
(สําเนา)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงยุติธรรม

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนักบริหาร ระดับต้น
ตําแหน่งรองผู้อํานวยการ สํานักงานกิจการยุติธรรม

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

๑. ตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น จํานวน ๑ ตําแหน่ง
ตําแหน่งรองผู้อํานวยการ (ตําแหน่งเลขท่ี ๒) สํานักงานกิจการยุติธรรม

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน่งและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (เอกสารแนบท้าย)

๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๓.๑ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ยกเว้นส่วนราชการทีม่ีฐานะเป็นกรม

ท่ีอยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงไม่เคยดํารงตําแหน่งนักบริหาร ๙ หรือนักบริหาร
ระดบัต้น

๓.๒ มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
๓.๒.๑ ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้

(๑) ประเภทอํานวยการ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๒) ประเภทอํานวยการ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือตําแหน่งประเภทอื่นที่ปฏิบัติราชการ

เช่นเดียวกับประเภทอํานวยการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี ก.พ. กําหนด หรือเคย
ดํารงตําแหน่งข้างต้นรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี

(๓) ดํารงตําแหนง่อื่นท่ีเทียบเท่า ข้อ (๑) ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนดและ
๓.๒.๒ มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. โดยได้รับ
ใบรับรองหรือเอกสารรับรองการจบหลักสูตรภายในวันปิดรับสมัคร และผ่านการประเมินสมรรถนะหลัก
ทางการบริหารของสํานักงาน ก.พ. โดยข้ึนบัญชีผู้ผ่านการประเมิน ซ่ึงบัญชีดังกล่าวมีผลใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี

(๒) ผ่านการอบรม...



(๒) ผ่านการอบรมหลักสูตรใดๆ ที่ ก.พ. พิจารณาให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเสมือน
ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. โดยได้รับใบรับรองหรือเอกสารรับรองการจบ
หลักสูตรภายในวันปิดรับสมคัร และผ่านการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของสํานักงาน ก.พ. โดยขึน้บัญชี
ผู้ผ่านการประเมิน ซ่ึงบัญชีดังกล่าวมีผลใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี

๔. ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ (เอกสารแนบท้าย)

๕. การสมัคร
ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกส่งใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ

กําหนด ด้วยตนเอง ได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารกระทรวงยุติธรรม
ชั้น ๙ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ต้ังแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕
ถึงวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 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 ข้อเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครในตําแหน่งท่ีสมัครเข้ารับการคัดเลือก (ตามรูปแบบ

และองค์ประกอบในการจัดทําข้อเสนอวิสัยทัศน์ แนบท้ายประกาศนี้)
๖.๔ หลักฐานอ่ืน ๆ ที่แสดงถึงสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับงานในตําแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง เช่น

เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)
๖.๕ ใบรับรองหรือเอกสารรับรองการจบหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ.

หรือหลักสูตรที่ออกให้โดยหน่วยงานที่จัดอบรมหลักสูตรที่ ก.พ. รับรอง ให้มีคุณสมบัติเสมือนได้ผ่าน
การอบรมหลักสูตรนกับริหารระดับสงูของสํานักงาน ก.พ.

๖.๖ หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือรับรองความประพฤติ ประวัติการรับราชการ
และประวัติการถูกลงโทษทางวินัยของผู้สมัคร

๖.๗ สําเนา ก.พ. ๗

หมายเหตุ :
๑) ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
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

๗. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือกโดยประเมินจากใบสมัคร ข้อเสนอวิสัยทัศน์

ในตําแหน่งที่สมัคร เอกสารข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สมัคร ประกอบการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูล
ท่ีแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของผู้สมัคร

๘. การประกาศ...

