สวนที่ ๒
ผลการปฏิบัติราชการ

๓๗

๒.๑ สรุปผลการดําเนินการของคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดมีการประชุม ก.ศ. จํานวน 12 ครั้ง มีเรื่องผานการพิจารณา
136 เรื่อง โดยสรุปดังนี้
1. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล
2. การพิจารณา กฎ ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
3. ทบทวนโครงสรางและวางแผนอัตรากําลังขาราชการศาลยุติธรรม ตลอดจนเห็นชอบ
การปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการ และกําหนดอํานาจหนาที่ของสวนราชการในสํานักงาน
ศาลยุติธรรม (เพิ่มเติม)
4. แผนการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของขาราชการศาลยุติธรรม
5. เห็นชอบหลักเกณฑ และวิธีการ และแนวทางในการปรับระบบการจางลูกจาง
ชั่วคราวเปนพนักงานราชการศาลยุติธรรม (เพิ่มเติม)
6. ใหความเห็นชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก การสอบแขงขันเพื่อบรรจุ
และแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในสํานักงานศาลยุติธรรม
7. ใหความเห็นชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนขาราชการ
ศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น
8. อนุมัติใหใชบัญชีผูสอบแขงขันไดของสวนราชการอื่น มาขึ้นบัญชีเปนผูไดรับ
การคัดเลือกของสํานักงานศาลยุติธรรม
9. เห็นชอบหลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนการคัดเลือกขาราชการศาลยุติธรรมใหดํารง
ตําแหนงผูชว ยเลขาธิการ ประเภทบริหาร ระดับตน
10. การดําเนินการทางวินัยขาราชการศาลยุติธรรม
11. การพิจารณาอุทธรณ รองทุกขของขาราชการศาลยุติธรรม

~ ๓๗ ~

๓๘

๒.๒ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕9 – ๓๐ กันยายน 2560
การประชุมครั้งที่
ผลการประชุม
๑. รับทราบรายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมเพื่ อพิจารณาคุณสมบัติและ
ผลการประชุม ก.ศ.
ครั้งที่ ๑5/๒๕๕9 ประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนขาราชการศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ประจําเดือน
กันยายน ๒๕๕9
เมื่อวันที่
๒. รับทราบรายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย
27 ต.ค. ๒๕๕9
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร
(พ.ต.ก.) ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕9
3. รับทราบการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง และบัญชีอัตราเงินเดือนขั้นต่ํา – ขั้นสูง ของลูกจางประจําของ
สํานักงานศาลยุติธรรม ซึ่งดําเนินการตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว 339 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559
4. รับทราบรายงานสรุปปริมาณงานและความกาวหนาของงานวินัย ระหวางเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน
2559
5. รับทราบรายงานผลการดําเนินการทางวินัยขาราชการศาลยุติธรรม จํานวน 2 ราย
6. รับทราบรายงานการประเมินเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของผูผานการฝกอบรมหลักสูตร “ผูอํานวยการระดับตน”
รุนที่ 2 ตามที่คณะกรรมการอํานวยการอบรมและพัฒนาขาราชการศาลยุติธรรมเสนอ
7. รับทราบแนวทางกรอบระยะเวลาขั้นตอนการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนและการดําเนินการทางวินัย
8. พิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย จํานวน 2 ราย และพิจารณาเรื่องรองทุกข จํานวน 2 ราย
9. เห็ นชอบปรั บปรุ งองค ประกอบของคณะอนุกรรมการข าราชการศาลยุติ ธรรมเพื่อพิ จารณาคุ ณสมบัติ และ
ประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนขาราชการศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนิติกรชํานาญการ และชํานาญการ
พิเศษ
10. เห็นชอบแตงตั้งคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย (คณะที่ 7)
11. เห็นชอบหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาขาราชการศาลยุติธรรม (หลักสูตรกลาง) จํานวน 5 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรการปฐมนิเทศขาราชการศาลยุติธรรม
2) หลักสูตรการพัฒนาขาราชการศาลยุติธรรมระดับตน
3) หลักสูตรการพัฒนาขาราชการศาลยุติธรรมระดับกลาง
4) หลักสูตรผูอํานวยการระดับตน
5) หลักสูตรผูอํานวยการระดับสูง
ตามที่คณะกรรมการกํากับหลักสูตรและแผนการพัฒนาขาราชการศาลยุติธรรมเสนอ
12. เห็นชอบหลักสูตรการอบรม (หลักสูตรเจาพนักงานคดี) จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรเจาพนักงานคดี (ระดับปฏิบัติการ)
2) หลักสูตรเจาพนักงานคดี (ระดับชํานาญการ)
3) หลักสูตรเจาพนักงานคดี (ระดับชํานาญการพิเศษ)
ตามที่คณะกรรมการกํากับหลักสูตรและแผนการพัฒนาขาราชการศาลยุติธรรมเสนอ
13. เห็นชอบรายชื่อผูผานการคัดเลือกใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)
ในสํานักงานศาลยุติธรรม จํานวน 36 ราย
14. มีมติเห็นชอบใหโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ทดสอบสภาวะจิตใจและ

