
 

 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

---------------------------------------------- 
 

  ด้วย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ
สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 
  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ  ลงวันที่  
11  กันยายน  พ.ศ. 2552  เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและ
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
ที่ 511/2559 ลงวันที่  28  กันยายน 2559  เรื่อง  มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร        
เป็นพนักงานราชการทั่วไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
1.1 ชื่อกลุ่มงาน ชื่อต าแหน่ง และจ านวนอัตราว่าง 
ชื่อกลุ่มงาน   ชื่อต าแหน่ง   จ านวนอัตราว่าง 

  บริหารงานทั่วไป   นิติกร     1 
   

  1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้
  1.3 อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
         ต าแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราค่าตอบแทนรายเดือน จ านวนเงิน 18,000 บาท     
และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.
2547 และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) 
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ก าหนดไว้ 
 

1.4 ระยะเวลาการจ้าง 
         จ้างตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยในระยะเวลาการจ้าง จะต้องประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  แนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนดไว้                         
   1.5 สถานที่ปฏิบัติงาน  ปฏิบัติงาน ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมัคร       
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
        2.1.1 มีสัญชาติไทย 
        2.1.2 มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)                                                             

        2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 

/2.1.4 ไม่เป็นผู้... 
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        2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

        2.1.5 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่       
ในพรรคการเมือง 

        2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา ถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

           2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือ ลู กจ้างของ          
ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐและออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ.2553) มายื่นด้วย 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
2.2.1 ต าแหน่งนิติกร ได้รับคุณวุฒิทางปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืน ๆ ที่เทียบได้ในระดับ

เดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
   

3. การสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

                                ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  
50/1 หมู่ที่ 6 โรงเรียนแหลมบัววิทยา ต าบลแหลมบัว อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตั้งแตว่ันที่ 24 กันยายน 
2565 ถึง วันที่ 28 กันยายน 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาค
บ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. 

 3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
       3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 

1 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จ านวน 3 รูป (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูป และใบตอบรับการสมัคร 2 รูป) 
       3.2.2 ส าเนาปริญญาบัตร ทีแ่สดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดย

ต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  จ านวน 1 ฉบับ 
           3.2.3 ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ฉบับภาษาไทย 

จ านวน 1 ฉบับ                                                 
       ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใดนั้น 

จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ 
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร 

       3.2.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
       3.2.5 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
       3.2.6 ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล      

(ในกรณี ที่ชื่อ-ชื่อสกุล ในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) ใบส าคัญทางทหาร (ใบ สด.8 ใบ สด.9 และ     
ใบ สด.43) เป็นต้น จ านวน อย่างละ 1 ฉบับ 

/ทั้งนี้... 
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    ทั้งนี้ ในวันสมัครให้ผู้สมัครน าเอกสารฉบับจริง  มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร  และให้
ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้อง และลงชื่อก ากับไว้ในส าเนาเอกสาร ตามข้อ 3.2.2 – 3.2.6 ไว้ทุกฉบับ 

3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
       ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนเงิน 200 บาท (สองร้อย

บาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
3.4 วิธีการสมัคร 

       ให้ผู้สมัครด าเนินการเก่ียวกับการสมัครตามข้ันตอนวิธีการ ดังนี้ 
        3.4.1 ขอรับใบสมัครตามแบบที่ก าหนด ได้ที่เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร 

        3.4.2 กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัคร ซึ่งประกอบด้วย ใบสมัครให้ครบถ้วน     
ทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย กรณีกรอกเอกสารการสมัครผิดเล็กน้อยให้ขีดฆ่า
ลงชื่อก ากับ และกรอกข้อความใหม่ ให้ถูกต้อง กรณีกรอกผิดหลายแห่ง ให้ขอรับเอกสารการสมัครชุดใหม่       
เพ่ือกรอกใหม่ 

        3.4.3 ติดรูปถ่ายจ านวน 1 รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถ่าย จ านวน 2 รูป ลงในบัตร
ประจ าตัวผู้สอบในช่องท่ีก าหนดให้เรียบร้อย       

        3.4.4 ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และปิดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารประกอบการสมัคร ตามข้อ 3.2 โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายใน
วัน เวลา และสถานที ่ทีก่ าหนดไว้ตามข้อ 3.1 

        3.4.5 เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ 3.3 และลงชื่อผู้สมัครในบัญชีรับสมัครเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจ าตัว
ผู้สมัครสอบ คืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ 

            3.4.6 ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 4 ตามประกาศฯ นี้ 
3.5 เงื่อนไขการรับสมัคร 

       3.5.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม จะรับพิจารณาเอกสารการสมัคร
เฉพาะผู้สมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกรายการเท่านั้น  

       3.5.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบการรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ในประกาศฯ นี้จริง   ในกรณีที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวหรือตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร 
ไม่ตรงตามคุณสมบัติของต าแหน่งที่สมัครหรือเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. ยังไม่ได้รับรอง รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาด  
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ นี้ ให้ 
ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและ      
ไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้  ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้าง
และท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ          
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และ
ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  ภายในวันที่ 29 กันยายน 2565 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม และทางเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  
http://www.mathayom-npt.go.th   
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5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม จะด าเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัคร     

ด้วยวิธีการสอบในแต่ละต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้  
 5.1 ประเมินสมรรถนะ ภาคท่ี 1 ประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 