- ๒ -



๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่ประเมิน
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง

คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา
สถานท่ีประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งภายในวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และทาง www.moj.go.th

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

สําเนาถูกต้อง

(นายกฤตพงศ์ เชยชม)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

กฤตพงศ์ คัด/ทาน

- ๓ -

(นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธ์ิ)
ประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ

เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงยุติธรรม

(ลงชื่อ) พงษ์สวาท กายอรุณสุทธ์ิ



รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่งว่างที่จะแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนักบริหาร ระดับต้น

หน้าท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และความรู้ความสามารถท่ีต้องการของตําแหน่ง
รองผู้อํานวยการ (นักบริหาร ระดับต้น) สํานักงานกิจการยุติธรรม (ตําแหน่งเลขที่ ๒)

1. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
๑.๑ บริหารงานในฐานะรองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม เป็นตําแหน่งประเภท

บริหารระดับต้น รับผิดชอบบริหารราชการของส่วนราชการและปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน

ราชการ ลูกจ้าง และปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย

๑.๒ งานในหน้าท่ีของตําแหนง่

(๑) ควบคุม กํากับ ดูแลงานธุรการของคณะกรรมการยุติธรรมแห่งชาติ และงานท่ี

คณะกรรมการฯ มอบหมาย

(๒) เร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย และประสานงานตลอดจนหาแนวทาง

การแก้ไขปัญหา เพื่อให้นโยบายบรรลุเป้าหมาย

(๓) ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารงานกระบวนการ

ยุติธรรมแห่งชาติ

(๔) ประสานและดําเนินการวิจัยด้านกฎหมาย ระบบงานยุติธรรมและทางด้านอาชญาวทิยา

รวมท้ังติดตามและประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

(๕) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม

(๖) ควบคุม กํากับ ดูแลการดําเนินการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

และบุคคลที่เก่ียวข้อง

(๗) ควบคุม กํากับ ดูแล เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไปของสํานักงานกิจการยุติธรรม

และราชการอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย

2. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๒.๑ ด้านแผนงาน

(๑) กําหนดแนวทางการดําเนินงาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ประเด็นกลยุทธ์
ความคาดหวัง และเป้าหมาย ความสําเร็จของส่วนราชการระดับกระทรวงหรือกรม โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจ
ของกระทรวงหรือกรม เพ่ือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของส่วนราชการ

(๒) กํากับ ติดตาม เร่งรัด การดําเนินงานของหน่วยงานในกรมให้เป็นไปตามทิศทาง
แนวนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้

(๓) วางแผนและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขหรือข้อคิดเห็นประกอบในการกําหนด
นโยบาย แผนงาน การบริหารงานบุคคล และงบประมาณของส่วนราชการ เพื่อให้ส่วนราชการนําไปปฏิบัติงาน
ให้สมประโยชน์ราชการและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

(๔) วิเคราะห์ความเสี่ยงและวางแผน เพื่อกําหนดแนวทางและติดตามแก้ไขปัญหา
ในการดําเนินโครงการให้ประสบผลสําเร็จ

๒.๒ ด้านบริหาร...



๒.๒ ด้านบริหารงาน
(๑) ช่วยสั่งราชการ มอบหมาย อํานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจ

แก้ปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้คําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ผลการปฏิบัติราชการ
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ส่วนราชการกําหนดไว้ได้

(๒) ช่วยปรบัปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัติในเร่ืองต่างๆ เพ่ือการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทันต่อการเปล่ียนแปลง
และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

(๓) เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดําเนินการต่างๆ ตามภารกิจ
ของส่วนราชการเพื่อผลสัมฤทธิ์ภารกิจของรัฐ

(๔) เสนอความเห็น ให้คําปรึกษาแนะนํา แก้ไขปัญหาตามภารกิจช่วยอํานวยการ เพ่ือให้
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ

(๕) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งต้ังหรือในฐานะผู้แทนหัวหน้า
ส่วนราชการเพ่ือการพิจารณาให้ความเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง

(๖) ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู้นําท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้
เกิดความร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ

๒.๓ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
(๑) ช่วยปกครองบังคับบัญชา กํากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ

เพื่อการบริหารงาน และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
(๒) ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการ

ได้อย่างเป็นธรรม
(๓) ประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า

และบรรลุเป้าหมายของส่วนราชการ
๒.๔ ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ

(๑) ช่วยวางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากร
ของส่วนราชการเพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของส่วนราชการ

(๒ ) จั ด ทําแผนและงบประมาณ บริหารโครงการ การจัดหาปัจจั ย ท่ีจํา เป็น
ในการปฏิบัติงานตลอดจนติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในความรับผิดชอบ เพื่อให้
บรรลุภารกิจและวัตถุประสงค์ของส่วนราชการ

