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ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ 
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงยุติธรรม 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร ระดับต้น 
ต ำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 

  ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร  
ระดับต้น กระทรวงยุติธรรม จะด าเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งไม่เคยด ารงต าแหน่งนักบริหาร 9 
หรือนักบริหาร ระดับต้น เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความ 
ของหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๑/ว ๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนสามัญเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร ๙ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๕๒ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ 
มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบหนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒  
และ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาล
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้   
 1. ต ำแหน่งประเภทบริหำร ระดับต้น จ ำนวน ๑ ต ำแหน่ง 
 ต ำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง (ต ำแหน่งเลขท่ี ๑๕) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 

2. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ (เอกสารแนบท้าย) 
 

 3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  3.๑ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ยกเว้นส่วนราชการที่มี 

ฐานะเป็นกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งไม่เคยด ารงต าแหน่งนักบริหาร ๙ 
หรือนักบริหาร ระดับต้น 

    3.๒ มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
     3.๒.๑  ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 
       (๑) ประเภทอ านวยการ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
      (๒) ประเภทอ านวยการ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือต าแหน่งประเภทอ่ืน 

ที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอ านวยการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. 
ก าหนด หรือเคยด ารงต าแหน่งข้างต้นรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

      (๓) ด ารงต าแหน่งอ่ืนที่เทียบเท่า ข้อ (๑) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ที่ ก.พ. ก าหนด และ 

     3.๒.๒  มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
       (1) ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของส านักงาน ก.พ. โดยได้รับ

ใบรับรองหรือเอกสารรับรองการจบหลักสูตรภายในวันปิดรับสมัคร และผ่านการประเมินสมรรถนะหลัก
ทางการบริหารของส านักงาน ก.พ. โดยขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมิน ซึ่งบัญชีดังกล่าวมีผลใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี 

      (2) ผ่านการอบรมหลักสูตรใดๆ ที่ ก.พ. พิจารณาให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
เสมือนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของส านักงาน ก.พ. โดยได้รับใบรับรองหรือเอกสารรับรอง
การจบหลักสูตรภายในวันปิดรับสมัคร และผ่านการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของส านักงาน ก.พ. 
โดยขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมิน ซึ่งบัญชีดังกล่าวมีผลใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี 

๔. ควำมรู้... 
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 4.  ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร  (เอกสารแนบท้าย) 

 5.  กำรสมัคร 
   ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกส่งใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามที่คณะกรรมการ

คัดเลือกฯ ก าหนด ด้วยตนเอง ได้ที่  กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
อาคารกระทรวงยุติธรรม (ตึกใหม่) ชั้น ๙ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวำคม ๒๕๖๔ – ๖ มกรำคม ๒๕๖๕ ในวันรำชกำร ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 

 6.  เอกสำรที่ต้องส่งในกำรสมัคร 
   6.๑  ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย (ชุดปกติขำว) ขนาด 1.๕ นิ้ว จ านวน ๑ รูป 
   6.๒  แบบแสดงผลงานด้านบริหารจัดการ โดยแสดงถึงความส าเร็จด้านการบริหาร 
   6.๓  ข้อเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครในต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก (ตามรูปแบบ
และองค์ประกอบในการจัดท าข้อเสนอวิสัยทัศน์ แนบท้ายประกาศนี้)  
   6.๔  หลักฐานอ่ืน ๆ ที่แสดงถึงสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับงานในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง  
เช่น เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) 
   6.๕  ใบรับรองหรือเอกสารรับรองการจบหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของส านักงาน ก.พ. 
หรือหลักสูตรที่ออกให้โดยหน่วยงานที่จัดอบรมหลักสูตรที่  ก.พ. รับรอง ให้มีคุณสมบัติเสมือนได้ผ่าน 
การอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของส านักงาน ก.พ.  
   6.๖ หนั งสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน เ พ่ือรับรองความประพฤติ  ประวัติ 
การรับราชการ และประวัติการถูกลงโทษทางวินัย ของผู้สมัคร 
   6.๗  ส าเนา ก.พ. ๗  
หมำยเหตุ :  ๑)  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 
 ๒)  ให้ผู้สมัครส่งเอกสาร จ านวน ๖ ชุด (ยกเว้นส าเนา ก.พ. ๗ ให้ส่ง จ านวน ๑ ชุด)  

 ๓)  สามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัคร แบบแสดงผลงานด้านบริหารจัดการ รูปแบบ 
และองค์ประกอบในการจัดท าข้อเสนอวิสัยทัศน์จาก www.moj.go.th 
 7.  หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก 
  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะด าเนินการคัดเลือกโดยประเมินจากใบสมัคร ข้อเสนอ
วิสัยทัศน์ในต าแหน่งที่สมัคร เอกสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร ประกอบการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของผู้สมัคร  

 8. กำรประกำศรำยชื่อผู้ มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก และวัน เวลำ สถำนที่ประเมิน 
ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 

      คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา
สถานที่ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งภายในวันที่ ๒๐ มกราคม 25๖๕ ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และทาง www.moj.go.th              

