
(สําเนา)

ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
----------------------------------

ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๑๗
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนท่ีจะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งนักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ จํานวน ๕ อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,๐๐๐ - ๑๖,๕๐๐ บาท
๑.๒ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จํานวน ๒ อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,๐๐๐ - ๑๖,๕๐๐ บาท
๑.๓ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๐,๘๔๐ - ๑๒,๖๕๐ บาท
๑.๔ ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จํานวน ๓ อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๐,๘๔๐ - ๑๒,๖๕๐ บาท
ทั้งน้ี อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงยุติธรรม เร่ือง ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ

และเง่ือนไข การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ท่ี ก.พ. รับรอง ลงวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๒. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของแต่ละตําแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๓.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติท่ัวไป

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม

(๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. (ปัจจุบันคือ กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓)

(๓) เป็นผู้อยู.่..
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(๓) เป็นผู้อ ยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน

(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ

เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจํา คุกโดยคําพิพากษาถึง ท่ีสุดให้จํา คุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น

ของรัฐ
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้

หรือตามกฎหมายอ่ืน
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ

ตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้ เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน

หน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙)

(๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙)
ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้น้ันต้องออก
จากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริต
ต่อหน้าที่ สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุ
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเม่ือพ้นจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว

สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม่รับสมคัรสอบและไม่อาจให้เขา้สอบแขง่ขนัเพื่อบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการ ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๔ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

๓.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศนี้
ทั้งน้ี ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองได้ท่ีเว็บไซต์สํานักงาน ก.พ.

https://accreditation.ocsc.go.th คลิกหัวข้อ “ค้นหาการรับรองคุณวุฒิหลักสูตร”
๓.๓ ผู้ สมัครสอบต้อง เป็น ผู้สอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่ ว ไป (ภาค ก.)

ของสํานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
(ปวส.) หรือระดับอนุปริญญา หรือสูงกว่า ตามคุณวุฒิของแต่ละตําแหน่งท่ีระบุไว้ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ในกรณีผู้สมัครสอบย่ืนสําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่าระดับที่สมัครสอบให้ย่ืนสําเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานการศึกษาที่ระบุ
วันสําเร็จการศึกษาของระดับนั้นเพิ่มอีกหนึ่งฉบับด้วย

๓.๔ กรณี...

https://accreditation.ocsc.go.th
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๓.๔ กรณีท่ีผู้สมัครไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปของ
สํานักงาน ก.พ. เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงต้องสมัครสอบเพ่ือวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ซึ่งสํานักงาน ก.พ. จัดให้สําหรับส่วนราชการท่ีเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการ (ภาค ก. พิเศษ) ซ่ึงจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

๔. การรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถยื่นสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์

๒๕๖๖ ถึงวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://moj.thaijobjob.com หรือ www.moj.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัคร/

แต่งตั้ง/รับโอน”
(๒) กรอกใบสมัคร โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีกําหนด

ระบบจะออกเลขชําระเงินและแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษ A๔ หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น

ให้ทําการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพ่ือนําไปพิมพ์ในภายหลัง

ในกรณี ท่ีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในส่ือบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล
ในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้ว

๔.๒ นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่ เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขาท่ัวประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ภายในเวลาทําการของธนาคาร
และเก็บหลักฐานการชําระเงินไว้เป็นหลักฐาน ท้ังนี้ การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการ
สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

๔.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
คุณวุฒิระดับ ปริญญาตรี (ทุกตําแหน่ง) จํานวน ๔๓๐ บาท ประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน ๔๐๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน ๓๐ บาท
คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

(ทุกตําแหน่ง) จํานวน ๓๓๐ บาท ซ่ึงประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน ๓๐๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน ๓๐ บาท
หมายเหตุ เมื่อสมัครสอบและชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามข้อ ๔.๓ แล้ว จะไม่

จ่ายคืนค่าธรรมเนียมให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และขอแจ้งให้ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องในการชําระค่าธรรมเนียม
ในการสมัครสอบจากธนาคารทุกครั้งท่ีสมัครสอบ

๔.๔ ผู้สมัครท่ีชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด
เลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครที่ระบุเลข
ประจําตัวสอบได้ เม่ือสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ

๕. เง่ือนไข...
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๕. เง่ือนไขในการรับสมัครสอบ
๕.๑ ผู้สมัครสอบเม่ือชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล

การสมัครสอบไม่ได้
๕.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ ๓.๒ โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายใน
วันปิดรับสมัครสอบคือ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ทั้งน้ี การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตร หรือ
ประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์