(๓) ช่วยหัวหนา้ส่วนราชการในการบรหิารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจา่ยเงนิแผ่นดิน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง

3. ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงาน
3.1 สมรรถนะหลักทางการบริหาร

(1) มีความสามารถในการบริหารจัดการ โดยมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีวิสัยทัศน์
ที่ ใช้ยุทธศาสตร์การทํางานบนพื้นฐานความรู้ในวิทยาการจัดการสมัยใหม่ มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ในการปฏิบัติงาน และมีจิตใจที่เปิดกว้างยืดหยุ่นมีเหตุผลและมุ่งการบริการ ตลอดจนมีความรู้ในด้านระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับงานในหน้าที่เป็นอย่างดี

(๒) มีความ...

- ๒ -



(2) มีความสามารถในการบริหารงานอย่างมืออาชีพ เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถและทักษะในการตัดสินใจ แก้ปัญหาและความคิดเชิงกลยุทธ์เป็นผู้ใฝ่รู้ทันสมัย
ติดตามและรอบรู้สถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด มีความกล้าที่จะคิดและแสดงออกให้ข้อมูลแก่ผู้บังคับบัญชา
ทุกระดับ และที่สําคัญจะต้องมีความมุ่งมั่น ยืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกต้อง และมีความเป็นกลางในการบริหารและ
ทางการเมือง

(3) มีความสามารถในการบริหารงาน ความสามารถที่จะประสานสัมพันธ์ และมีทักษะ
ในการส่ือสาร สามารถนําข้อมูลสั่งการของผู้บังคับบัญชาไปถ่ายทอดให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้องและตรงตามนโยบาย สามารถสร้างทีมงานและทํางานเป็นทีมอย่างมีศักยภาพมีความยืดหยุ่น
และปรับตวัได้ดี และสามารถพฒันาเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกได้

(4) มีความสามารถในการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ โดยมุ่งเน้นผลงานและความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการเป็นหลัก โดยวิธีการทํางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เปิดโอกาสให้มี
การทํางานโดยยึดหลกัการมีสว่นร่วม ท้ังนี้ เพือ่ให้เกิดการยอมรับรวมท้ังสามารถบรหิารทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า

3.2 สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับงานในตําแหน่ง
(1) มีความรู้ ความเข้าใจ ในนโยบายการบริหารราชการของรัฐบาล ปัญหาด้านการเมือง

เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หลักและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารราชการ
การงบประมาณที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่

(2) มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย แผนงาน หลักและวิธีการปฏิบัติ เก่ียวกับการ
บริหารงานและการจัดระบบงานของกระทรวงยุติธรรม และงานในกระบวนการยุติธรรมท้ังระบบ

(๓) มีความรู้ ความสามารถในการวางนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน อํานวยการ
วินิจฉัยส่ังการ ประสานงาน ปกครองบังคับบัญชา และให้คําแนะนําแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ในหน้าที่

3.3 ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ท่ีจําเป็นสําหรับนักบริหาร
(1) มีความมุ่งมั่นทํางานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนด้วยความรับผิดชอบ

ต่อหน้าที่และสังคม ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถและสติปัญญา ความเสียสละและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได้

(2) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ยึดมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรม
จริยธรรม

(3) เป็นนักประสานและเสริมสรา้งความสามัคคีและความสมานฉันท์ใหเ้กิดข้ึนในหน่วยงาน
(4) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ ดี รู้ จักพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ และพัฒนา

ความสามารถอย่างต่อเนื่องให้ทันโลก ทันเหตุการณ์ และทันความเปล่ียนแปลง
3.4 ประวัติการรับราชการ

เป็นผู้มีประวัติการรับราชการที่ดี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถท้ังด้าน
การบริหารจัดการ การบริหารงาน และการบริหารทรัพยากรท่ีสามารถตรวจสอบได้

3.5 คุณลักษณะอื่นๆ ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานในตําแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง
เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในกรอบจรรยาบรรณและจรยิธรรมมีความอดทด และดํารงตน

ให้ประพฤติปฏิบัติในกรอบของจรรยาบรรณและจริยธรรมด้วยใจท่ียึดมั่นในหลักคุณธรรม มีวินัยในตนเอง
อ่อนน้อม มีบุคลิกภาพดี และน่าเชื่อถือ

