
(สําเนา) 
 

ประกาศคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการยาย และการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ประเภทอํานวยการ ระดับตน ระดับสูง และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  

เรื่อง  การคัดเลือกขาราชการเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน  
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 

 

 ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะดําเนินการคัดเลือกขาราชการเพ่ือแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความ 
ของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 16 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การแตงตั้งขาราชการ 
ใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708/ว 9 ลงวันท่ี 12 
พฤษภาคม 2535 เรื่อง การยายขาราชการพลเรือนสามัญ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกขาราชการเพ่ือแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน ดังนี้ 

 1. ตําแหนงผูอํานวยการกองออกแบบและกอสราง ตําแหนงเลขท่ี 351  

 2. หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (เอกสารแนบทาย) 

 3. คุณสมบัติของผูสมัคร 
 3.1 เปนขาราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และสํานักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงยุตธิรรม 
 3.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้ 
  3.2.1 ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป หรือ 
  3.2.2 ดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส ไมนอยกวา 6 ป หรือ 
  3.2.3 ดํารงตําแหนงอยางอ่ืนท่ีเทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 แลวแตกรณีตามหลักเกณฑ 

และเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด และ 
 3.3 มีประสบการณในงานท่ีหลากหลายสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามท่ีกําหนด

ภายในเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 17 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2558 

 4. ความรูความสามารถท่ีตองการ (เอกสารแนบทาย) 

  5. การสมัคร 
 ใหผู ท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศขอ 3. ท่ีประสงคสมัครเขารับการคัดเลือก
ขาราชการเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สงใบสมัคร
และเอกสารตางๆ ตามท่ีประกาศกําหนดในขอ 6 โดยสามารถสมัครดวยตนเองไดท่ีกลุมงานสรรหา บรรจุและแตงต้ัง 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๙ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. หรือสมัครทางไปรษณียลงทะเบียน
ดวนพิเศษ (EMS) จัดสงไปท่ีกลุมงานสรรหา บรรจุ และแตงตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ ตั้งแตวันท่ี 21 – 23 
กันยายน 2565 ท้ังนี้ หากสงเอกสารการสมัครเขารับการคัดเลือกภายหลังวันปดรับสมัคร สํานักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรมจะไมรับพิจารณาในทุกกรณี โดยถือวันท่ีท่ีทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับจดหมาย 
  

ของผูสมัคร... 
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ของผูสมัคร (กรณีสงเอกสารการสมัครทางไปรษณีย ดวนพิเศษ (EMS) ขอไดโทรแจงใหทราบดวยวาไดจัดสงเอกสาร
การสมัครทางไปรษณีย ดวนพิเศษ (EMS) โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๑๗๘ เพ่ือปองกันเอกสารสูญหายหรือตกหลน) 

   6. เอกสารท่ีตองสงใบสมัคร 
   6.1 ใบสมัคร พรอมติดรูปถาย ขนาด 1 – 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป 
   6.2 แบบประเมินคุณลักษณะบุคคล 
   6.3 แบบแสดงรายละเอียดของผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ี  
ความรับผิดชอบ และสนองนโยบายของสวนราชการจํานวน 3 เรื่อง ท้ังนี้ เรื่องละไมเกิน 2 หนากระดาษ A4 
   6.4 ขอเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนางานในตําแหนงท่ีสมัครเขารับการคัดเลือก ในหัวขอ 
“แนวคิดในการพัฒนาและบริหารจัดการงานออกแบบและกอสรางของกระทรวงยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ”
จํานวน 1 เรื่อง ความยาวไมเกิน 4 หนากระดาษ A4 
หมายเหตุ :  1. ใหผูสมัครจัดพิมพเอกสารประกอบการพิจารณาท้ังหมดโดยใชตัวอักษร TH SarabunIT 9 
ขนาด 16 point 
   2. ใหสงเอกสารประกอบการพิจารณา จํานวน 5 ชุด ฉบับจริงรวมสําเนา (ยกเวนสําเนา ก.พ. 7 
ใหสง จํานวน 1 ชุด) 
   3. สามารถ Download แบบฟอรมใบสมัคร และเอกสารประกอบไดท่ี www.moj.go.th 

