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ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ 
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงยุติธรรม 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร ระดับต้น 
ต าแหน่งรองอธิบดี กรมราชทัณฑ์ 

 

  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 ำแหน่งรองอธิบดี (ต ำแหน่งเลขท่ี ๒) กรมรำชทัณฑ ์
 

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 
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�ö�＆��ʂ���̩����P��̩����̩�����̩��������öɤ̩����ม���ม��� �̩̩̩���đ�ʂม��ɤ̩�̩̩�Pม������������̩����̩

��� �P��̩�ɤ̩�ɤ̩����̩�ม�� �̩�ʂ�̩é�̩���̩ ��̩�P�ʂ�����P���＆�̩���������̩����P������̩����
�����ม�̩��ม��̩̩��̩�̩����������มɤ̩���� é�̩���̩�����ม̩P�̩����� �ö�＆��ʂ��̩̩ �̩��̩���ɤ̩��P�글��̩�����
�������̩����̩
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ɤ̩������ö�＆��ʂ������̩��������öɤ̩����ม���ม��� ɤ̩���������ม��ʂม�� �� ɤ̩�̩����������P��P� ��＆���＆������
�� 䔰÷ćㄠ��÷䔰÷ćㄠ�ćㄠć���ąĊ�÷�ąĂć�
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��� ม����ม��ม�̩글����̩�̩�ʂ�̩�������ม������ö ม����ม��ม�̩글����̩�������̩��ʂ��̩���ʂ��̩̩
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�̩����� �̩��ɤ������ ม���มP＆������ม�̩�� ú̩� ���มP＆���ʂ̩P���̩������������ʂ���� ม��ʂ��̩̩ ɤ̩�ม��̩����
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��� ���̩�� ɤ̩�öP�������������������＆��

��� �̩��P����̩̩P�̩����̩
����̩��ม��̩��P����̩ P̩�̩����̩��＆�� ม�̩̩���������＆�̩��P��������ม��ม�̩글�P��������̩� �̩ʂ�̩�P���̩

��̩�̩�ʂ�̩�� ɤ̩���̩�̩�ʂ�̩� P̩ö���̩��＆��ม�̩글�̩��������
��� ���̩P������＆�� ��＆�̩����������̩����P��������̩�ɤʂ�����＆��ɤ����P��

��� ม����ม̩�� ���ม��ม�̩글����̩�̩�ʂ̩P�������̩ม��̩P��������̩�̩����
��� ม����ม�����������̩öP���ɤ̩��̩����̩̩����＆��ʂม���＆�����̩�é���������̩����P�����
��� ม����ม̩�� ���ม��ม�̩글����̩�̩�ʂ�̩�����̩�����
��� ม����ม��ม�̩글����̩ɤ�������ʂ�ɤ̩��P��������������̩�����ɤ̩��P���̩��
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