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๒  ธันวาคม  พ.ศ.  25๖๔ 
  

(ลงชื่อ)              วิศิษฏ์  วิศษิฏ์สรอรรถ 
 
 

  
 

 

(ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ) 
ประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ 

เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงยุติธรรม 
 

   ส ำเนำถูกต้อง 
 
             (นางสาวชุลีวรรณ  สนนิ่ม) 
    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    ชุลีวรรณ  คัด/ทาน 



 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งว่างที่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร ระดับต้น 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรู้ความสามารถที่ต้องการของต าแหน่ง 

ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับต้น) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ต าแหน่งเลขที่ 1๕) 
 

๑. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
      1.1 บริหารงานในฐานะผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม เพ่ือแบ่งเบาภารกิจของปลัดกระทรวง
ยุติธรรม โดยรับผิดชอบในการก ากับดูแล กลั่นกรองงานและให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภารกิจงานด้าน
อาเซียนของกระทรวง งานด้านวิเทศสัมพันธ์ ภารกิจงานด้านการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งานด้าน
การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ภารกิจงานโครงการศูนย์การเรียนรู้ระหว่างประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 
ภารกิจงานด้านนวัตกรรมการยุติธรรม งานด้านการประสานการด าเนินงานของหน่วยงานในก ากับองค์กร
มหาชนในสังกัดกระทรวง และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมตามที่ได้รับ
มอบหมายจากปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 1.2 งานในหน้าที่ของต าแหน่ง 
  (1) การด าเนินการเพ่ือสนับสนุนภารกิจงานด้านอาเซียนของกระทรวง 
  (2) การด าเนินการเพ่ือสนับสนุนภารกิจงานด้านวิเทศสัมพันธ์ 
   (3) การด าเนินการเพ่ือสนับสนุนภารกิจงานด้านการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  (4) การด าเนินการเพ่ือสนับสนุนภารกิจงานด้านการเสริมสร้างความสมานฉันท์  
  (5) การด าเนินการเพ่ือสนับสนุนภารกิจงานโครงการศูนย์การเรียนรู้ระหว่างประเทศ 
ด้านกระบวนการยุติธรรม 
  (๖) การด าเนินการเพ่ือสนับสนุนภารกิจงานด้านนวัตกรรมการยุติธรรม 
  (๗) การด าเนินการเพ่ือสนับสนุนภารกิจงานด้านการประสานการด าเนินงานของหน่วยงานใน
ก ากับองค์กรมหาชนในสังกัดกระทรวง 
  (๘) การอนุมัติ อนุญาตทางการบริหารตามที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมาย 
  (๙) เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรมในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตามท่ีปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมาย 
  (1๐) ปฏิบัติราชการอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงยุติธรรม 
๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ๒.๑ ด้านแผนงาน 
   (๑) ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ประเด็นกลยุทธ์       
ความคาดหวังและเป้าหมายความส าเร็จของส่วนราชการ โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจของกระทรวงหรือกรมเพ่ือ
ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของส่วนราชการ 
   (๒) ก ากับ ติดตาม เร่งรัด การด าเนินงานของหน่วยงานในกรมให้เป็นไปตามทิศทาง 
แนวนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
  ๒.๒ ด้านบริหารงาน 
   (๑) ช่วยสั่งราชการ มอบหมาย อ านวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ผลการปฏิบัติราชการ
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการก าหนดไว้ได้ 

(2) ช่วยปรับปรุง... 
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   (๒) ช่วยปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เพ่ือการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
   (๓) เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจของ      
ส่วนราชการ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ภารกิจของรัฐ 
   (๔) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือในฐานะผู้แทนหัวหน้า       
ส่วนราชการ เพ่ือการพิจารณาให้ความเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
   (๕) ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู้น าที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิด 
ความร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ 
  ๒.๓ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
   (๑) ช่วยปกครองบังคับบัญชา ก ากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการเพ่ือ
การบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม 
   (๒) ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการได้อย่างเป็น
ธรรม 
  ๒.๔ ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
   (๑) ช่วยวางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากรของ        
ส่วนราชการ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ       
ส่วนราชการ 
   (๒) ช่วยหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับ        
ที่เกี่ยวข้อง 
๓. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  ๓.๑ สมรรถนะหลักทางการบริหาร 
   (๑) มีความสามารถในการบริหารจัดการ โดยมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีวิสัยทัศน์
ที่ใช้ยุทธศาสตร์ การท างานบนพ้ืนฐานความรู้ในวิทยาการจัดการสมัยใหม่ มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการ
ปฏิบัติงานและมีจิตใจที่เปิดกว้างยืดหยุ่น มีเหตุผล และมุ่งการบริการ ตลอดจนมีความรู้ในด้านระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่เป็นอย่างดี 
   (๒) มีความสามารถในการบริหารงานอย่างมืออาชีพ เป็นผู้น าแห่งความเปลี่ยนแปลงมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถและทักษะในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาและความคิดเชิงกลยุทธ์      
เป็นผู้ใฝ่รู้ ทันสมัย ติดตามและรอบรู้สถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด มีความกล้าที่จะคิดและแสดงออกให้ข้อมูล
แก่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และที่ส าคัญจะต้องมีความมุ่งมั่น ยืดหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง และมีความเป็นกลางใน
การบริหารและทางการเมือง 
 