    7. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 
 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการยาย และการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ประเภทอํานวยการ ระดับตน ระดับสูง และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จะดําเนินการคัดเลือกโดย
ประเมินจากความรู ความสามารถ ขอเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน ความคาดหวัง เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน  
และการแกปญหาตางๆ ของงานในตําแหนงท่ีสมัครเขารับการคัดเลือก รวมท้ังเอกสารขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของ
กับผูสมัครเขารับการคัดเลือก ประกอบการสัมภาษณ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีแสดงออกถึงความรู ความสามารถ  
และความเหมาะสมของผูสมัคร (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยมีเกณฑการประเมินบุคคล ดังนี้ 
 1. ความรู ความสามารถ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการ และขอเสนอเก่ียวกับ
วิสัยทัศน มีองคประกอบ ดังนี้ 

1.1 ความรู  (20 คะแนน) 
- ความรูเก่ียวกับหนาท่ีและภารกิจของตําแหนง และสวนราชการ 
- ความรูในการบริหารงาน  นโยบาย  แผนงาน  และการจัดระบบงาน 

1.2 ความสามารถ (20 คะแนน) 
- ความสามารถในการพัฒนานโยบาย วางแผนเชิงกลยุทธในการปฏิบัติงาน 
  วินิจฉัยสั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนํา 
- ความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา วิเคราะหปญหา  สรุปเหตุผล 
 และแกไขปรับปรุงเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย  หรือวัตถุประสงคของสวนราชการ 
- ความสามารถในการบริหารจัดการดานงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพ   
 และประสิทธิผลสูงสุด 

1.3 ความประพฤติท่ีเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีและภารกิจของสวนราชการ (5 คะแนน) 
1.4 ประวัติการรับราชการ ประวัติการดํารงตําแหนงท่ีผานมา ผลงานสําคัญท่ีประสบ

ความสําเร็จเปนท่ีประจักษในความสามารถมาแลว เกียรติยศ ชื่อเสียง รวมท้ังประวัติทางวินัย (5 คะแนน) 
1.5 ขอเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน ความคาดหวัง เปาหมาย แนวทางการดําเนินงานและ

การแกปญหาตางๆ ของงานในตําแหนงท่ีสมัครเขารับการคัดเลือก (15 คะแนน) 
1.6 ความเหมาะสม...  
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1.6 ความเหมาะสมกับตําแหนง (15 คะแนน) (สอบสัมภาษณ) 
2. คุณลักษณะหรือองคประกอบอ่ืนท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานในตําแหนงและสวนราชการ 

ท่ีจะแตงตั้ง (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)           
 2.1 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 2.2 มีจิตใจท่ีเปดกวาง  มีเหตุผล 
 2.3 มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
 2.4 มีภาวะผูนํา 

ท้ังนี้ ผูท่ีไดรับคัดเลือกจะตองเปนผูท่ีไดรับคะแนนรวมสูงสุด หากไดรับคะแนนเทากันจะพิจารณาคัดเลือก 
จากผูท่ีมีลําดับอาวุโสสูงกวา โดยเรียงตามลําดับอาวุโสตามหลักเกณฑการจัดลําดับอาวุโสของขาราชการ 
พลเรือนสามัญ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

   8. การประกาศรายช่ือและการประเมินคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานในตําแหนง 
(สัมภาษณ) 
   คณะกรรมการกลั่นกรองขาราชการเพ่ือคัดเลือกและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท
อํานวยการ ระดับตน และระดับสูง และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จะประกาศรายชื่อผูสมัครท่ีจัดทํา
เอกสารและสงเอกสารประกอบการพิจารณาครบถวนสมบูรณ พรอมกําหนด วัน เวลา และสถานท่ีประเมิน
คุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานในตําแหนง (สัมภาษณ) ใหทราบทางเว็บไซต www.moj.go.th 
ภายในวันท่ี 27 กันยายน 2565 