---------------------------------------------------------------------
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รูปแบบและองค์ประกอบในการจัดทําข้อเสนอวิสัยทัศน์
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันท่ี .......... กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

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

ผู้สมัครจะต้องจัดทําข้อเสนอฯ ด้วยตนเอง โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ อาจจะมีการสัมภาษณ์
และซักถามตามประเด็นท่ีปรากฏในข้อเสนอฯ ก็ได้ สําหรับการจัดทําข้อเสนอฯ มีองค์ประกอบและรูปแบบ
การจัดทํา ดังนี้

๑. องค์ประกอบในการจัดทําข้อเสนอวิสัยทัศน์
(๑) ข้อเสนอวิสัยทัศน์ในตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม โดยขอให้

ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์ว่าจะนําการนํานโยบายเน้นหนักของสํานักงานกิจการยุติธรรม ไปผลักดันนโยบาย
ท่ีสําคัญของกระทรวงยุติธรรมได้อย่างไร

(๒) กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
๒. รูปแบบการจัดทําข้อเสนอวิสัยทัศน์

(๑) การจัดทําข้อเสนอให้มีการแบ่งโครงสร้างการเขียนให้ชัดเจนตามองค์ประกอบท่ีกําหนด
(๒) ข้อเสนอที่จัดทําให้มีลักษณะท่ีเป็นรูปธรรมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
(๓) ข้อเสนอท่ีจัดทําควรนํามาจากหลักการทางวิชาการและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

รวมท้ังอาจยกตัวอย่างมาประกอบพอสังเขป
(๔) ข้อเสนอทีพ่ิมพ์ ให้มีความยาวไม่เกิน ๔ หน้ากระดาษ A4 ใชรู้ปแบบอักษร TH Sarabun PSK

ขนาดตัวอักษร ๑๖ โดยจัดพิมพ์ให้เรียบร้อย และไม่ต้องส่งเอกสารประกอบ

๑๖



ใบสมัครคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนักบริหาร ระดับต้น
ตําแหน่ง....................... ตําแหน่งเลขที่ ........

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

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

๒. เพศ  ชาย  หญิง

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

๔. ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง...........................................................................ระดับ......................................................
ประเภทตําแหน่ง  อํานวยการระดับต้น  อํานวยการระดับสูง

 วิชาการระดับเช่ียวชาญ
เงินเดือน...................................................บาท เงินประจําตําแหน่ง.....................................บาท
กอง/สํานัก..........................................................................................................................................................
กรม/จังหวัด.......................................................................................................................................................
กระทรวง............................................................................................................................................................
โทรศัพท์..........................................โทรสาร........................................e-mail..................................................

๕. สถานที่ติดต่อ
ท่ีอยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก
บ้านเลขที.่.......................................ซอย/ตรอก......................................ถนน.....................................................
แขวง/ตําบล................................... เขต/อําเภอ......................................จังหวัด.................................................
รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์...........................................โทรสาร...............................................
e-mail..........................................................................

๖. สถานภาพครอบครัว
 โสด  สมรส  อื่น ๆ
ชื่อคู่สมรส.......................................สกุล..............................................อาชีพ......................................................
ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา
 ไม่มีบุตร/ธิดา  มีบุตร/ธิดา จํานวน...................คน (ชาย............คน หญิง.............คน)

๗. ประวัติสุขภาพ

เป็นโรคเหล่านี้หรือไม่
ความดัน
โลหิตสูง

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อื่น ๆ

เป็น
ไม่เป็น

ติดรูปถ่าย
ชุดปกติขาว

ขนาด
1.5 นิ้ว
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๘. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ
ปีท่ีสําเร็จ
การศึกษา

การได้รับทุน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

การศึกษาระดับ
อื่น ๆ ท่ีสําคัญ

๙. ประวัติการรับราชการ
วันบรรจุเข้ารับราชการ........................................ตําแหน่ง............................................ระดับ.............................
ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม...............................ปี..................................เดือน

ดํารงตําแหน่งในระดับ ๘ หรือเทียบเท่า

ชื่อตําแหน่ง ประเภทตําแหน่ง
ช่วงเวลาที่ดํารง

ตําแหน่ง
รวมเวลาดํารงตําแหน่ง

๑.
๒.
๓.

