติจะถูกตัดสิทธิในการพิจารณาเข้ารับ
การคัดเลือก  
 ๒.๔ ดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งต้ังหรือได้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่จะแต่งต้ังมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๑ ปี 
 ๒.๕ เป็นผู้ที่ ก.ค.ศ.มีมติรับทราบคําสั่งการกําหนดตําแหน่งและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) แล้ว 
 
                                                                                          /๓. การสมัคร… 
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          ๓.  การสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
      ๓.๑  ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก   สามารถย่ืนเอกสารการสมัคร ดังน้ี 

๓.๑.๑ เอกสารหมายเลข ๑ – 5 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ             
และระดับชํานาญการพิเศษ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๑– ๔ 
และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙  จํานวน 3 ชุด 
  ๓.๑.๒ สําเนา ก.พ.๗ (ฉบับปัจจุบัน) ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ทะเบียนประวัติ  จํานวน 3 ชุด 
          ๓.๑.๓ สําเนาหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง รับทราบคําสั่งการกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้ง
ข ้าราชการครูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา ผู ้ดํารงตําแหน ่งบ ุคลากรทางการศ ึกษาอื ่น  ตามมาตรา              
๓๘ ค.(๒) 
       ๓.๒ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เลขที ่ 138   หมู ่ที ่ 8  ถนนศร ีธรรมราช  ตําบลโพ ธิ ์เสด ็จ  อํา เภอเม ืองนครศร ีธรรมราช  จ ังหว ัด
นครศรีธรรมราช  ต้ังแต่วันที่  16 – 24  ธันวาคม  ๒๕๖2  (เว้นวันหยุดราชการ)  
           4. การพิจารณาการคัดเลือก 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  จะดําเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคล ตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค.(2)   ให้ดํารงตําแหน่งประเภท
วิชาการ  ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 - 4  และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ลงวันที่  29  กรกฎาคม  
2559  เพื่อคัดเลือกเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
   ๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
      สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก 
ภายในวันที่  13  มกราคม  ๒๕๖3 
 6.  เกณฑ์การตัดสิน 
               ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนในแต่ละองค์ประกอบฯ ตามประกาศฯ  ระดับชํานาญการพิเศษ
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗0 โดยผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตามตําแหน่งน้ัน ๆ ที่ระบุไว้ในประกาศน้ี   
ถ้าหากคะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดลําดับตามอาวุโสทางราชการ (ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 22 
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม  2555) 
 
                                                                                               /๗. การประกาศ… 
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                             ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค(๒) 
                  เพื่อเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ  

สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
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ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน นิติการ 
 

ชื่อตําแหน่งในสายงาน นิติกร    
 

ระดับตําแหน่ง ชํานาญการพิเศษ  
 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในด้านนิติการ  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยากมาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชํานาญงานสูงมากในด้านนิติการ  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก  และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

 1.  ด้านการปฏิบัติการ 

  (1) เสนอแนะและช้ีแนวทางในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายที่เก่ียวกับ
ระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน เพื่อช่วยให้การวินิจฉัย
หรือการแก้ปัญหานั้น ๆ มีความถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
  (2)   ตรวจสอบและเสนอแนะรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเก่ียวกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม  ถูกต้อง และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
  (3)   ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ 
เพ่ือนําข้อมูลไปวิเคราะห์ประกอบการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ   

 (4)  ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็น 
ในการดําเนินการเรื่องใดๆ ที่เก่ียวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึง
การดําเนินการใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เก่ียวข้องกับการบริหารราชการ และการดําเนินคดีของหน่วยงาน 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้อง 

 (5)  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์
รายงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและนําเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับหรือคณะกรรมการหรือคณะบุคคลที่เก่ียวข้องให้รับทราบและพิจารณา 

 (6)  ให้คําปรึกษา ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ 
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            2.  ด้านการวางแผน  

  วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสํานัก หรือกอง 
มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 

 3. ด้านการประสานงาน  

  (1) ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการช้ีแนะ จูงใจทีมงาน
หรือหน่วยงานอ่ืนในระดับสํานักหรือกอง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  (2) ช้ีแจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่าง ๆ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์
และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน 
 

 4. ด้านการบริการ  

  ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการให้ความรู้ทางกฎหมาย การผลิตคู่มือ หรือเอกสาร 
ตลอดจนการจัดอบรมหรือสัมมนาเก่ียวกับกฎหมาย เพ่ือช่วยให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการและประชาชน 
 

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง  

 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ และ 
 2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว ดังต่อไปน้ี  

 2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น 
 2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
 2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการไม่น้อยกว่า 4 ปี   
 2.4 ตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์

และเง่ือนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด  
และ 
3.  ปฏิบัติงานด้านนิติการหรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม

กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 

 1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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