   9. การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการยาย และการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภทอํานวยการ ระดับตน ระดับสูง และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จะประมวลผลการพิจารณา 
ทุกองคประกอบเพ่ือรายงานผลการประเมินพรอมท้ังเสนอความเห็นตอปลัดกระทรวงยุติธรรม ผูมีอํานาจ
แตงตั้งตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สําหรับการพิจารณาแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
ตามจํานวนอัตราวาง 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  16  กันยายน  พ.ศ. 25๖5 

                                                    (ลงชื่อ)  พงษสวาท กายอรุณสุทธิ์ 
                     (นางพงษสวาท กายอรุณสุทธิ์) 

                     ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการยาย  

และการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

ประเภทอํานวยการ ระดับตน ระดับสูง  
และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 

 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับหนาท่ีความรับผิดชอบและความตองการของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 

สวนราชการและตําแหนง 
สวนราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ช่ือตําแหนงในการบริหารงาน ผูอํานวยการกองออกแบบและกอสราง 
ช่ือตําแหนงในสายงาน ผูอํานวยการ 
ประเภทตําแหนง อํานวยการ ระดับตําแหนง ตน 
ตําแหนงเลขท่ี ๓51 
 

งานในหนาท่ี 
1. หนาท่ีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในฐานะผูอํานวยการกองออกแบบและกอสราง        

ในการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ 
ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแกปญหางานในหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพท่ีสูงมากในดาน 
การออกแบบและกอสราง เพ่ือใหการดําเนินงานของกองออกแบบและกอสรางบรรลุพันธกิจของสํานักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถบรรลุผลสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร และภารกิจของ
หนวยงานตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ รวมถึงความสําเร็จตอประเทศชาติ และประชาชนโดยรวม 

 

๒. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ 
๒.๑ ดานแผนงาน 

(๑) รับผิดชอบการแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร และกลยุทธของสํานักงานปลัด           
กระทรวงยุติธรรมไปสูแผนงานและแผนปฏิบัติการของกองออกแบบและกอสราง เพ่ือใหสามารถบรรล ุ
ตามวิสัยทัศน พันธกิจ และภารกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงการยุติธรรมท่ีกําหนดไว 

(๒) กํากับดูแลการจัดทํายุทธศาสตร แผนงานกลยุทธ แผนปฏิบัติการดานงาน 
ดานการออกแบบและกอสรางของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

(๓) ติดตามและเรงรัดการดําเนินแผนงาน/โครงการ กิจกรรม หรือการดําเนินงานตางๆ 
ท่ี มีความหลากหลายและความยุ งยากซับซอน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน  
ในภาพรวมของกองออกแบบและกอสราง เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

๒.๒ ดานบริหารงาน 
(๑) ควบคุมกํากับดูแลขับเคลื่อนภารกิจของกองออกแบบและกอสรางในภาพรวม

และรับผิดชอบงานทุกดานของกองออกแบบและกอสราง เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามภารกิจ แผนกลยุทธ 
และเปาหมายของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุมคา 

(๒) กําหนดกลยุทธ นโยบาย หลักเกณฑ และมาตรฐาน การออกแบบและกอสราง
ของกองออกแบบและกอสราง เพ่ือใหการดําเนินงานของกองออกแบบและกอสรางสามารถสนับสนุนและ
ตอบสนองนโยบายหลักของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมท้ังในปจจุบัน และอนาคต ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๓) กํากับดูแลการปฏิบัติงานดานการบริหาร วิศวกรรมและสํารวจ การสถาปตยกรรม 
การควบคุมการกอสรางของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม วินิจฉัย 
และสั่งการในประเด็นและปญหาท่ีมีขอบเขตผลกระทบในวงกวาง หรือมีความซับซอนของประเด็นปญหา  
ซ่ึงตองดําเนินการตาง ๆ ตามภารกิจของกองออกแบบและกอสราง               

 
(๔) กําหนด...  
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(๔) กําหนดทิศทางและแกไขปญหาขอบกพรองในการดําเนินการของกองออกแบบ
และกอสรางในภาพรวม เพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนาระบบวิธีการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ทันตอ
สถานการณในปจจุบัน 

