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ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 
ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

  ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภทพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และหนังสือ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๑๓ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 ๑. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน  
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป     อัตราค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท 
  ชื่อต าแหน่ง นักวิชาการยุติธรรม  จ านวน ๙๙ อัตรา (๙ กลุ่มจังหวัด) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย   

  ๒. คุณสมบัตทิั่วไป และคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมคัรเข้ารบัการเลือกสรร 
 ๒.๑ คุณสมบตัิทั่วไป 
   (๑) มีสัญชาติไทย 
    (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปบีริบูรณ ์
 (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

    (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ 
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 
     (๕) ไม่เป็นผู ้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่  
ในพรรคการเมือง 

     (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง  
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

 (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 หมายเหตุ    ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง 
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ 
ส่วนท้องถิ่น  
 ส าหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจอนุญาตให้เข้าสอบ  
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ อาศัยอ านาจตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี  
ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

  ๒.๒  คุณสมบตั.ิ.. 
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   ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 

ทุกสาขาวิชา 

 ๓. การรับสมัคร 
 ๓.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๒ กรกฎาคม 

๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้น ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระบบรับสมัคร  
ทางอินเตอร์เน็ต ปิดท าการเวลา ๑๖.๓๐ น. โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 

   (๑) เปิดเว็บไซต์ https://moj.thaijobjob.com หรือ www.moj.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบ
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ” 

  (๒) กรอกใบสมัคร โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด
ระบบจะออกเลขช าระเงินและแบบฟอร์มการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัต ิ

  (๓) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษ A๔ หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น 
ให้ท าการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อน าไปพิมพ์ในภายหลัง 

  ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ 
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล
ในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้ว 

 ๓.๒ น าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงิน เฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ภายในเวลาท าการของธนาคาร การรับสมัคร 
จะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

 ๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน ๓๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย 
  (๑) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน ๓๐๐ บาท 
  (๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จ านวน ๓๐ บาท 
  หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 ๓.๔ ผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ  
โดยจะก าหนดเลขประจ าตัวสอบตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับ  
เลขประจ าตัวสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครที่ระบุเลขประจ าตัวสอบได้ เมื่อส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 ๔. เงื่อนไขการสมัครสอบ 
  ๔.๑ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ตามประกาศรับสมัครในข้อ ๒.๒ โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายใน 
วันปิดรับสมัครสอบคือ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด  
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

  ๔.๒ ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และเมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการ
สมัครสอบแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบไม่ได้ 

  ๔.๓ ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง ๑ กลุ่มจังหวัดเท่านั้น โดยเรียงล าดับจังหวัด
ภายในกลุ่มจังหวัดที่สมัครสอบตามล าดับเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดจ้าง ทั้งนี้ การจัดจ้างจะพิจารณา
ตามล าดับคะแนนที่สอบได้  

 ๔.๔ การสมคัร... 
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  ๔.๔ การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน  
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 

  ๔.๕ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็ นผู้มีคุณสมบัติ 
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง  
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรง 
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

 ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และก าหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) 
  ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้  
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบในการประเมิน ภายในวันที่ ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๙ อาคารกระทรวง
ยุติธรรมและทางเว็บไซต์ https://moj.thaijobjob.com และทางเว็บไซต ์www.moj.go.th   

  ๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการ
ประเมินตามต าแหน่งที่สมัคร (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

  ๗. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันประเมินครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)  
  ผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการประเมินครั้งที่ ๑ จะต้อง

น าหลักฐานมายื่นในวันประเมินครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ)์ ตามรายละเอียด ดังนี้ 
  (๑) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตที่มี เลขประจ าตัวสอบ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง  

ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัคร 
ให้ครบถ้วน 

  (๒) ปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record)  
ที่แสดงว่า เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่ประกาศรับสมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

  ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาตรี ซึ่งจะต้องอยู่
ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 

  (๓) หลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน เช่น ใบส าคัญการ
สมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล ฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

 
 
 

(๔) ใบรับรอง... 
 