 
 

(3) มีความสามารถ... 
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   (๓) มีความสามารถในการบริหาร สามารถที่จะประสานสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการ
ยุติธรรมทั้งในและต่างประเทศ มีทักษะในการสื่อสาร สามารถน าข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาไปถ่ายทอดท าให้
ข้าราชการเกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและตรงตามนโยบาย สามารถสร้างทีมงานและ
ท างานเป็นทีมอย่างมีศักยภาพ มีความยืดหยุ่น และปรับตัวได้ดี และสามารถพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของ
หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและนอกสังกัดได้ 
   (๔) มีความสามารถในการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยมุ่งเน้นผลงานและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการเป็นหลัก โดยมีวิธีการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเปิดโอกาสให้มีการ
ท างานโดยยึดหลักการท างานแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการยอมรับ รวมทั้งสามารถบริหารทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างคุ้มค่า 
  ๓.๒ สมรรถนะที่เก่ียวข้องกับงานในต าแหน่ง 
  (1) มีความรู้ ความเข้าใจ ในนโยบายการบริหารราชการของรัฐบาล ปัญหาด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หลักและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการ การงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ 
  (2) มีความรู ้ ความเข้าใจในนโยบาย แผนงาน หลักและวิธ ีการปฏิบัต ิเกี ่ยวกับ       
การบริหารงาน และการจัดระบบงานของกระทรวงยุติธรรม และงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ 
  (๓) มีความรู้ ความสามารถในการวางนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน อ านวยการ 
วินิจฉัยสั่งการ ประสานงาน ปกครองบังคับบัญชา และให้ค าแนะน าแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
  ๓.๓ ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ท่ีจ าเป็นส าหรับนักบริหาร 
   (๑) มุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวม ประเทศชาติและประชาชน 
   (๒) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดี และยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต 
   (๓) กล้าคิด กล้าท า กล้าน า กล้าเปลี่ยนแปลง 
   (๔) ใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  ๓.๔ ประวัติการรับราชการ 
   เป็นผู้มีประวัติการรับราชการที่ดี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถทั้งด้านการบริหาร
จัดการ การบริหารคน และการบริหารทรัพยากรที่สามารถตรวจสอบได้ 
  ๓.๕ คุณลักษณะอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
   (๑) มีความรู้ ความสามารถในการน าหลักวิชาการมาปรับใช้ในการท างาน 
   (๒) มีความคิดในเชิงการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
   (๓) มีความรู้ ความสามารถในการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
   (๔) มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและทันการณ์ 
 

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

 



 
 

ใบสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งนักบริหำร ระดับต้น 
ต ำแหน่ง....................... ต ำแหน่งเลขท่ี ........ 

กรม.................................................. กระทรวงยุติธรรม 
    

 

๑. ชื่อ....................................................................สกุล.................................................................................... ........ 

๒. เพศ  ชาย  หญิง 

๓. วัน เดือน ปีเกิด.............................................หมายเลขบัตรประชาชน...............................................................
อายุปัจจุบัน.........................ป ีวันเกษียณอายุราชการ...................................................... ................................. 

๔. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง...........................................................................ระดับ.......................... ............................ 
 ประเภทต าแหน่ง   อ านวยการระดับต้น  อ านวยการระดับสูง 
     วิชาการระดับเชี่ยวชาญ 
 เงินเดือน...................................................บาท เงินประจ าต าแหน่ง.....................................บาท 
 กอง/ส านัก.................................................................................................................... ...................................... 
 กรม/จังหวัด.............................................................. ................................................................................... ...... 
 กระทรวง.............................................................. ....................................................................................... ....... 
 โทรศัพท์..........................................โทรสาร........................................e-mail.................................................. 

๕.  สถานที่ตดิต่อ 
 ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก 
 บ้านเลขท่ี........................................ซอย/ตรอก......................................ถนน.......................... ........................... 
 แขวง/ต าบล................................... เขต/อ าเภอ......................................จังหวัด........................................ ......... 
 รหัสไปรษณีย์.................................. โทรศัพท์...........................................โทรสาร............................................... 
 e-mail.......................................................................... 

๖. สถานภาพครอบครัว 
  โสด  สมรส  อ่ืน ๆ  
 ชื่อคู่สมรส.......................................สกุล..............................................อาชีพ.................... .................................. 
 ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 
  ไม่มีบุตร/ธิดา  มีบุตร/ธิดา  จ านวน...................คน (ชาย............คน  หญิง.............คน) 
 

๗.  ประวัติสุขภาพ 

เป็นโรคเหล่านี้หรือไม่ 
ความดัน 
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เป็น       
ไม่เป็น      

 

 

ติดรูปถ่าย 
ชุดปกติขาว 

ขนาด 
1.5 นิ้ว 
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