
 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ 
เพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงยุติธรรม 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น 
ตำแหน่งรองอธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 

  

 ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร 
ระดับต้น กระทรวงยุติธรรม จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งไม่เคยดำรงตำแหน่งนักบริหาร ๙ 
หรือนักบริหาร ระดับต้น เพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความ 
ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๐๗๐๑/ว ๙ ลงวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนสามัญเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ๙ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๕๒ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ 
มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. ๒๕๓๕ ประกอบหนังสือ
สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๒  
และ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาล
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้   
 

 ๑. ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น จำนวน ๑ ตำแหน่ง 
 ตำแหน่งรองอธิบดี (ตำแหน่งเลขท่ี ๒) กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

 ๒. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ (เอกสารแนบท้าย) 
 

 ๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๓.๑ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ยกเว้นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม 
ท่ีอยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งไม่เคยดำรงตำแหน่งนักบริหาร ๙ หรือนักบริหาร 
ระดับต้น 
  ๓.๒ มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  

   ๓.๒.๑ ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ประเภทอำนวยการ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
    (๒) ประเภทอำนวยการ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือตำแหน่งประเภทอื่นท่ีปฏิบัติราชการ
เช่นเดียวกับประเภทอำนวยการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก .พ. กำหนด หรือเคย
ดำรงตำแหน่งข้างต้นรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
    (๓) ดำรงตำแหน่งอื่นท่ีเทียบเท่า ข้อ (๑) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี ก.พ. กำหนด และ 
 

/๓.๒.๒ มีคุณสมบัติ... 

(สำเนา) 



 

   ๓.๒.๒ มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. โดยได้รับใบรับรอง
หรือเอกสารรับรองการจบหลักสูตรภายในวันปิดรับสมัคร  และผ่านการประเมินสมรรถนะหลักทางการ
บริหารของสำนักงาน ก.พ. โดยข้ึนบัญชีผู้ผ่านการประเมิน ซึ่งบัญชีดังกล่าวมีผลใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี 
    (๒) ผ่านการอบรมหลักสูตรใดๆ ที่ ก.พ. พิจารณาให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเสมือนได้ผ่าน
การอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. โดยได้รับใบรับรองหรือเอกสารรับรองการจบ
หลักสูตรภายในวันปิดรับสมัคร และผ่านการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของสำนักงาน ก.พ. โดยขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการประเมิน ซึ่งบัญชีดังกล่าวมีผลใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี 
 

 ๔. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  (เอกสารแนบท้าย) 
 

 ๕. การสมัคร 
  ให้ผู ้ม ีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกส่งใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามที ่คณะกรรมการ 
คัดเลือก ฯ กำหนด ด้วยตนเอง ได้ที ่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงยุต ิธรรม 
อาคารกระทรวงยุติธรรม (ตึกใหม่) ชั ้น ๙ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
ต้ังแต่วันท่ี ๒๕ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในวันราชการ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
 

 ๖.  เอกสารที่ต้องส่งในการสมัคร 
  ๖.๑  ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย (ชุดปกติขาว) ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ รูป 

  ๖.๒  แบบแสดงผลงานด้านบริหารจัดการ โดยแสดงถึงความสำเร็จด้านการบริหาร 

  ๖.๓  ข้อเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครในตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก  (ตามรูปแบบ 
และองค์ประกอบในการจัดทำข้อเสนอวิสัยทัศน ์แนบท้ายประกาศนี้)  
  ๖.๔  หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงถึงสมรรถนะที่เกี ่ยวข้องกับงานในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง เช่น 
เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) 
  ๖.๕  ใบรับรองหรือเอกสารรับรองการจบหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. หรือ
หลักสูตรที่ออกให้โดยหน่วยงานที่จัดอบรมหลักสูตรที่ ก.พ. รับรอง ให้มีคุณสมบัติเสมือนได้ผ่านการอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ.  
  ๖.๖ หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อรับรองความประพฤติ ประวัติการรับราชการ 
และประวัติการถูกลงโทษทางวินัย ของผู้สมัคร 

  ๖.๗  สำเนา ก.พ. ๗  
หมายเหตุ :  
 ๑) ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 
 ๒) ให้ผู้สมัครส่งเอกสาร จำนวน ๖ ชุด (ยกเว้นสำเนา ก.พ. ๗ ให้ส่ง จำนวน ๑ ชุด)  
 ๓) สามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัคร แบบแสดงผลงานด้านบริหารจัดการ รูปแบบ และองค์ประกอบ
ในการจัดทำข้อเสนอวิสัยทัศน์จาก www.moj.go.th 

- ๒ - 

/๗. หลักเกณฑ์... 



 

 ๗.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
 คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดำเนินการคัดเลือกโดยประเมินจากใบสมัคร ข้อเสนอวิสัยทัศน์ 
ในตำแหน่งที่สมัคร เอกสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องกับผู้สมัครประกอบการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข ้อมูล 
ท่ีแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของผู้สมัคร  
 

 ๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่ประเมินความเหมาะสม 
กับตำแหน่ง 
  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลาสถานท่ี
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม และทาง www.moj.go.th              

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๙  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  
 
 
 (ลงช่ือ) วิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ) 
ประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ 

เพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงยุติธรรม 
 

- ๓ - 

สำเนาถูกต้อง 
 
 

(นายกฤตพงศ์  เชยชม) 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

กฤตพงศ์  คัด/ทาน 