 

https://moj.job.thai.com/


- ๔ - 

  (๔) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้แก ่
 - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
 - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค 
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
 ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และเลข
ประจ าตัวสอบก ากับไว้ที่มุมบนด้านขวาทุกหน้าของส าเนาเอกสาร 

 ๘. เกณฑ์การตัดสิน 
   ๘.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
   ๘.๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
(ข้อเขียน) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
    ๘.๓ การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนน 
การประเมิน ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกัน ดังนี ้
   ๑) ผู้มีคะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า  
     ๒) หากคะแนนรวมครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมิน  
ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
   ๓) หากคะแนนการประเมิน ครั้งที่ ๒ เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมิน ครั้งที่ ๑ 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และ 
  ๔) หากคะแนนในการประเมิน ครั้งที่ ๑ เท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน 
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  
  ๕) หากถึงล าดับการจัดจ้างแล้วผู้สอบผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์ 
ในการเข้ารับการจัดจ้างในครั้งนี ้

 ๙. การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชรีายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรตำมล ำดับคะแนนที่

สอบได ้โดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรแยกเป็นบัญชีแต่ละต ำแหน่ง ทำงเว็บไซต์ https://moj.thaijobjob.com 
และทางเว็บไซต์ www.moj.go.th  โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรร 
ครบก ำหนด ๑ ปี  

 
 
 
 

๑๐. กำรจัด... 
 
 



- ๕ - 

๑๐. การจัดท าสัญญาจ้างผูผ้่านการเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมก าหนด โดยมี
ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘   มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

  (ลงชื่อ)                วิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ 
(ศำสตรำจำรย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ) 

ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส ำเนำถูกตอ้ง 
 

 
 

             (นำงสำวชุลีวรรณ  สนนิ่ม) 
    นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร      ชุลีวรรณ  คัด/ทำน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบทา้ยประกาศส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ลงวันที่  ๒๘   มิถุนายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนกังานราชการเฉพาะกิจ ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการยุติธรรม 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
หน่วยงานที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ดังนี ้
 กลุ่มจังหวัดที่ ๑ 
  ๑) ส านักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน  ๕ อัตรา 
  ๒) ส ำนักงำนยตุิธรรมจังหวัดนนทบุรี (น ำรอ่ง) จ ำนวน  ๕ อัตรำ 
 กลุ่มจังหวดัที่ ๒ 

   ๑) ส ำนักงำนยตุิธรรมจังหวัดนครปฐม  จ ำนวน  ๕ อัตรำ 
   ๒) ส ำนักงำนยตุิธรรมจังหวัดรำชบุร ี  จ ำนวน  ๔ อัตรำ 
  ๓) ส ำนักงำนยตุิธรรมจังหวัดเพชรบุรี  จ ำนวน  ๔ อัตรำ 
กลุ่มจังหวดัที่ ๓ 
  ๑) ส ำนักงำนยตุิธรรมจังหวัดปรำจีนบุร ี  จ ำนวน  ๔ อัตรำ 