(5) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานในสังกัดและ
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในภาพรวมประสบความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

๒.๓ ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(๑) รับผิดชอบกําหนดหรือปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและประเมินผลงาน

ของบุคลากรและเจาหนาท่ี เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ 
(๒) ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงาน

สอดคลองกับวัตถุประสงคของกองออกแบบและกอสราง และบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
(๓) ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในบังคับ

บัญชาเพ่ือใหมีความรู ความสามารถทักษะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ ตลอดจนมีผลงาน     
หรือการใหบริการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 

๒.๔ ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
(๑) รับผิดชอบการวางแผน การใชทรัพยากรและงบประมาณของกองออกแบบ 

และกอสราง เพ่ือใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และเปาหมายของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รวมท้ัง
เพ่ือใหสามารถใชทรัพยากรและงบประมาณอยางคุมคา เกิดประโยชนสูงสุด 

(๒) ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ 
ความคุมคาและเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

 

คุณลักษณะของบุคคลท่ีจะดํารงตําแหนง 
ก. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 
1.1 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป 
1.2 ประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส ไมนอยกวา 6 ป 
1.3 ตําแหนงอยางอ่ืนท่ีเทียบเทา 1.1 หรือ 1.2 แลวแตกรณีตามหลักเกณฑและ

เง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด  
๒. มีประสบการณในงานท่ีหลากหลายสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามหนังสือ

สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 17 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2558 และตามประกาศ อ.ก.พ. กระทรวง
ยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑประสบการณในงานท่ีหลากหลายตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ประเภทอํานวยการ 
กระทรวงยุติธรรม ลงวันท่ี 4 มกราคม 2562 
 

 

 

 

ข. ความรู... 
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ข. ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
ความรูท่ีจําเปนในงาน 
1.  ความรูดานการจัดทํานโยบายแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ 
2.  ความรูดานการบริหารจัดการงาน 
3.  ความรูความเขาใจในงานของกระทรวงยุติธรรม กระบวนการยตุิธรรม และการบังคับ  
     ใชกฎหมาย 
4.  ความรูกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรม  
     กระบวนการยุติธรรม และการบงัคับใชกฎหมาย 
ทักษะท่ีจําเปนในงาน 
๑.  ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
๒.  ทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
๓.  ทักษะการคํานวณ 
4.  ทักษะการจัดการขอมูล 
5.  ทักษะการวางแผนและการจัดการ 
6.  ทักษะการเปนผูนํา 
สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน 
๑.  การมุงผลสัมฤทธิ์ 
๒.  บริการท่ีดี 
๓.  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
๔.  การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม 
๕.  การทํางานเปนทีม 
๖.  จิตสํานึกในความยุติธรรม 
๗.  ความนาเชื่อถือศรัทธา 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
๑.  การมองภาพองครวม 
๒.  การสั่งการตามอํานาจหนาท่ี 
๓.  การดําเนินการเชิงรุก 
สมรรถนะทางการบริหาร 
๑.  สภาวะผูนํา 
๒.  วิสัยทัศน 
๓.  การวางกลยุทธภาครัฐ 
๔.  ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน 
๕.  การควบคุมตนเอง 
๖.  การสอนงานและการมอบหมายงาน 
 
............................................................................................................. 

  



ขอมูลบุคคลเพ่ือการพิจารณาเล่ือนตําแหนง 
………………………….………….. 

  ขอมูลบุคคลเปนขอมูลของผูท่ีอยูในขายไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนง ไดแก ประวัติสวนตัว 
ประวัติการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประสบการณ ความสามารถ ความชํานาญ ผลงานท่ีสําคัญ ตลอดจนความดี
ความชอบพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีสวนราชการจัดทําข้ึนสําหรับใชเปนขอมูลในการประเมินบุคคลกับรายละเอียดหนาท่ี
ความรับผิดชอบของตําแหนง และความตองการของตําแหนง เพ่ือคัดเลือกบุคคลใหเหมาะสมกับตําแหนง 
โดยจัดใหมีขอมูลดังตอไปนี้ 

