
ประกาศกระทรวงยุติธรรม
เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง

เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น ของกระทรวงยุติธรรม

ด้วยกระทรวงยุติธรรม จะดําเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือข้ึนบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น ของกระทรวงยุติธรรม

ดงันั้น เพื่อให้การดําเนนิการพิจารณากล่ันกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการกล่ันกรองเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น ของกระทรวงยุติธรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ท่ี ก.พ. กําหนด อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรอืการเลือ่นข้าราชการพลเรอืนสามญั
ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทอํานวยการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม
พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ หนังสือสํานักงาน ก.พ.
ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๙ ลงวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ประกอบกับมติ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม ในการประชุม
ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ มติคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ท่ีสมควรข้ึนบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการกล่ันกรองเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการของกระทรวงยุติธรรม ในการประชุมครั้งท่ี
๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประกาศคณะกรรมการกลัน่กรองเพ่ือพิจารณาผูท้ี่สมควรข้ึนบัญชีรายช่ือ
ผู้ผา่นการกลั่นกรองเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการของกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การกําหนดจํานวนคน
ที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกล่ันกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการของกระทรวงยุติธรรม
ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพ่ือพิจารณาผู้ที่สมควรข้ึนบัญชีรายช่ือ
ผู้ผ่านการกลั่นกรองเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการของกระทรวงยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณากลั่นกรองและวิธีการดําเนินการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการ ระดับต้น กระทรวงยุติธรรม ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จึงประกาศรับสมัครข้าราชการ
พลเรือนสามัญเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการ ระดับต้น ของกระทรวงยุติธรรม ดังนี้

๑. ตําแหน่งท่ีรับสมัคร
๑.๑ กลุ่มตําแหน่งอํานวยการทั่วไป

๑) ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา สํานักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม
๒) ตําแหน่งเลขานุการกรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
๓) ตําแหน่งเลขานุการกรม กรมราชทัณฑ์

๑.๒ กลุ่มตําแหน่งอํานวยการเฉพาะทาง
๑) ตําแหน่งผู้อํานวยการกองกฎหมาย (เฉพาะด้านนิติการ) กรมราชทัณฑ์

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ

(สําเนา)

- ร่าง -

๓. คุณสมบัติ ...



๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
(๑) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงยุติธรรม ยกเว้นส่วนราชการที่มีฐานะเป็น

กรมท่ีอยู่ในบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
(๒) มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้

(๒.๑) กลุ่มตําแหน่งอํานวยการทั่วไป
(๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้

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

และเง่ือนไขที่ ก.พ.กําหนด
และ
(๒) มีประสบการณ์ในงานทีห่ลากหลายสําหรับตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตามเงือ่นไข

ที่ ก.พ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ประกอบกับ
ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงยตุิธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการ กระทรวงยุติธรรม ลงวันท่ี ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒.๒) กลุ่มตําแหน่งอํานวยการเฉพาะด้าน
(๑) 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
(๒) ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับงานของตําแหน่งท่ีจะแตง่ตัง้ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
และ
(๓) มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหน่งประเภทอํานวยการ

ตามเงื่อนไข ที่ ก.พ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ประกอบกับประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรมเร่ือง หลักเกณฑ์ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งประเภทอํานวยการ กระทรวงยุติธรรม ลงวันท่ี ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. การสมัครเข้ารับการกล่ันกรอง
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการกลั่นกรองฯ สามารถย่ืนใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ตามท่ี

คณะกรรมการกลั่นกรองฯ กําหนด ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีการ
ใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้

๔.๑ กรณียื่นใบสมัครและเอกสารด้วยตนเอง ให้ยื่นใบสมัครและเอกสาร ณ กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารกระทรวงยุติธรรม ชัน้ ๙ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ในวันราชการ
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยกระทรวงยุติธรรม จะถือวันประทับตรารับเอกสารของกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นสําคัญ

๔.๒ กรณี ...

- ๒ -



๔.๒ กรณียื่นใบสมัครและเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ ให้จัดส่งใบสมัครและเอกสาร
ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือบริษทัขนส่งเอกชน โดยจ่าหน้าซองถึงกองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม เลขท่ี ๔๐๔ อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โดยระบุมุมซองด้านซ้ายล่าง “สมัครฯ ตําแหน่งประเภทอํานวยการ” ตั้งแต่วันท่ี
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. โดยกระทรวงยุติธรรมจะถือเอา
วันประทับตรารับเอกสาร ณ ท่ีทําการไปรษณีย์ หรือบริษัทขนส่งเอกชน ต้นทางประทับตรารับจดหมาย
ของผู้สมัครเป็นวันรับสมัคร

ท้ังนี้ หากปรากฎว่าเอกสารการสมัครที่ย่ืนมาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือพ้นกําหนดวัน
และเวลาการรับสมัครข้างต้นแล้ว จะถือว่าไม่ประสงค์สมัครเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองฯ ตามประกาศน้ี

๕. เอกสารที่ต้องส่งในการสมัคร
๕.๑ ใบสมัครพร้อมตดิรูปถ่ายหน้าตรง (ชุดปกติขาว) ขนาด ๑.๕ น้ิว (ภาพสีถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
๕.๒ แบบรับรองประสบการณ์ในงานท่ีหลากหลาย
๕.๓ แบบแสดงผลสัมฤทธิ์ของงานอันเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ
๕.๔ แบบเสนอความเห็นเก่ียวกับสมรรถนะสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ
๕.๕ ข้อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน์ในการดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ
๕.๖ สําเนา ก.พ. ๗

หมายเหตุ
๑. ให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสารโดยเรียงเอกสารตามข้อ ๕.๑ - ๕.๕ เข้าเป็นชุดเดียวกัน จํานวน ๑๓ ชุด

(ต้นฉบับ ๑ ชุด และสําเนา ๑๒ ชุด)
๒. เอกสารตามข้อ ๕.๖ ให้แยกจากหมายเหตุ ข้อ ๑.
๓. สามารถ Download ใบสมัคร และเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้จาก www.moj.go.th

(หัวข้อ : ข่าวรับสมัคร/แต่งตั้ง/รับโอน)

๖. หลักเกณฑ์การและวิธีการพิจารณากล่ันกรอง
คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง

เพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ของกระทรวงยุติธรรม จะดําเนินการพิจารณากลั่นกรองโดยประเมิน
จากเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ของผู้สมัครประกอบการพิจารณา คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน โดยมีองค์ประกอบ
ในการพิจารณา ดังนี้

๖.๑ 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.)