ฯลฯ

ประเภทตําแหน่ง - ให้ระบุว่าเป็นบริหารระดับกลาง/ท่ัวไป/วิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

- ให้ระบุว่าเป็นอํานวยการ/วิชาการ
สําหรับตําแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

ดํารงตําแหน่งในระดับ ๙ หรือเทียบเท่า

ชื่อตําแหน่ง ประเภทตําแหน่ง
ช่วงเวลาที่ดํารง

ตําแหน่ง
รวมเวลาดํารงตําแหน่ง

๑.
๒.
๓.

ฯลฯ

ประเภทตําแหน่ง - ให้ระบุว่าเป็นบริหารระดับสูง/เชี่ยวชาญ/วิชาชีพเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

- ให้ระบุว่าเป็นอํานวยการ/วิชาการ
สําหรับตําแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
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๑๐. การฝึกอบรม (หลักสูตรสําคัญ ๆ)
หลักสูตรท่ีอบรม

ชื่อหลักสูตร/การอบรมอื่น หน่วยงานท่ีจัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม

๑๑. การดูงาน (ท่ีสําคัญ ๆ)
การดูงาน

เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันท่ี ทุนการดูงาน

๑๒. การปฏิบัติงานพิเศษ
การปฏิบัติงานพิเศษ

เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลสําเร็จ

๑๓. ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ
ภาษาอังกฤษ.....................................................................................................................................................
คอมพิวเตอร์......................................................................................................................................................
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..............................................................................................................................................

๑๔. เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
............................................................................................................................................................................

๑๕. ประวัติผลงานด้านการบริหาร วิชาการ หรืออื่น ๆ ท่ีได้รับการยกย่อง

วันท่ี
รางวัล/เกียรติคุณ
ท่ีได้รับการยกย่อง

ผลงาน สถานที/่ผู้มอบเกียรติคุณ

๑๖. คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น และเก่ียวข้องกับงาน
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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๑๗. ผลงานหรืองานสําคัญด้านบริหารจัดการ
(๑) .....................................................................................................................................................................
(๒) .....................................................................................................................................................................
(๓) .....................................................................................................................................................................

๑๘. การถูกดําเนินการทางวินัย/แพ่ง/อาญา/ล้มละลาย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ฯลฯ
(แสดงรายละเอียดผลงานตามแบบแสดงผลงานด้านบริหารจัดการ)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลท่ีได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อผู้สมัคร...............................................
(..............................................)

วัน เดือน ปี.........................................................



แบบแสดงผลงานด้านบริหารจัดการ

ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง......................................(ตําแหน่งเลขที่............................)
ช่ือเจ้าของผลงาน.................................................................................

ผลงาน
เม่ือดํารงตําแหน่ง

(ช่วงเวลาท่ี
ดําเนินการ)

ความรู้ความสามารถ
ท่ีแสดงถึงศักยภาพ
ในการบริหารจัดการ

ประโยชน์ของ
ผลงาน/การได้รับ

การยอมรับ
๑. (ชื่อและสาระสําคัญ
ของผลงานโดยสรุป ท้ังนี้
ให้แสดงถึงกิจกรรมที่ทํา
เนื้อหาของงานที่ปฏิบัติ
ผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีได)้
๒.
๓.

ฯลฯ

ลงชื่อ...............................................
(..............................................)

ตําแหน่ง..........................................
วันท่ี..............................................

ความเห็นผู้บังคับบัญชา (หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ..................................................
(..............................................)

ตําแหน่ง.................................................
วันท่ี..................................................



ตัวอย่างหนังสือรับรองความประพฤติ

ครุฑ

ท่ี ............../.............. (ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ)

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า.....................(ชื่อ – นามสกุล ของผู้ท่ีจะให้รับรอง)......................
ตําแหน่ง..........................................สังกัด.....................................เป็นผู้มีความประพฤติ...................(ให้ระบุว่า
ผู้ท่ีจะให้รับรองมีความประพฤติเป็นอย่างไร เคยถูกลงโทษทางวินัย และอยู่ระหว่างการถูกดําเนินการทางวินัย
หรือไม่)................

ให้ไว้ ณ วันที่ ............. เดือน...................... พ.ศ. ....................

(ลงช่ือ) ............................................. (หัวหน้าส่วนราชการ)
(................................................)

ตําแหน่ง ..................................................
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