๕.๓ การสมัครสอบตามข้ันตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังน้ัน
หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๓๗

๕.๔ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้ มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง ในกรณี
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนํามาย่ืนไม่ตรงหรือไม่เป็นไป
ตามประกาศรับสมัครสอบ หรือเอกสารปลอม สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ทั้งนี้ ในกรณีผู้สมัคร
ยื่นเอกสารปลอม สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะดําเนินการทางคดีอาญาต่อไปด้วย

๖. การประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และ

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ https://moj.thaijobjob.com หรือ
www.moj.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ”

๗. หลักสูตรและวิธีการสอบ
๗.๑ การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)

โดยผู้สมัครสอบในตําแหน่งใดต้องเข้าสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งของตําแหน่งนั้นตามท่ีได้
กําหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๗.๒ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ

การศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งน้ี อาจใช้
วิธีการอ่ืนใดเพิ่มเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม
จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและส่ิงแวดล้อม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ
อย่างอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะท่ีจําเป็นของตําแหน่ง

ท้ังนี.้..
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ท้ังนี้ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งก่อนและ
เม่ือสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว และเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบฯ และเป็นผู้สอบผ่านเพื่อวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จึงจะมีสิทธิเข้าสอบ
เพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง

๘. หลักฐานการสมัครสอบ
๘.๑ หลักฐานท่ีต้องนํามาในวันสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง

(๑) ใบสมัครที่พิมพจ์ากอินเทอร์เน็ตที่มเีลขประจําตัวสอบ ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง สวมชดุสุภาพ
ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ซ่ึงถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือ
ชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

(๒) บัตรประจําตัวประชาชน
๘.๒ หลักฐานท่ีต้องนํามาในวันสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง

(๑) บัตรประจําตัวประชาชน (เพื่อใช้เข้าสอบ) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
(๒) สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) และ/หรือประกาศนียบัตร

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ จํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ

ท้ังนี้ ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันประกาศนียบัตร ของสถานศึกษาใด
นั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์
โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐาน
การศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่
สําเร็จการศึกษาและวันท่ีที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซ่ึงจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน

(๓) สําเนาทะเบียนบา้น จํานวน ๑ ฉบับ
(๔) หลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน เช่น ใบสําคัญ

การสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.

ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ

การปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด
(๖) หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับ

ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้
ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่า จํานวน ๑ ฉบับ (หรือนํามายื่นภายในวันก่อนประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)

ทั้งนี้ สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อพร้อม
วันท่ีกํากับทุกหน้าของสําเนาเอกสาร และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวา

๙. เกณฑ์...
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๙. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้

ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ และการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐

๑๐. การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลําดับท่ีจากผู้ได้คะแนนรวมของการสอบแข่งขันเพื่อวัด

ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งและการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งสูงสุดลงมาตามลําดับ
ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับ
เลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามี
การสอบแข่งขันในตําแหน่งเดียวกันน้ีอีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๑๒. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับท่ีในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยได้รับ

เงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น ตามท่ีได้ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร

๑๓. การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ท่ีเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดําเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และ

เสมอภาคตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านผ่านการสอบ
เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการหรือมีพฤติกรรมทํานองเดียวกันได้ โปรดอย่างหลงเช่ือ และโปรดแจ้งให้ปลัดกระทรวง
ยุติธรรมทราบด้วย

ประกาศ ณ วันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

นฤมล คัด/ทาน

ลงชื่อ พงษ์สวาท กายอรุณสุทธ์ิ

(นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธ์ิ)
ปลัดกระทรวงยุติธรรม

สําเนาถูกต้อง

(นางสาวนฤมล อัศวชัยยง)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ



เอกสารแนบท้ายประกาศ

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่งท่ีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

(แนบท้ายประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

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

ช่ือตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หน้าท่ีความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการท่ัวไป ภายใต้ การกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติสรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสํานักงาน ในด้านต่างๆ

เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคาร
สถานที่และงานสัญญาต่างๆ เปนต้น

(2) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกล่ันกรองเร่ือง การจัดเตรียมเอกสารสําหรับ
การประชุม เปนต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร

(3) จัดเตรียมการประชุม บันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้
การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

(4) ทําเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้
การดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด

(5) ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคําส่ังของผู้บริหาร
ของหน่วยงานเพื่อการรายงานและเปนข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร ่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน ่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ

ตอบปญหา ชี้แจง และให ้คําแนะนําเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบในระดับเบ้ืองต้น
แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจ
ในงานท่ีรับผิดชอบ
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

ท่ี ก.พ. กําหนดว่าใช้เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง่นี้ได้

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ

๑. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้

๑.๑ ความรู้เก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

๑.๒ ความรู้เก่ียวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม

๑.๓ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๔ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของ
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๕ ความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑.๖ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๗ ความรู้เกี่ยวกบัพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง

ท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๘ แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทํางานวิถีใหม่

๒. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธี
การสอบสัมภาษณ์

การทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือ
วิธีอื่น เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และส่ิงแวดล้อม
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพ่ือให้ได้บุคคลที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนสําหรับตําแหน่ง

ทั้งนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และเมื่อผู้สมัครสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งต่อไป

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



เอกสารแนบท้ายประกาศ

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่งท่ีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

(แนบท้ายประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

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

ช่ือตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

หน้าท่ีความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน

ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ

(1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูป
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน

(2) ประมวลผล และปรับปรุงแก้ไขแฟมข้อมูลเพ่ือให้ข้อมูลท่ีได้ถูกต้อง แม่นยํา และทันสมัย
(3) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติท่ีถูกต้องตรงตาม

ความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
(4) เขียนชุดคําส่ังตามข้อกําหนดของระบบงานประยุกต์และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) เ ขียน ชุด คําสั่ ง ทดสอบความ ถูกต ้องของ คําสั่ ง แก ้ไขข ้อผิดพลาดของคํ าสั่ ง

เพื่อให้ระบบปฏิบัติการทํางานได้อย่างถูกต้องแม่นยํา และมีประสิทธิภาพ
(6) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์และระบบข้อมูล

ของหน่วยงานท่ีไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
และตรงตามความต้องการของหน่วยงาน

(7) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบงานประยุกตเพื่อให้ได้
ระบบงานประยุกต์ท่ีตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน

(8) รวบรวมข้อมูลประกอบการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์ และระบบสารสนเทศการจัดการระบบการทํางานเคร่ือง การติดตั้งระบบเคร่ือง
เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้ของหน่วยงาน

(9) ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเข้าข่าย
ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่กําหนด หรือไม่เปนไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความม่ันคง
ปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ

(10) ช ่วยตรวจสอบและรวบรวมข ้อ มูล เพื่ อประกอบการออกใบอนุญาต เพื่ อให้
การออกใบอนุญาตเปนไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด
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2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร ่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน ่วยงาน

หรือโครงการเพื่อให้การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงานทํางานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

(๒) ช้ีแจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

(1) ช่วยจัดทําคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ

(2) ดําเนินการฝกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าท่ี
ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์

(3) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้ใช้เมื่อมีปญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด

สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ

๑. การสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
โดยวิธีการสอบขอเขียน ดังนี้

๑.๑ ความรูเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือขายคอมพิวเตอร์ ระบบความมั่นคง
ปลอดภัยคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.๒ ความรู เกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอมูลและการประมวลผลขอมูล (Data Analytic)
ครอบคลุมไปถึงการบริหารจัดการฐานขอมูล การสํารวจ และจัดเตรียมสําหรับการวิเคราะห์ขอมูล และ
การประมวลผลขอมูล การวิเคราะห์ขอมูลขนาดใหญ ประโยชน์ของการวิเคราะห์ การหาความสัมพันธ์
การจัดกลุม การจําแนกประเภทขอมูลตางๆ การวิเคราะห์ขอมูลรูปภาพ หลักการจัดเก็บขอมูลลงฐานขอมูล

๑.๓ ความรู เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การประยุกต์ใชคําสั่งสําหรับวิเคราะห์ขอมูล
การใชงานคําสั่งสําหรับการจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ์

๑.๔ ความรูเกี่ยวกับแผนภาพขอมูล (Data Visualization) วัตถุประสงค์ความเหมาะสมของ
แผนภาพที่ใชกับขอมูล เครื่องมือท่ีใชบริหารจัดการ

๑.๕ ความรูเก่ียวกับธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance) ครอบคลุมมาตรฐาน
ขอมูล ประเภทขอมูล การบริหารจัดการขอมูล วงจรชีวิตขอมูล และเกณฑ์การประเมินขอมูล

๑.๖ ความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
๑.๗ ความรูเก่ียวกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
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๑.๘ พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๙ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๑๐ พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๑๑ พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑.๑๒ พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๑๓ พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕
๑.๑๔ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธี
การสอบสัมภาษณ์

การทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือ
วิธีอื่น เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และส่ิงแวดล้อม
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพ่ือให้ได้บุคคลที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนสําหรับตําแหน่ง

ทั้งนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และเมื่อผู้สมัครสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งต่อไป

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



เอกสารแนบท้ายประกาศ

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่งท่ีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

(แนบท้ายประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

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

ช่ือตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หน้าท่ีความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเปนต้องใช้ผู ้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการที่ชัดเจน
ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ

(1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่งลงทะเบียน ร่างหนังสือ
โต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพ่ือสนับสนุนให้งานต่างๆ ดําเนินไปได้ โดยสะดวกราบร่ืน
และมีหลักฐานตรวจสอบได้

(2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเปนหลักฐานทางราชการ

(3) ดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสํานักงาน เพ่ือให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน
และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

(4) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นําเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนําไป
ใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

๒. ด้านการบริการ

(1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การปฏิบัติงานเปนไปด้วยความราบรื่น

(2) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการเพื่อให้ได้รับข้อมูลท่ีจะนําไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

(3) ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจาก

ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)
หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
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หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ

๑. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้

๑.๑ ความรู้เก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

๑.๒ ความรู้เก่ียวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม

๑.๓ ความรู้เก่ียวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๔ ความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑.๕ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๖ ความรู้เกี่ยวกบัพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง

ท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖

๒. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธี
การสอบสัมภาษณ์

การทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือ
วิธีอื่น เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และส่ิงแวดล้อม
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพ่ือให้ได้บุคคลที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนสําหรับตําแหน่ง

ทั้งนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และเมื่อผู้สมัครสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งต่อไป

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



เอกสารแนบท้ายประกาศ

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่งท่ีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

(แนบท้ายประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

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

ช่ือตําแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หน้าท่ีความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเปนต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

(1) สํารวจออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บํารุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตาม
หลักวิชาช่างความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ

(2) ตรวจสอบ แก้ไข และกําหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการเพื่อให้
การดําเนินงานเปนไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(3) ถอดแบบ เพื่อสํารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
(4) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย

พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด
(5) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการศึกษาวิเคราะห์วิจัยในงานด้านช่าง

2. ด้านการบริการ

(1) ให้คําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบ
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพื่อให้้ผู้ท่ี
สนใจได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน

(2) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปล่ียนความรู้ความเช่ียวชาญที่เปนประโยชน์ต่อการทํางาน
ของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสํารวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงาน
ก่อสร้าง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
โยธา สาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ
๑. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)

โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้
๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง รวมทั้งงานออกแบบ ประเภทและชนิดของวัสดุก่อสร้าง

การติดตั้งของวัสดุแต่ละชนิด กระบวนงานและข้ันตอนของงานก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้างตามหลักวิชาช่าง
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๑.๒ ความรู้เก่ียวกับข้อกําหนดระเบียบกฎหมายก่อสร้าง และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
๑.๓ ความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคา การอ่านแบบ ถอดแบบ เพื่อคํานวณปริมาณวัสดุ

และคํานวณหาราคาค่าวัสดุ ค่าแรงงาน และการจัดทํารายการประมาณราคาที่ใช้ในโครงการ ตามหลักวิชาช่าง
๑.๔ ความรู้เก่ียวกับการจัดทํารายการประมาณราคา ในรูปแบบโปรแกรม Spreadsheet
๑.๕ ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้างและเทคนิคการก่อสร้าง การตรวจสอบตําแหน่ง

อาคาร ตําแหน่งฐานราก เสาเข็ม การตรวจสอบแบบหล่อและเหล็กเสริม การต่อทาบเหล็กเสริมคอนกรีตเสา
คาน และพ้ืน

๑.๖ ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบผังและการเขียนแบบก่อสร้าง เช่น การเขียนแบบก่อสร้าง
ใหม่ และการเขียนแบบงานปรับปรุง

๑.๗ ความรู้เก่ียวกับการสํารวจงานก่อสร้าง การอ่านแบบสํารวจ อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้
ในการสํารวจ

๑.๘ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน
๑.๙ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๒. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธี
การสอบสัมภาษณ์ ประกอบการพิจารณาจากแฟ้มผลงานท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

การทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือ
วิธีอื่น เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และส่ิงแวดล้อม
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพ่ือให้ได้บุคคลที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนสําหรับตําแหน่ง

ทั้งนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และเมื่อผู้สมัครสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งต่อไป
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