  ๒) ส ำนักงำนยตุิธรรมจังหวัดชลบุร ี  จ ำนวน  ๔ อัตรำ 
 กลุ่มจังหวดัที่ ๔ 

  ๑) ส ำนักงำนยตุิธรรมจังหวัดขอนแก่น  จ ำนวน  ๔ อัตรำ 
  ๒) ส ำนักงำนยตุิธรรมจังหวัดอุดรธำนี  จ ำนวน  ๕ อัตรำ 
  ๓) ส ำนักงำนยตุิธรรมจังหวัดสกลนคร  จ ำนวน  ๔ อัตรำ 
กลุ่มจังหวดัที่ ๕ 
 ๑) ส ำนักงำนยตุิธรรมจังหวัดนครรำชสีมำ  จ ำนวน  ๕ อัตรำ 
  ๒) ส ำนักงำนยตุิธรรมจังหวัดอุบลรำชธำนี  จ ำนวน  ๔ อัตรำ 
  ๓) ส ำนักงำนยตุิธรรมจังหวัดสุรินทร์ (น ำร่อง) จ ำนวน  ๖ อัตรำ 
กลุ่มจังหวดัที่ ๖ 
  ๑) ส ำนักงำนยตุิธรรมจังหวัดเชียงใหม่  จ ำนวน  ๔ อัตรำ 
  ๒) ส ำนักงำนยตุิธรรมจังหวัดเชียงรำย  จ ำนวน  ๔ อัตรำ 
กลุ่มจังหวดัที่ ๗ 
 ๑) ส ำนักงำนยตุิธรรมจังหวัดพิษณุโลก  จ ำนวน  ๕ อัตรำ 
  ๒) ส ำนักงำนยตุิธรรมจังหวัดนครสวรรค ์  จ ำนวน  ๔ อัตรำ 
กลุ่มจังหวดัที่ ๘ 
  ๑) ส ำนักงำนยตุิธรรมจังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี  จ ำนวน  ๔ อัตรำ 
  ๒) ส ำนักงำนยตุิธรรมจังหวัดภูเก็ต   จ ำนวน  ๔ อัตรำ 
  ๓) ส ำนักงำนยตุิธรรมจังหวัดนครศรีธรรมรำช (น ำร่อง) จ ำนวน ๕ อัตรำ 
กลุ่มจังหวดัที่ ๙ 
  ๑) ส ำนักงำนยตุิธรรมจังหวัดยะลำ   จ ำนวน  ๔ อัตรำ 
  ๒) ส ำนักงำนยตุิธรรมจังหวัดสงขลำ (น ำร่อง) จ ำนวน  ๖ อัตรำ 
 
 

ลักษณะงำน.... 



- 2 - 
ลักษณะงำนทีป่ฏิบตั ิ
 1. งำนขับเคลื่อนโครงกำร 
 - โครงกำรยุติธรรมเคลื่อนที ่ปีงบประมำณ ๒๕๖๕  
 - โครงกำรขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ปีงบประมำณ ๒๕๖๕  
 - โครงกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรงำนแบบกลุ่มจังหวัด ปีงบประมำณ ๒๕๖๕  
 - โครงกำรที่ไดร้ับงบประมำณจำกงบบูรณำกำรจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปีงบประมำณ ๒๕๖๕  
 ๒. งำนให้บริกำรประชำชน  
 - กำรติดตำมข่ำวที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรยุติธรรมในพื้นที่ และงำนลงพื้นที่ภำยใน  
๒๔ ชั่วโมง ตำมนโยบำยเชิงรุก ยุติธรรมสร้ำงสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้ำงสุขให้ประชำชน (Justice Care)  
 - งำนให้บริกำรประชำชน ณ จุดบริกำร ๑ คัดกรองเบื้องต้น และบันทึกข้อมูลลงระบบ MSC 
 - ให้ค ำแนะน ำประชำชนในกำรตอบแบบประเมินควำมพึงพอใจผ่ำนระบบ MSC  
 - ประชำสัมพันธ์แอปพลิเคชัน Justice Care เพื่อสนับสนุนภำรกิจกำรให้บริกำรประชำชน
ด้ำนกำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และติดตำมเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชำชน ตำมแนวทำง 
กำรประชำสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชำชนใช้แอปพลิเคชัน Justice Care ตำมหนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ที่ ยธ ๐๒๑๑๐/๔๕๗๘ ลงวันที่ ๗ มิถุนำยน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทำงกำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในกำรปฏิบัตริำชกำร 
 ๓. งำนผู้ช่วยเลขำคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำน ตำมที่ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด/ยุติธรรมจังหวัดมอบหมำย  
 ๔. งำนรวบรวมข้อมูล/สถิติต่ำงๆ ในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  
 ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด/ยุติธรรมจังหวัดมอบหมำย  

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ประเมินครั้งที่ ๑ สอบข้อเขียน (ปรนัย) ๑๐๐ คะแนน 
  ๑. ควำมรู้เกี่ยวกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  ๓๐ คะแนน 
 ๑) ภำรกิจของส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด 
 ๒) พระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๓) พระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผู้ เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลย 
ในคดีอำญำ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 ๒. ควำมรู้ทั่วไป ๓๐ คะแนน  
  ๓. ทดสอบจิตวิทยำและทัศนะคติ ๔๐ คะแนน 
ประเมินครั้งที่ ๒ สอบสัมภำษณ์ ๑๐๐ คะแนน 
 

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

 

 