1.  ประวัติสวนตัว 
2.  วุฒิทางการศึกษาและสาขาท่ีศึกษา 
3.  ประวัติการทํางานและการรับราชการ 
4.  การฝกอบรมและดูงาน 
5.  ผลงานหรืองานสําคัญในตําแหนงอ่ืนๆ ท่ีปรากฏ ท้ังนี้ ใหแสดงหรือระบุไวโดยอาจจัดทํา

ตามตัวอยางแบบแสดงผลงานแนบทายนี้ 
6.  เหตุการณสําคัญๆ ในชีวิตราชการซ่ึงชวยบงบอกถึงบุคลิกลักษณะสําคัญของผูนั้นท่ีเก่ียวของ 
7.  ความสามารถพิเศษ ความชํานาญพิเศษ และทักษะท่ีทําใหประสบความสําเร็จ เพ่ือจะได

นําไปพิจารณาวาความสามารถและทักษะดังกลาวจะทําใหผูนั้นปฏิบัติงานในหนาท่ีใหมไดผลดีหรือไม เพียงใด 
8.  สุขภาพกายและจิตใจท่ีเก่ียวของกับการดํารงตําแหนง 
9.  ประวัติทางวินัยและความประพฤติหรือขอท่ีควรปรับปรุงแกไขอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติ

หนาท่ีราชการ 
10. อ่ืนๆ 

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

 
 
 
  



 
 

เอกสารประกอบการคัดเลือกขาราชการเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ประเภทอํานวยการ ระดับตน 

ตําแหนง....................................................... 
ตําแหนงเลขท่ี.............................................. 
สังกัด........................................................... 

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

๒. เพศ  ชาย  หญิง 

๓. วัน เดือน ปเกิด........................................อายุปจจุบัน...........ป วันเกษียณอายุราชการ................................. 

๔. ปจจุบันดํารงตําแหนง......................................................................ระดับ...................................................... 
 ประเภทตําแหนง   วิชาการระดับชํานาญการพิเศษ  ท่ัวไประดับอาวุโส 
 เงินเดือน...................................................บาท เงินประจําตําแหนง................................บาท 
 กอง/สํานัก..................................................................................................................................................... 
 กรม/จังหวัด.................................................................................................................................................... 
 กระทรวง........................................................................................................................................................ 
 โทรศัพท..........................................โทรสาร.....................................e-mail.................................................. 

๕.  สถานท่ีติดตอ 
 ท่ีอยูปจจุบันสามารถติดตอไดสะดวก 
 บานเลขท่ี........................................ซอย/ตรอก......................................ถนน................................................ 
 แขวง/ตําบล................................... เขต/อําเภอ......................................จังหวัด............................................ 
 รหัสไปรษณีย.................................. โทรศัพท...........................................โทรสาร.......................................... 
 e-mail.......................................................................... 

๖. สถานภาพครอบครัว 
  โสด  สมรส  อ่ืน ๆ  
 ชื่อคูสมรส.......................................สกุล..............................................อาชีพ.................................................. 
 ขอมูลเก่ียวกับบุตร/ธิดา 
  ไมมีบุตร/ธิดา  มีบุตร/ธิดา  จํานวน...................คน (ชาย............คน  หญิง.............คน) 

  

ติดรูปถาย 

 



๗.  ประวัติสุขภาพ 

เปนโรคเหลานี้หรือไม 
ความดัน 
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เปน       
ไมเปน      

๘.  ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ 
ปท่ีสําเร็จ 
การศึกษา 

การไดรับทุน 

ปริญญาตรี 
 

     

ปริญญาโท 
 

     

ปริญญาเอก 
 

     

การศึกษาระดับ
อ่ืน ๆ ท่ีสําคัญ 

     

๙.  ประวัติการรับราชการ 
 วันบรรจุเขารับราชการ........................................ตําแหนง............................................ระดับ........................ 
 ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม...............................ป..................................เดือน 

ดํารงตําแหนงในระดับ ๘ หรอืเทียบเทา สําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการและประเภทวิชาการ 
หรือระดับ ๗ หรือ ๘ หรือเทียบเทา สําหรับตําแหนงประเภทท่ัวไป 

ชื่อตําแหนง ประเภทตําแหนง 
ชวงเวลาท่ีดํารง

ตําแหนง 
รวมเวลาดํารงตําแหนง 

๑.  
๒.  
๓. 

