
ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพ่ือพิจารณาผู้ท่ีสมควรข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการกล่ันกรอง
เพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ กระทรวงยุติธรรม

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเพ่ือขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการกล่ันกรอง
เพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น กระทรวงยุติธรรม

ด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ท่ีสมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกล่ันกรอง
เพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ของกระทรวงยุติธรรม จะดําเนินการพิจารณากล่ันกรอง
เพ่ือขึ้นบญัชีรายช่ือผู้ผ่านการกล่ันกรองเพ่ือแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหนง่ประเภทอํานวยการ ระดบัต้น ของกระทรวงยุติธรรม
ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเล่ือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภท
อํานวยการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ.๒๕๖๔ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันท่ี
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และด่วนที่ สุด ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ประกอบกับมติ
อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และมติคณะกรรมการ
กลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภท
อํานวยการ ของกระทรวงยุติธรรม ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๖ เม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จึงประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกล่ันกรองเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการระดับต้น ของกระทรวงยุติธรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. คณุสมบัติของผู้มสิีทธเิข้ารับการกล่ันกรอง
๑.๑ ตําแหน่งประเภทอํานวยการ (กลุ่มตําแหน่งอํานวยการท่ัวไป)

เป็นผู้ มี คุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ท่ีกําหนดไว้
ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ตามที่ ก.พ. กําหนด และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันที่
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ดังนี้

๑.๑.๑ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงยุติธรรม ยกเว้นส่วนราชการ
ท่ีมีฐานะเป็นกรมท่ีอยู่ในบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

และ
๑.๑.๒ เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้

(๑) ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
(๒) ประเภทท่ัวไประดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า ๖ ปี
(๓) ตําแหน่งอื่นท่ีเทียบเท่าตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์

และเง่ือนไขที่ ก.พ.กําหนด
และ

๑.๑.๓ มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ตามเง่ือนไข ท่ี ก.พ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๑๗ ลงวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ประกอบกับประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งประเภทอํานวยการ กระทรวงยุติธรรม ลงวันท่ี ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

- ร่าง -
(สําเนา)

๑.๒ ตําแหน่ง ...



๑.๒ ตําแหน่งประเภทอํานวยการเฉพาะทาง
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามสายงานเฉพาะด้าน

ท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ตามท่ี ก.พ. กําหนด และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๑๕
ลงวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ดังนี้

ตําแหน่งตามสายงาน คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเงินและบัญชี) นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ
ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคอมพิวเตอร์) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ
ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) นิติกร ระดับปฏิบัติการ

๑.๒.๑ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงยุติธรรม ยกเว้นส่วนราชการ
ท่ีมีฐานะเป็นกรมท่ีอยู่ในบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

และ
๑.๒.๒ เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังนี้

(๑) ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
(๒) ประเภทท่ัวไประดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า ๖ ปี
(๓) ตําแหน่งอื่นท่ีเทียบเท่าตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์

และเง่ือนไขที่ ก.พ.กําหนด
และ

๑.๒.๓ ปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องกับงานของตําแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
และ

๑.๒.๔ มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ตามเง่ือนไข ท่ี ก.พ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๑๗ ลงวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ประกอบกับประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งประเภทอํานวยการ กระทรวงยุติธรรม ลงวันท่ี ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. หลักเกณฑแ์ละวธิีการพิจารณากล่ันกรอง
คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึน้บัญชีรายชือ่ผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งต้ัง

ให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ของกระทรวงยุติธรรม จะดําเนินการพิจารณากลั่นกรองโดยพิจารณา
จากเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ของผู้สมัครประกอบการพิจารณา มีคะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน โดยมีองค์ประกอบ
ในการพจิารณา ดังนี้

๒.๑ ผลสัมฤทธ์ิของงานอันเป็นท่ีประจักษ์ในความสามารถ (๓๐ คะแนน)
พิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการย้อนหลังไม่น้อยกว่า ๓ ปี ที่มีผลสัมฤทธ์ิของงาน

อันเป็นท่ีประจักษ์ ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการวางแผนงาน โครงการ การกําหนดกลยุทธ์ การจัดระบบงาน
การพัฒนาปรับปรุงงาน การหาแนวทางวิธีการใหม่ ๆ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงการวินิจฉัย สั่งการ
แก้ไขปัญหาทางการบริหารงานและการปกครองบังคับบัญชา ความยาวไม่เกิน ๔ หน้ากระดาษ ขนาด A4 โดยใช้
รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK หรือ TH SarabunIT๙ ขนาด ๑๖ พอยต์ (Pt.)

- ๒ -

๒.๒ สมรรถนะ ...



๒.๒ สมรรถนะสําหรบัผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ (๑๕ คะแนน)
พิจารณาจากสมรรถนะหลักของข้าราชการและสมรรถนะทางการบริหารสําหรับ

ผูด้ํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตามท่ี ก.พ. กําหนด ประกอบกับสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ตามท่ีส่วนราชการกําหนด โดยการประเมินของผู้บงัคับบัญชา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

๒.๓ พฤติกรรมทางจริยธรรม (๑๐ คะแนน)
พิจารณาจากประวัติทางวินัย การได้รับรางวัล/เกียรตคุิณท่ีได้รบัการยกย่องเชิดชเูกียรติ

๒.๔ ความหลากหลายของประสบการณ์ (๑๐ คะแนน)
พิจารณาจากการมีประสบการณ์ในงานท่ีหลากหลายสําหรับตําแหน่งประเภท

อํานวยการ ตามแนวทางของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๑๗ ลงวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
และประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ประสบการณ์ในงานท่ีหลากหลายตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งประเภทอํานวยการ กระทรวงยุติธรรม ลงวนัท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๒

๒.๕ ประวัติการรับราชการ (๑๐ คะแนน)
พิจารณาจากข้อมูลบุคคลและประวัติการรับราชการ ได้แก่ ประวัติการรับราชการ

ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในระดับปัจจุบัน วุฒิการศึกษา และผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการย้อนหลัง
(๖ รอบการประเมิน) โดยพจิารณาจากแบบพจิารณาคุณสมบัติของบคุคล แบบแสดงข้อมูลบุคคล และสําเนา ก.พ.๗

๒.๖ คุณสมบัติที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตามที่ อ.ก.พ.
กระทรวงยุติธรรม กําหนด (๒๕ คะแนน)

มีความรู้ในงานยุติธรรม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกระทรวงยุติธรรม นโยบายของส่วนราชการ
นโยบายของกระทรวงยุติธรรม นโยบายรัฐบาลและนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม สามารถ
เชื่อมโยงนโยบายในแต่ละระดับมากําหนดกลยุทธ์ วางแผนการดําเนินการตามภารกิจ เสนอแนวทาง
หรือนโยบายท่ีแสดงถึงการบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงาน
รวมถึงความรู้ความเข้าใจในงานและบทบาทของตําแหน่ง

โดยพิจารณาจากแบบข้อเสนอวิสัยทัศน์ ความคาดหวัง เป้าหมาย แนวทางการดําเนนิงาน
และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ความยาวไม่เกิน ๔ หน้า กระดาษ A4 โดยใช้รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK
หรอื TH SarabunIT๙ ขนาด ๑๖ พอยต์ (Pt.) และ/หรือการสอบข้อเขียน และ/หรอื การสอบสัมภาษณ์

ทั้งน้ี ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการกลั่นกรองตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น
กระทรวงยุติธรรม จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรอง โดยได้คะแนนรวมในทุกองค์ประกอบ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ และให้ผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุดตามลําดับเป็นผู้ผ่านการกลั่นกรองฯ ตามจํานวน
ท่ีจะได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองฯ กรณีผู้ เข้ารับการกลั่นกรองฯ ได้คะแนนรวม
ในทุกองค์ประกอบเท่ากันจะดําเนินการพิจารณาจากลําดับอาวุโสของผู้เข้ารับการกลั่นกรองฯ โดยให้ผู้ที่มี
อาวุโสสูงกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า

๓. การข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการกล่ันกรอง
คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ท่ีสมควรข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง

เพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ กระทรวงยุติธรรม จะดําเนินการพิจารณากลั่นกรองให้ได้ผู้ที่มี
ความเหมาะสม ไม่เกินจํานวนที่ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม กําหนด โดยการขึ้นบญัชีรายชื่อผู้ผ่านการกล่ันกรองฯ
จะเรียงลําดับตามตัวอักษร และจะประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองให้ทราบเป็นการทั่วไป
ก

ท้ังนี้ ...
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ทั้งน้ี บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการกล่ันกรองดังกล่าวมีอายุถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยจะพิจารณาผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสมจากบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการกล่ันกรองดังกล่าว เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ระดับตน้ ตามหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด ต่อไป

อนึ่ง หากมีข้าราชการรายใดประสงค์จะทักท้วงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
กลั่นกรอง ฯ ข้างต้น ให้ทําหนังสือยื่นต่อประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรข้ึนบัญชี
รายชือ่ผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการของกระทรวงยุติธรรม ภายใน ๗ วันทําการ
นับแต่วันประกาศ หากไม่ยื่นทักท้วงภายในระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าได้เห็นชอบคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการกลั่นกรอง ฯ ตามประกาศดังกล่าวข้างต้น

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) …………………………………………………

สําเนาถูกต้อง

สําเนาถูกต้อง

(นายกฤตพงศ์ เชยชม)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

กฤตพงศ์ คัด/ทาน

(นายวัลลภ นาคบัว)
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

ประธานคณะกรรมการกลั่นกรอง
เพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง

เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการของกระทรวงยุติธรรม

(ลงชื่อ) วัลลภ นาคบัว
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เอกสารแนบท้าย

สมรรถนะสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ

สมรรถนะสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้นและระดับสูง ของกระทรวงยุติธรรม
ประกอบด้วยสมรรถนะหลกั ๓ ด้าน รวม ๑๔ ตัว ดงันี้

ลําดับ สมรรถนะ

๑ สมรรถนะหลักตามท่ี ก.พ. กําหนด

๑) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

๒) บริการท่ีดี

๓) การสั่งสมความเชีย่วชาญในงานอาชีพ

๔) การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม

๕) การทํางานเป็นทีม

๒ สมรรถนะทางการบริหาร

๑) สภาวะผู้นํา

๒) วิสัยทัศน์

๓) การวางกลยุทธ์ภาครัฐ

๔) ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน

๕) การควบคุมตนเอง

๖) การสอนงานและการมอบหมายงาน

๓ สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏบัิติ

๑) การมองภาพองค์รวม

๒) การส่ังการตามอํานาจหน้าท่ี

๓) การดําเนินการเชิงรุก
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