๖.๒ สมรรถนะ ...

- ๓ -



๖.๒ สมรรถนะสําหรบัผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ (๑๕ คะแนน)
พิจารณาจากสมรรถนะหลักของข้าราชการและสมรรถนะทางการบริหารสําหรับ

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตามที่ ก.พ. กําหนด ประกอบกับสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตามท่ีส่วนราชการกําหนด โดยการประเมินของผู้บังคับบัญชา

๖.๓ พฤติกรรมทางจรยิธรรม (๑๐ คะแนน)
พิจารณาจากประวัติทางวินัย การได้รับรางวัล/เกียรตคุิณท่ีได้รบัการยกย่องเชิดชเูกียรติ

๖.๔ ความหลากหลายของประสบการณ์ (๑๐ คะแนน)
พิจารณาจากการมีประสบการณ์ในงานท่ีหลากหลายสําหรับตําแหน่งประเภท

อํานวยการ ตามแนวทางของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๑๗ ลงวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
และประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม เร่ือง หลักเกณฑป์ระสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง่ประเภทอํานวยการ กระทรวงยุติธรรม ลงวนัท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๒

๖.๕ ประวัติการรับราชการ (๑๐ คะแนน)
พิจารณาจากข้อมูลบุคคลและประวัติการรับราชการ ได้แก่ ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง

ประวัติการดํารงตําแหน่งทางการบริหาร วุฒิการศึกษา และผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการย้อนหลัง
(๖ รอบการประเมิน) โดยพิจารณาจากแบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล แบบแสดงข้อมูลบุคคล และสําเนา ก.พ.๗

๖.๖ คุณสมบัติท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตามท่ี
อ.ก.พ. กระทรวงยุตธิรรม กําหนด (๒๕ คะแนน)

พิจารณาจากแบบข้อเสนอวิสัยทัศน์ ความคาดหวัง เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงาน
และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่แสดงถึงการมีความรู้ในงานยุติธรรม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกระทรวงยุติธรรม นโยบาย
ของส่วนราชการ นโยบายของกระทรวงยุติธรรม นโยบายรัฐบาลและนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม
สามารถท่ีจะเชื่อมโยงนโยบายในแต่ละระดับมากําหนดกลยุทธ์ วางแผนการดําเนินการตามภารกิจ
เสนอแนวทางหรือนโยบายที่แสดงถึงการบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนงาน รวมถึงความรู้ความเข้าใจในงานและบทบาทของตําแหน่ง ความยาวไม่เกิน ๔ หน้า กระดาษ A4
โดยใช้รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK หรือ TH SarabunIT๙ ขนาด ๑๖ พอยต์ (Pt.)

ทั้งน้ี ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการกลั่นกรองตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น
กระทรวงยุติธรรม จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองโดยได้คะแนนรวมในทุกองค์ประกอบ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ และให้ผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุดตามลําดับเป็นผู้ผ่านการกลั่นกรองฯ ตามจํานวนทีจ่ะได้รับ
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองฯ กรณีผู้เข้ารับการกลั่นกรองฯ ได้คะแนนรวมในทุกองค์ประกอบ
เท่ากันจะดําเนินการพิจารณาจากลําดับอาวุโสของผู้เข้ารับการกลั่นกรองฯ โดยให้ผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลําดับท่ีสูงกว่า

๗. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเข้ารับการกล่ันกรองฯ
กระทรวงยุติธรรมจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเข้ารับการกลั่นกรองฯ ภายในวันที่

๕ เมษายน ๒๕๖๖ ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และทาง www.moj.go.th
(หัวข้อ : ข่าวรับสมัคร/แต่งตั้ง/รับโอน)

- ๔-

๘. การข้ึนบัญชี ...



๘. การข้ึนบัญชีรายช่ือผู้รับการกล่ันกรองฯ
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ จะพิจารณากลั่นกรองให้ได้ผู้ที่มีความเหมาะสมไม่เกินจํานวน

ท่ี อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม กําหนด ตามประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพ่ือพิจารณาผู้ท่ีสมควรข้ึนบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการกล่ันกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ของกระทรวงยุติธรรม เร่ือง การกําหนด
จํานวนคนท่ีจะให้ขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการกลั่นกรองเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ของกระทรวงยุติธรรม ฉบับลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองฯ
จะเรียงลําดับตามตัวอักษร และจะประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองให้ทราบเป็นการทั่วไป
ท้ังนี้ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองมีอายุนับแต่วันประกาศข้ึนบัญชีฯ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันท่ี ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธ์ิ)
ปลัดกระทรวงยุติธรรม

สําเนาถูกต้อง

(นายกฤตพงศ์ เชยชม)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

กฤตพงศ์ คัด/ทาน

(ลงชื่อ) พงษ์สวาท กายอรุณสุทธ์ิ
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รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและความต้องการของตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง

ส่วนราชการและตําแหน่ง
ช่ือตําแหน่งในการบริหารงาน ผู้อํานวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
ช่ือตําแหน่งในสายงาน ผู้อํานวยการ
ประเภทตําแหน่ง อํานวยการ ระดับ ต้น
ตําแหน่งเลขที่ 458
สังกัด สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

งานในหน้าที่
๑. หน้าท่ีความรับผิดชอบ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบบริหารราชการ บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ในสํานักงานยุติธรรมจังหวัด

๒. งานในหน้าที่ของตําแหน่ง
ปฏิบัติงานในฐานะผู้อํานวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัดในการวางแผน บริหารจัดการ

จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ
และแก้ปัญหางานในหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพงานที่สูงมากในด้านการพัฒนาและส่งเสริมระบบงาน
ยุติธรรมในระดับจังหวัด เพื่อให้การดําเนินงานของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดบรรลุพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์
และภารกิจของหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ รวมถึงผลสําเร็จต่อประเทศชาติและประชาชน
โดยรวม

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
1. ด้านบริหารงาน

(1) ควบคุม กํากับ ดูแล ขับเคลื่อนภารกิจของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดในภาพรวม และ
บริหารจัดการงานทุกด้านของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตามภารกิจ แผนกลยุทธ์
และเป้าหมายของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่า

(2) กําหนดกลยุทธ์ นโยบาย หลักเกณฑ์ และมาตรฐานนโยบายและแผนของสํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัด เพื่อให้การดําเนินงานสามารถสนับสนุนและตอบสองนโยบายหลักของสํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ท้ังในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3) กํากับ ดูแล การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรมในระดับจังหวัด
วินิจฉัยและสั่งการในประเด็นและปัญหาที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้าง หรือมีความซับซ้อนของประเด็น
ปัญหา ซ่ึงต้องดําเนินการต่างๆ ตามภารกิจของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด

(4) กําหนดทิศทางและแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในการดําเนินการของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
ในภาพรวมเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาระบบวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน

(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนหน่วยงานในสังกัดและสํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมในภาพรวมให้ประสบความสําเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่กําหนดไว้

2. ด้านบริหารแผน ...



2. ด้านบริหารแผน
(๑) รับผิดชอบการแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ไปสู่แผนงานและแผนปฏิบัติการของ สํานักงานยุติธรรมจังหวัด เพื่อให้สามารถบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และภารกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมท่ีกําหนดไว้

(๒) กํากับดูแลการจัดทํายุทธศาสตร์ แผนงานกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการของสํานักงานยุติธรรม
จังหวัด เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด

(๓) ติดตามและเร่งรัดการดําเนินแผนงาน/โครงการ กิจกรรม หรือการดําเนินงานต่าง ๆ ที่มี
ความหลากหลายและความยุ่งยากซับซ้อน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน ในภาพรวมของ
สํานักงานยุติธรรมจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(๑) รับผิดชอบกําหนดหรือปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและประเมินผลงานของ

บุคลากรและเจ้าหน้าท่ี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ
(2) บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด และบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
(๓) ให้คําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา

เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ ตลอดจนมีผลงาน
หรือการให้บริการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
รับผิดชอบการวางแผน การใช้ทรัพยากรและงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งเพื่อให้สามารถ
ใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด

คุณลักษณะที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว
ความรู้ท่ีจําเป็นในงาน
1. ความรู้ด้านการจัดทํานโยบายแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
2. ความรู้ด้านการบริหารจัดการงาน
3. ความรู้ความเข้าใจในงานของกระทรวงยุติธรรม กระบวนการยุติธรรม และการบังคับใช้กฎหมาย
4. ความรู้กฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรมกระบวนการ

ยุติธรรม และการบังคับใช้กฎหมาย

ทักษะที่จําเป็นในงาน
๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๓. ทักษะการคํานวณ
4. ทักษะการจัดการข้อมูล
5. ทักษะการวางแผนและการจัดการ
6. ทักษะการเป็นผู้นํา

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

- ๒ -



รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและความต้องการของตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง

ส่วนราชการและตําแหน่ง
ส่วนราชการ กรมราชทัณฑ์
ช่ือตําแหน่งในการบริหารงาน เลขานุการกรม
ช่ือตําแหน่งในสายงาน ผู้อํานวยการ
ประเภทตําแหน่ง อํานวยการ ระดับตําแหน่ง ต้น
ตําแหน่งเลขที่ ๔๗

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
๑. หน้าท่ีความรับผิดชอบ

บริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการท่ีตํ่ากว่าระดับกรมในราชการบริหารส่วนกลาง
ที่มีลักษณะงานเก่ียวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้าที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย ดังนี้

๒. งานในหน้าที่ของตําแหน่ง
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม
(๓) ประชาสัมพนัธแ์ละเผยแพรข้่อมูลข่าวสาร กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกรม
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่างๆ
๑. ด้านแผนงาน

(1) วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือกําหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิ
ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของกรมราชทัณฑ์

(2) บูรณาการแผนงาน โครงการขนาดใหญ่ กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิ
ของหน่วยงานตามท่ีกําหนด

(3) ติดตาม เร่งรัด การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มีความหลากหลาย และความยุ่งยากซับซ้อนมาก
ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงานตามท่ีกําหนด

๒. ด้านบริหารงาน
(๑) จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ

ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
(๒) มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คําแนะนํา ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่าง ๆ

ท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด

(๓) พิจารณา ...