50 คะแนน) โดยการสอบข้อเขียนความรู้ความสามารถกับต าแหน่ง  
5.2 ประเมินสมรรถนะ ภาคที่ 2 ประเมินสมรรถนะภาคความรู้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 

100 คะแนน) โดยการสอบปฏิบัติงานในหน้าที่และประเมินจากเล่มผลงาน/ประสบการณ์  
5.3 ประเมินสมรรถนะ ภาคที่ 3 ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 50 

คะแนน 
 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่มีคะแนนรวม การประเมินสมรรถนะ ภาคที่ 1 ประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป บวกภาคที่ 2 ประเมินสมรรถนะภาคความรู้เฉพาะต าแหน่ง ร้อยละ 60 ขึ้นไปถึงจะมีสิทธิ์เข้าประเมิน
สมรรถนะ ภาคท่ี 3 ประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  

7. การประกาศบัญชีรายช่ือ และการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  

ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 50/1 หมู่ที่ 6 โรงเรียนแหลมบัววิทยา   อ าเภอนครชัยศรี       
จั ง ห วั ด นค ร ปฐ ม  ร วม ทั้ ง จ ะป ร ะก า ศท า ง เ ว็ บ ไ ซต์ ข อ ง ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ มั ธ ยม ศึ ก ษ า น ค รป ฐ ม 
http://www.mathayom-npt.go.th  ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2565  

 7.2 การประกาศบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรร 
  7.2.1  จ าแนกตามต าแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน 
  7.2.2  บัญชีรายชื่อจะประกาศเรียงล าดับรายชื่อตามคะแนนของผู้ผ่านการเลือกสรร 

โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นล าดับที่ 1 ไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ าสุด โดยผู้อยู่ในล าดับต้น      
จะเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 

  7.2.3  กรณีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ 7.2.2 ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้ 
            (1) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินภาคที ่1  มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
            (2) ถ้าคะแนนประเมิน ภาคที่ 1 เท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมิน

ภาคที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
          (3) ถ้าคะแนนประเมิน ภาคที่ 3 เท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ทีม่ีเลขประจ าตัวสอบก่อน 

เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
 7.3 หากต าแหน่งใด มีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจ านวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้ ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม จะข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้ เป็นเวลา 2 ปี                   
       ทั้งนี้  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้ เป็นอันยกเลิกการ

ขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย ได้แก่ 
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ ไม่เข้ารับการจัดจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาที่ก าหนด 
(3) ผู้นั้น ไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดวัน เวลา ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษานครปฐม ก าหนด 
(4) ปรากฏข้อเท็จจริงภายหน้าว่า ผู้นั้นไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการรับสมัครกรณีใดกรณีหนึ่ง 

หรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5 ของประกาศฯ นี้ 
/8.การจัดจ้าง... 
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8. การจัดจ้างและท าสัญญาจ้าง 
ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องมารายงานตัวเข้ารับการจ้างและท าสัญญาจ้าง ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ก าหนด ดังนี้ 
8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกในวันที่ 

5 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566  
8.2 ในกรณีที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม มีอัตราว่างเพ่ิมในภายหน้า จะจัด

จ้างพนักงานราชการ โดยพิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งนั้น ๆ ตามล าดับการขึ้นบัญชีรายชื่อ
ของต าแหน่ง นิติกร ที่มีบัญชีรายชื่อเหลืออยู่ตามจ านวนอัตราว่างดังกล่าว 

8.3 การท าสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐมก าหนด 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  19  เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 

   
 

(นางนิสา บรรจงการ) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 

 
 
 



ขอบข่ายงานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ  
ส าหรับการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  ประกาศ ณ วันที ่19 กันยายน 2565 
******************************* 

ชื่อต าแหน่ง  :  นิติกร                          ต าแหน่งเลขที่  พ 317375  
                   กลุ่มกฎหมายและคดี 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 
ด้านการปฏิบัติการ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพ่ือปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้
ทันกับเหตุสถานการณ์ และอ านวยความสะดวกในการท างาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและ
เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

2. ศึกษาข้อมูล รวบรวมแสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการด าเนินการเรื่องใด ๆ     
ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการด าเนินการใด ๆ ตาม
กฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการด าเนินคดีของหน่วยงานเพ่ือให้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 

1. เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบ
ของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณา
ของผู้บังคับบัญชา 

ด้านการวางแผน 
 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ       
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
ด้านการประสานงาน 

1. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ  
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

ด้านการบริการ 
 ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมาย
ที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการด าเนินงานของบุคคลหรือ
หน่วยงานดังกล่าว 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



ก าหนดการด าเนินการรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 

แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ประกาศ  ณ  วันที่  19 กันยายน 2565 
.......................................................... 

 
ประกาศรับสมัคร          ภายในวันที่ 19 กันยายน 2565 
ด าเนินการรับสมัคร        ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 กันยายน 2565  
                                                                          ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ประกาศรายช่ือผู้มิสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก   ภายในวันที่ 29 กันยายน 2565 
ด าเนินการประเมินสมรรถนะ ภาคที่ 1 และภาคที่ 2   วันที่ 30 กันยายน 2565 
ประกาศผลการประเมินภาคที่ 1 และภาคที่ 2  ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2565  
ประเมินสมรรถนะภาคที่ 3     วันที่ 3 ตุลาคม 2565 
ประกาศผลการเลือกสรร       ภายในวันที่  4 ตุลาคม 2565  
ไปรายงานตัวและท าสัญญาจ้าง     วันที่ 5 ตุลาคม 2565 

 