ฯลฯ 

   

 
ประเภทตําแหนง  -  ใหระบุวาเปนบริหารระดับกลาง/ท่ัวไป/วิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ 
      สําหรับตําแหนงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
   -  ใหระบุวาเปนอํานวยการ/วิชาการ/ท่ัวไป  
       สําหรับตําแหนงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  



๑๐.  การฝกอบรม (หลักสูตรสําคัญ ๆ) 
หลักสูตรท่ีอบรม 

ชื่อหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หนวยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ชวงเวลา ทุนการอบรม 
 
 

    

๑๑.  การดูงาน (ท่ีสําคัญๆ) 
การดูงาน 

เรื่อง สถานท่ี ระหวางวันท่ี ทุนการดูงาน 
 
 

   

๑๒.  การปฏิบัติงานพิเศษ 
การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานท่ีปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลสําเร็จ 
 
 
 
 

   

๑๓. ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ  
 ภาษาอังกฤษ................................................................................................................................................ 
 คอมพิวเตอร................................................................................................................................................. 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ......................................................................................................................................... 

๑๔. เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณท่ีไดรับ 
 ....................................................................................................................................................................... 
 

๑๕.  ประวัติผลงานดานการบริหาร วิชาการ หรืออ่ืน ๆ ท่ีไดรับการยกยอง 

วันท่ี 
รางวัล/เกียรติคุณ 
ท่ีไดรับการยกยอง 

ผลงาน สถานท่ี/ผูมอบเกียรติคุณ 

 
 
 
 

   

๑๖. คุณลักษณะสวนบุคคลอ่ืน ๆ ของผูสมัครท่ีเห็นวาเดน และเก่ียวของกับงาน 
 ...................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................  



๑๗. ผลงานหรืองานสําคัญดานบริหารจัดการ 
(๑) ................................................................................................................................................................. 
(๒) ................................................................................................................................................................. 
(๓) ................................................................................................................................................................. 

๑๘. การถูกดําเนินการทางวินัย/แพง/อาญา/ลมละลาย 
 ...................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................... 

ฯลฯ 
(แสดงรายละเอียดผลงานตามแบบแสดงผลงานดานบริหารจัดการ) 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลท่ีไดแจงไวในใบสมัครนี้ถูกตองครบถวนทุกประการ 

 
ลงลายมือชื่อผูสมัครเขารับการคัดเลือก.................................................... 

(...................................................) 
วัน  เดือน  ป......................................................... 

  



แบบแสดงผลงานประกอบการพิจารณาเล่ือนตําแหนง 
.......................................................... 

ชื่อเจาของผลงาน ...................................................................................................................... 
ชื่อตําแหนงในการบริหาร .......................................................................................................... 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ............................................................................................................... 
ประเภทตําแหนง ....................................................................................................................... 
ระดับตําแหนง ........................................................................................................................... 
สังกัด ........................................................................................................................................ 
 

ผลงาน   ประโยชนของผลงาน  ความรูความสามารถท่ีใช 
       ในการปฏิบัติงานนั้น 

1. (ชื่อและสาระสําคัญ  ....................................  ........................................................... 
    ของผลงานโดยสรุป) 
2. ...................................  ....................................  ........................................................... 
3. ...................................  ....................................  ........................................................... 
           ฯลฯ 
 
     เจาของผลงาน        ความเห็นผูบังคับบัญชาช้ันตน 
 
(ลงชื่อ) ...........................................   ................................................................ 
 (......................................)    ................................................................ 
ตําแหนง..........................................   ................................................................ 
    วันท่ี ..........................................   ................................................................ 

                (ลงชื่อ)  .......................................... 
                         (............................................) 
       ตําแหนง.......................................... 
          วันท่ี ............................................ 
 