(๓) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจท่ี หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด

(๔) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน หรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ

(๕ ) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะใน ท่ีประชุมคณะกรรมการ
และคณะทํางานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทหลัก เพื่อรักษาผลประโยชน์ของราชการและประเทศชาติ

3. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
(1) จัดระบบงานและอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ

เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
(2) ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด
(3) ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพ่ือให้

เกิดความสามารถและสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ

4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
(1) วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ

และเป็นไปตามเป้าหมายของสว่นราชการ
(2) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า

และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทักษะท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง

-----------------------------------------------------------
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รายละเอียดเก่ียวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและความต้องการของตําแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง

ส่วนราชการและตําแหน่ง

กอง สํานักงานเลขานุการกรม
กรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ช่ือตําแหน่งในการบริหารงาน เลขานุการกรม
ช่ือตําแหน่งในสายงาน ผู้อํานวยการ
ช่ือสายงาน อํานวยการ
ตําแหน่งประเภท อํานวยการ ระดับ ต้น
ตําแหน่งเลขที่ 10

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
1. งานในหน้าที่

รับผิดชอบบริหาราชการในฐานะเลขานุการกรม โดยปฏิบัติหน้าที่ในการวางแผน บริหารจัดการ
จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
เก่ียวกับงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานท่ีสูงมากในงานของ
สํานักงานเลขานุการกรม และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการ
กรมมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุผลสําเร็จ ผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายของสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ

2. งานในหน้าที่ของตําแหน่ง
(1) ดําเนินการเก่ียวกับงานบริหารงานทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของสถาบัน
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานประสานราชการ/ช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของสถาบัน
(3) ดํา เ นินการเ ก่ียวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานท่ี

และยานพาหนะของสถาบัน
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดระบบงานของสถาบัน และงานเลขานุการ

อนุกรรมการสามัญประจําสถาบัน
(๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานด้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง งานคดี งานวินัยและร้องทุกข์

และเสริมสร้างวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม
(๖) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการคณะกรรมการกํากับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์
(7) ดําเนินการเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า

และผลงานของสถาบัน
(8) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผน จัดทํานโยบายยุทธศาสตร์ และประสานแผนปฏิบัติราชการ

ของสถาบัน รวมถึงการพัฒนาระบบงานด้านการวางแผน และระบบงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรฐานภาครัฐ
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับ

มอบหมาย

ลักษณะงาน ...



ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
1. ด้านแผนงาน

(1) วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อกําหนดเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานเลขานุการกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

(2) บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของ
สํานักงานเลขานุการกรม ตามท่ีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กําหนด

(3) ติดตาม เร่งรัด การดําเนินกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน
ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของสถาบัน
นิติวิทยาศาสตรต์ามท่ีกําหนด

2. ด้านบริหารงาน
(๑) กําหนดกลยุทธ์ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการกรม และของ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตามหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย เพื่อป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลากรสังกัดสถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์

(2) บริหาร จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการกรม ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในสํานักงาน
เลขานุการกรม

(๓) มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คําแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่าง ๆ
ท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจที่มีความหลากหลายและเบ็ดเสร็จของสํานักงานเลขานุการกรม เพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด

(4) วินิจฉัย สั่งการ เรื่องท่ีมีขอบเขตผลกระทบในวงกว้าง หรือมีความซับซ้อนของประเด็นปัญหา
ซึ่งต้องพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดําเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

(5) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่ เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ

(6) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน หรือที่การประชุม
คณะกรรมการหรือคณะทํางานต่าง ๆ ท่ีได้รับแต่งตั้ง มอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

(๗) กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในสํานักงานเลขานุการกรม เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๓. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
(๑) เสนอความคิดเห็นในการบริหารจัดการ ด้านโครงสร้างองค์กร และอัตรากําลังบุคลากรของ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
(2) จัดระบบงานและอัตรากําลังเจ้าหน้าท่ีในสํานักงานเลขานุการกรมให้สอดคล้องกับภารกิจ

เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
(3) ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา

เพื่อให้เกิดความสามารถและสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ

(4) หาแนวทาง ...



(4) หาแนวทางหรือปรับปรุงวิธีการในการดําเนินการ หรือกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติให้มีผลการดําเนินงาน การบริการ ท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีข้ึน

(5) ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าท่ีในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด

4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ

(1) วางแผน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การใช้ทรัพยากรและงบประมาณของสํานักงานเลขานุการกรม
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่าและสอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป้าหมายของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

(๒) บริหารจัดการงบประมาณการเบิกจ่าย การจัดซ้ือจัดจ้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงาน
เลขานุการกรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายและภารกิจของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพความคุ้มค่าและสอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป้าหมายของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

(3) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด

คุณลักษณะที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว
ความรู้
(๑) มีความรู้ทางด้านการบริหารงานท่ัวไป ด้านการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ

มอบหมาย แนะนํา หรือด้านใดด้านหนึ่งอย่างถ่องแท้
(๒) มีความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และอ่ืน ๆ ท่ีใช้ใน
การปฏิบัติงาน

(๓) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคลในระบบราชการ
(๔) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(๕) มีความรู้ ความเข้าใจ ในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ ตลอดจนแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการ
(๖) มีความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ความสามารถ
(๑) มีความสามารถในการบริหารงาน จัดระบบงาน และปกครองบังคับบัญชา
(๒) มีความสามารถในการควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา และเสนอวิธีแก้ไขปรับปรุงในงาน

ตามภารกิจสํานักงานเลขานุการกรม ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับหน่วยงานในสังกัดสถาบันนิติ วิทยาศาสตร์
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

(๓) มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบาย และแผนงาน
(๔) มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียด รอบคอบ แม่นยํา
(๕) มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
(๖) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน
(๗) มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึน

ทักษะ ...



ทักษะความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์ท่ีจําเป็น
(๑) มีทักษะในการประสานงานบูรณาการเชื่อมโยงภารกิจของสํานักงาน/กอง/กลุ่ม ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ

ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) มีทักษะในงานด้านเลขานุการ การบริหาร การบริการ และการประชาสัมพันธ์
(๓) มีทักษะในการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องหรือเหมาะสม

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



รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและความต้องการของตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง

ส่วนราชการและตําแหน่ง
ส่วนราชการ กรมราชทัณฑ์
ช่ือตําแหน่งในการบริหารงาน ผู้อํานวยการกอง
ช่ือตําแหน่งในสายงาน ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ)
ประเภทตําแหน่ง อํานวยการ ระดับตําแหน่ง ต้น
ตําแหน่งเลขที่ 100

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
๑. หน้าท่ีความรับผิดชอบ

บริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ํากว่าระดับกรมในราชการบริหารส่วนกลางที่มีลักษณะ
เกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
ประเมินผลงาน ตัดสนิใจแก้ปัญหาเก่ียวกับงานของหน่วยงานที่รบัผดิชอบ ที่ต้องใช้ความรู้ ความชํานาญงานเฉพาะด้าน
ซ่ึงมีลกัษณะหน้าท่ีความรบัผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก และปฏิบัตงิานอืน่ตามท่ีได้รับมอบหมาย

๒. งานในหน้าที่ของตําแหน่ง
(๑) ดําเนินการต้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญาความ

รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนท่ีอยู่ในหน้าที่และอํานาจของกรม
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับที่ดินเพื่อประโยชน์ในกิจการของกรม รวมทั้งการจัดตั้ง ยุบเลิก หรือย้าย

เรือนจํา ทัณฑสถาน สถานกักกัน และสถานกักขัง
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานจัดทําร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่ง

รวมท้ังตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์ เพือ่เสนอแนะให้มีการพัฒนาปรบัปรุงกฎหมายท่ีอยู่ในความรับผดิชอบของกรม
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรอืสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหน่วยงานอืน่ท่ีเก่ียวข้องหรอืท่ีได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่างๆ
๑. ด้านแผนงาน

(1) วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือกําหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการท่ีสังกัด

(2) บูรณาการแผนงาน โครงการขนาดใหญ่ กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงานตามท่ีกําหนด

(๓) ติดตาม เร่งรัด การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย และความยุ่งยาก ซับซ้อนมาก
ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงานตามท่ีกําหนด

2. ด้านบริหารงาน ...



๒. ด้านบริหารงาน
(๑) จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ

ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานท่ีรับผิดขอบ
(๒) มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คําแนะนํา"ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่าง ๆ

ท่ีเกี่ยวข้องกับการกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด
(๓) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการต่าง ๆ ตามการกิจท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด
(๔) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน หรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้

เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ
(๕) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในท่ีประชุมคณะกรรมการ

และคณะทํางานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กรท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนหน่วยงานหรือส่วนราชการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของราชการและประเทศชาติ

3. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
(1) จัดระบบงานและอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีความหลากหลายทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพให้สอดคลอ้งกับภารกิจ เพื่อใหก้ารปฏบิัติราชการเกิดประสิทธภิาพและความคุ้มค่า
(2) ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด
(3) ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในบังคับบัญชา เพื่อให้

เกิดความสามารถ ประสิทธภิาพ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ

4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
(1) วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบสูง เพื่อให้สอดคล้องกับ

นโยบาย พนัธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของสว่นราชการ
(2) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณจํานวนมาก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทักษะท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง

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

- ๒ -



ใบสมัครเข้ารับการกลั่นกรองเพ่ือข้ึนบัญชีรายช่ือ
ผู้ผ่านการกล่ันกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ

กระทรวงยุติธรรม

ตําแหน่งท่ีประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น  ประเภทอํานวยการ ระดับสูง

กลุ่มตําแหน่ง
 อํานวยการท่ัวไป  อํานวยการเฉพาะทาง ตําแหน่ง ...........................................

๑. ช่ือ นามสกุล

๒. วัน เดือน ปีเกิด อายุปัจจุบัน ปี วันเกษียณอายุราชการ

๓. ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง

ประเภทตําแหน่ง  อํานวยการ ระดับต้น  วิชาการ ระดับเช่ียวชาญ

 วิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ  ท่ัวไป ระดับอาวุโส

เงินเดือน บาท เงินประจําตําแหน่ง บาท

กอง/สํานัก

กรม/จังหวัด

กระทรวง

โทรศัพท์ โทรสาร Email

๔. ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ
ปีที่สําเร็จ
การศึกษา

การได้รับทุน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

การศึกษาระดับ
อื่น ๆ ท่ีสําคัญ

รูปถ่าย
ชุดปกติขาว

ขนาด ๑.๕ น้ิว



๕. ประวัติการรับราชการ

วันบรรจุเข้ารับราชการ ตําแหน่ง ระดับ

ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม ปี เดือน (นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร)

ดํารงตําแหน่งในประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

ช่ือตําแหน่ง สังกัด
ช่วงเวลาท่ีดํารง

ตําแหน่ง
รวมเวลาดํารง

ตําแหน่ง

ดํารงตําแหน่งในระดับ ๗ ระดับ ๘ ว หรือประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ช่ือตําแหน่ง สังกัด
ช่วงเวลาท่ีดํารง

ตําแหน่ง
รวมเวลาดํารง

ตําแหน่ง

ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น

ช่ือตําแหน่ง สังกัด
ช่วงเวลาท่ีดํารง

ตําแหน่ง
รวมเวลาดํารง

ตําแหน่ง

๖. ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการย้อนหลัง ๖ รอบการประเมิน (ล่าสุด)

ลําดับ รอบการประเมิน ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ

๑

๒

๓

๔

๕

๖

หมายเหตุ :
- ระดับผลการประเมิน หมายถึง ระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ หรือต้องปรับปรุง



๗. การฝึกอบรม (หลักสูตรสําคัญ ๆ)

หลักสูตรท่ีอบรม
ช่ือหลักสูตร / การอบรมอื่น หน่วยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม

๘. การดูงาน (ท่ีสําคัญ ๆ)

การดูงาน
เรื่อง สถานท่ี ระหว่างวันท่ี ทุนการดูงาน

๙. การปฏิบัติงานพิเศษ

การปฏิบัติงานพิเศษ
เรื่อง สถานท่ีปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลสําเร็จ

๑๐. ความสามารถพิเศษ ความชํานาญพิเศษ และทักษะอื่น ๆ

ภาษาต่างประเทศ

คอมพิวเตอร์

อื่น ๆ (โปรดระบุ)

๑๑. เหรียญ / เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ (ช้ันสูงสุด)



๑๒. ประวัติผลงานด้านการบริหาร วิชาการ หรืออ่ืน ๆ ท่ีได้รับการยกย่อง

วันที่
รางวัล / เกียรติคุณ
ท่ีได้รับการยกย่อง

ผลงาน สถานท่ี/ผู้มอบเกียรติคุณ

๑๓. ประวัติเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย

 ไม่เคย

 เคย ต้องโทษทางวินัย (ระบุ)

ปัจจุบันอยู่ระหว่างถูกดําเนินการทางวินัย หรือไม่

 ไม่มี

 มี กรณี (ระบุ)

๑๔. คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ของผู้สมัครท่ีเห็นว่าเด่น และเกี่ยวข้องกับงาน

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

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

๑๕. ผลงานหรืองานสําคัญด้านบริหารจัดการ

(๑) .....................................................................................................................................................................

(๒) .....................................................................................................................................................................

(๓) .....................................................................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลท่ีได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อผู้สมัคร

( )

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



“กรณีข้อมูลไม่ปรากฏใน ก.พ. 7 โปรดแนบสําเนาคําสั่งหรือหนังสือซ่ึงแสดงประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ”

หมายเหตุ
ให้นับระยะเวลารวมกับการดํารงตําแหน่งของสายงานท่ีเร่ิมต้น
จากระดบั ๓ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ดังน้ี

- ระดับ ชพ. ให้นับรวมกับระดับ ๘
- ระดับ ชก. ให้นับรวมกับระดับ ๖ - ๗
- ระดับ ปก. ให้นับรวมกับระดับ ๓ - ๕

สําหรับหน่วยงานทรัพยากรบุคคลต้นสังกัด

(ลงช่ือ)..........................................................ผู้ตรวจสอบข้อมูล

(............................................................)

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

วันท่ี ............. เดือน ............................... พ.ศ. .............

สําหรับผู้เข้ารับการคัดเลือก

ขอรับรองว่าข้อมูลท่ีแสดงไว้ข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ

(ลงช่ือ)..........................................................ผู้ตรวจสอบข้อมูล

(............................................................)

วันท่ี ............. เดือน ............................... พ.ศ. .............

แบบรับรองประสบการณ์ในงานท่ีหลากหลาย
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งประเภทอํานวยการ

ช่ือ นามสกุล

ตําแหน่ง สังกัด

วันที่บรรจุ อายุราชการ ปี เดือน วัน (นับถึงวันท่ีปิดรับสมัคร)

วันท่ีดํารงตําแหน่งระดับปัจจุบัน ระยะเวลา ปี เดือน วนั (นับถึงวนัท่ีปิดรับสมัคร)

โดยมีประสบการณ์ในงานท่ีหลากหลายตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งประเภทอํานวยการ ดังนี้

การดํารงตําแหน่ง
ช่วงเวลา ระยะเวลา

(ปี เดือน วัน)

ประสบการณ์ในงานท่ีหลากหลาย
หมายเหตุ

ต้ังแต่ ถึง
ต่าง

สายงาน
ต่าง

หน่วยงาน
ต่าง
พ้ืนที่

ต่าง
ลักษณะงาน

ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งระดับ ชพ. / ชก. / ปก.

ระดับ
ช่วงเวลา ระยะเวลา

(ปี เดือน วัน)ต้ังแต่ ถึง
ชพ.
ชก.
ปก.

คําอธิบายการกรอกข้อมูล
๑. ให้กรอกข้อมูลการดํารงตําแหน่งที่แสดงถึงประสบการณ์ในงานที่หลากหลายให้ครบถ้วน
๒. ถ้าเป็นกรณีท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน ต่างพื้นที่ หรือต่างลักษณะงาน ในห้วงเวลาเดียวกัน ให้นับได้
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

๓. ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย ให้หมายถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ
ในต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน ต่างพื้นที่ หรือต่างลักษณะงาน ไม่น้อยกว่า ๓ อย่าง อย่างละไม่น้อยกว่า ๒ ปี

เอกสารแนบ ๒



“กรณีข้อมูลไม่ปรากฏใน ก.พ. 7 โปรดแนบสําเนาคําสั่งหรือหนังสือซ่ึงแสดงประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ”

สําหรับหน่วยงานทรัพยากรบุคคลต้นสังกัด

(ลงช่ือ)..........................................................ผู้ตรวจสอบข้อมูล

(............................................................)

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

วันท่ี ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สําหรับผู้เข้ารับการคัดเลือก

ขอรับรองว่าข้อมูลท่ีแสดงไว้ข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ

(ลงช่ือ)..........................................................ผู้ตรวจสอบข้อมูล

(............................................................)

วันท่ี ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรับรองประสบการณ์ในงานท่ีหลากหลาย
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งประเภทอํานวยการ

ช่ือ นายจิตบริการ นามสกุล สานงานยุติธรรม

ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สังกัด สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

วันที่บรรจุ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๔ อายุราชการ ๒๑ ปี ๓ เดือน ๑๙ วัน (นับถึงวันท่ีปิดรับสมัคร : ๗ ม.ค. ๖๖)

วันท่ีดํารงตําแหน่งระดับปัจจุบัน ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ ระยะเวลา ๓ ปี ๑๑ เดือน ๑๖ วนั (นับถึงวันท่ีปิดรบัสมคัร : ๗ ม.ค. ๖๖)

โดยมีประสบการณ์ในงานท่ีหลากหลายตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งประเภทอํานวยการ ดังนี้

การดํารงตําแหน่ง
ช่วงเวลา ระยะเวลา

(ปี เดือน วัน)

ประสบการณ์ในงานท่ีหลากหลาย
หมายเหตุ

ต้ังแต่ ถึง
ต่าง

สายงาน
ต่าง

หน่วยงาน
ต่าง
พ้ืนที่

ต่าง
ลักษณะงาน

พนักงานคุมประพฤติ
สํานักงานคุมประพฤติ จ.ชลบุรี
กรมคุมประพฤติ

๒๐ ก.ย. ๔๔ ๒๔ ก.ย. ๔๘ ๔ ปี ๕ วัน 

พนักงานคุมประพฤติ
สํานักงานคุมประพฤติ จ.ชัยภูมิ
กรมคุมประพฤติ

๒๕ ก.ย. ๔๘ ๒๐ ต.ค. ๕๑ ๓ ปี ๒๖ วัน 

นักวิชาการยุตธิรรม
สํานักงานยุติธรรม จ.อุดรธานี
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๒๑ ม.ิย. ๕๓ ๑๓ ธ.ค. ๕๘ ๕ ปี ๕ เดือน
๒๓ วัน



นักวิชาการยุติธรรม
สํานักงานยุติธรรม จ.ขอนแก่น
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๕ พ.ย. ๕๙ ๒๒ ม.ค. ๖๒ ๒ ปี ๒ เดือน
๑๘ วัน



นักวิชาการยุติธรรม ชพ.
สํานักงานยุติธรรม จ.ขอนแก่น
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๒๓ ม.ค. ๖๒ ๗ ม.ค. ๖๖ ๓ ปี ๑๑ เดือน
๑๖ วัน



ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งระดับ ชพ. / ชก. / ปก.

ระดับ
ช่วงเวลา

ต้ังแต่ ถึง
ชพ. ๒๓ ม.ค. ๖๒ ๗ ม.ค. ๖๖ ๓ ปี ๑๑ เดอืน ๑๖ วัน
ชก. ๑๕ ต.ค. ๕๒ ๒๒ ม.ค. ๖๒ ๙ ปี ๓ เดือน ๘ วัน
ปก. ๒๐ ก.ย. ๔๔ ๑๔ ต.ค. ๕๒ ๘ ปี ๒๕ วัน

นายจิตบริการ สานงานยุติธรรม

จิตบริการ สานงานยุติธรรม

สุจริต จิตบริการ

นางสาวสุจริต จิตบริการ

ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

- ตัวอย่าง -



แบบแสดงผลสัมฤทธิ์ของงานอันเป็นท่ีประจักษ์ในความสามารถ
(ผลการปฏิบัติงานย้อนหลังไม่น้อยกว่า ๓ ปี ความยาวไม่เกิน ๔ หน้ากระดาษ A4)

ช่ือ - นามสกุล ..........................................................................................................................................................

ตําแหน่ง .............................................................................. สังกัด ..........................................................................

ประเภทที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก  ประเภทอํานวยการ ระดับต้น  ประเภทอํานวยการ ระดับสูง

กลุ่มตําแหน่ง กลุ่มตําแหน่งอํานวยการท่ัวไป  กลุ่มตําแหน่งอํานวยการเฉพาะด้าน ...........................

ผลงานที่สําคัญ
(ไม่น้อยกว่า ๓ ปี)

เม่ือดํารงตําแหน่ง
(ช่วงเวลาท่ีดําเนินการ)

ความรู้ความสามารถ
ท่ีใช้ในการปฏิบัติราชการ

ประโยชน์ของผลงาน

๑. (ชื่อและสาระสําคัญของ
งานโดยสรุป)
๒.
๓.

ฯลฯ

เจ้าของผลงาน

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

(................................................................)

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

วันท่ี ........ เดือน ............................ พ.ศ. ............

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
..................................................................................

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

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

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

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

(................................................................)

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

วันท่ี ........... เดือน ............................ พ.ศ. .............

เอกสารแนบ ๓

หมายเหตุ : ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้บังคับบัญชา
เหนือข้ึนไป ๑ ระดับ



แบบเสนอความเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ
เพ่ือประกอบการกล่ันกรองเพ่ือพิจารณาผู้ท่ีสมควรข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการกล่ันกรอง

เพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ กระทรวงยุติธรรม

กลุ่มตําแหน่ง

ผู้รับการประเมิน

ช่ือ – สกุล

ตําแหน่ง

สังกัด

ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา)

ช่ือ – สกุล

ตําแหน่ง

วันที่

เอกสารแนบ ๔

(อํานวยการท่ัวไป / อํานวยการเฉพาะด้าน .....................)

หมายเหตุ : ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้บังคับบัญชา
เหนือข้ึนไป ๑ ระดับ



แบบประเมินสมรรถนะสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ
เพ่ือประกอบการกล่ันกรองเพ่ือพิจารณาผู้ท่ีสมควรข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการกล่ันกรอง

เพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ กระทรวงยุติธรรม

ของ................................................(ชื่อผู้สมัคร).....................................................

รายการประเมิน

ระดับสมรรถนะที่มีในปัจจุบัน

ความเห็นเพิ่มเติม
น้อย
มาก
(๑)

นอ้ย
(๒)

ปาน
กลาง
(๓)

สูง
(๔)

สูง
มาก
(๕)

๑) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

๒) บริการท่ีดี

๓) การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ

๔) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
และจริยธรรม

๕) การทํางานเป็นทีม

๖) สภาวะผู้นํา

๗) วิสัยทัศน์

๘) การวางกลยุทธ์ภาครัฐ

๙) ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปล่ียน

๑๐) การควบคุมตนเอง

๑๑) การสอนงานและการมอบหมายงาน

๑๒) การมองภาพองค์รวม

๑๓) การส่ังการตามอํานาจหน้าที่

๑๔) การดําเนินการเชิงรุก

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

ตําแหน่ง ....................................................
วันท่ี ............. เดือน ................ พ.ศ. .............

หมายเหตุ : ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้บังคับบัญชา
เหนือข้ึนไป ๑ ระดับ



คําจํากัดความของรายการประเมิน

ลําดับ
ท่ี

รายการประเมิน คําจํากัดความ

๑ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ความมุ่งม่ันจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานท่ีมีอยู่
โดยมาตรฐานน้ีอาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง
หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ท่ีส่วนราชการกําหนดขึ้น อีกท้ังยังหมายรวมถึง
การสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย
ท่ียากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทําได้มาก่อน

๒ บริการท่ีดี ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการ
ต่อประชาชน ข้าราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

๓ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ

ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสม ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติ
ห น้ า ท่ี ร าชการด้ วยการศึ กษา ค้ นคว้ า และพัฒนาตน เอง
อย่างต่อเ น่ือง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและ
เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์

๔ การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรม
และจริยธรรม

การ ดํ า ร งตนและประพฤ ติปฏิ บั ติ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง เหม าะสม
ทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยา
ข้าราชการเพ่ือรักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ

๕ การทํางานเป็นทีม ความตั้งใจท่ีจะทํางานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงาน
หรือส่วนราชการ โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จําเป็นต้องมี
ฐานะหัวหน้าทีม รวมท้ังความสามารถในการสร้างและรักษา
สัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม

๖ สภาวะผู้นํา ความสามารถหรือความต้ังใจท่ีจะรับบทในการเป็นผู้นําของกลุ่ม
กําหนดทิศทาง เป้าหมาย วิธีการทํางาน ให้ทีมปฏิบัติงานได้อย่าง
ราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนราชการ

๗ วิสัยทัศน์ ความสามารถในการกําหนดทิศทาง ภารกิจ และเป้าหมายการ
ทํางาน ที่ชัดเจนและความสามารถในการสร้างความร่วมแรงร่วมใจ
เพื่อให้ภารกิจ บรรลุวัตถุประสงค์

๘ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ ความเข้าใจวิ สัยทัศน์และนโยบายภาครัฐและสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ของส่วนราชการได้

๙ ศักยภาพเพื่อนําการปรบัเปลีย่น ความสามารถในการกระตุ้น หรือผลักดันหน่วยงานไปสู่การปรับเปล่ียน
ที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ เข้าใจ และดําเนินการ
ให้การปรับเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นจริง

๑๐ การควบคุมตนเอง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมในสถานการณ์
ที่อาจจะถูกยั่วยุ หรือเผชิญหน้ากับความไม่เป็นมิตร หรือต้องทํางาน
ภายใต้สภาวะกดดันรวมถึงความอดทนอดกลั้นเมื่ออยู่ในสถานการณ์ ท่ี
ก่อความเครียดอย่างต่อเนื่อง



ลําดับ
ท่ี

รายการประเมิน คําจํากัดความ

๑๑ การสอนงานและการมอบหมายงาน ความต้ังใจท่ีจะส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาผู้อื่นในระยะยาว
จนถึงระดับที่เช่ือม่ันว่าจะสามารถมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้ผู้นั้นมีอิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้

๑๒ การมองภาพองค์รวม การคิดในเชิงสังเคราะห์มองภาพองค์รวม โดยการจับประเด็นสรุป
รูปแบบเชื่อมโยงหรือประยุกต์แนวทางจากสถานการณ์ข้อมูล
หรือทัศนะต่างๆ จนได้เป็นกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่

๑๓ การส่ังการตามอํานาจหน้าท่ี การกํากับดูแลให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย หรือตามตําแหน่งหน้าท่ี
การกํากับดูแลน้ี หมายรวมถึง การออกคําส่ังโดยปกติท่ัวไปจนถึง
การใช้อํานาจตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน

๑๔ การดําเนินการเชิงรุก การเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาส พร้อมทั้งจัดการเชิงรุกกับปัญหาน้ัน
โดยอาจไม่มีใครร้องขอ และอย่างไม่ย่อท้อ หรือใช้โอกาสนั้น
ให้เกิดประโยชน์ต่องาน ตลอดจนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ
เกี่ยวกับงานด้วย เพื่อแก้ปัญหา ป้องกันปัญหา หรือสร้างโอกาสด้วย



ข้อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน์ในการดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ
(เน้ือหาไม่เกิน ๔ หน้า กระดาษ A4)

โดย ............................................................................................

เพ่ือประกอบการพิจารณาผู้ท่ีสมควรข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการกล่ันกรอง
ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับ.......................กลุ่มตําแหน่ง................................ ของกระทรวงยุติธรรม

(ไม่ต้องระบุตําแหน่งท่ีสมัคร)

๑. เรื่อง ……………………………………………………………..……………………………………………………………………............

๒. หลักการและเหตุผล
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………............

…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………............

…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………............

๓. บทวิเคราะห์ / แนวความคิด / ข้อเสนอ เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………............

…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………............

…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………............

๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………............

…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………............

…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………............

๕. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………............

…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………............

…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………............

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

(................................................................)

วันท่ี .......... เดือน ............................ พ.ศ. ............

เอกสารแนบ ๕
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