~ ๓๘ ~

๓๙
การประชุมครั้งที่

ผลการประชุม
อารมณของผูสมัครเขารับการอบรมหลักสูตรผูอํานวยการระดับตน รุนที่ 3 แทนสถาบันกัลปยาณราชนครินทร
กรมสุขภาพจิต
15. เห็นชอบแตงตั้งนายพรางเพชร สิทธิทูล ผูชวยเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม ใหดํารงตําแหนงรองเลขาธิการ
สํานักงานศาลยุติธรรม (นักบริหารระดับสูง) ตามมาตรา 22 (2) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารศาลยุติธรรม
พ.ศ. 2543
๑. รับทราบรายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมเพื่ อพิจารณาคุณสมบัติและ
ผลการประชุม ก.ศ.
ครั้งที่ ๑6/๒๕๕9 ประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนขาราชการศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ประจําเดือน
ตุลาคม ๒๕๕9
เมื่อวันที่
๒. รับทราบรายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายเพื่อ
24 พ.ย. ๒๕๕9
พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร
(พ.ต.ก.) ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕9
3. รับทราบรายงานผลการดําเนินการทางวินัยขาราชการศาลยุติธรรม จํานวน 4 ราย
4. รับทราบรายงานการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนขาราชการศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงเจาพนั กงานศาลยุติธรรม ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ และตําแหนงนิติกร ระดับ
ชํานาญการ
5. เห็ นชอบปรั บปรุ งองค ประกอบของคณะอนุกรรมการข าราชการศาลยุติ ธรรมเพื่อพิ จารณาคุ ณสมบัติ และ
ประเมินผลงานของบุคคลเพื่ อเลื่อนข าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้ งใหดํ ารงตํ าแหน งประเภทวิ ชาการ ตํ าแหน ง
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
6. เห็นชอบแตงตั้งคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมดําเนินการคัดเลือกขาราชการศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน (ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน)
7. เห็นชอบรายชื่อผูผานการคัดเลือกใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)
ในสํานักงานศาลยุติธรรม จํานวน 8 ราย
8. พิจารณาเรื่องรองทุกข จํานวน 1 ราย
9. เห็นชอบรายชื่อผูเขารับการอบรมหลักสูตรผูอํานวยการระดับตนของสํานักงานศาลยุติธรรม รุนที่ 3
10. เห็น ชอบใหสํา นัก งานศาลยุติธ รรมดํา เนิน การสอบคัด เลือ กเพื่อ บรรจุ และแตง ตั้ง บุค คลเขา รับ
ราชการในตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ โดยใหใชหลักเกณฑในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว17 ลงวันที่11 ธันวาคม
2556 เรื่องการสรรหาโดยการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ มาใชในการสอบโดยอนุโลม ยกเวน
หลั กเกณฑ วิ ธีก าร และเงื่ อนไขในการสอบ เฉพาะข อ 2.5 กํ าหนดให “ผู ส อบวิช าความสามารถทั่ ว ไป วิ ช า
ภาษาไทย และวิ ชาภาษาอั งกฤษ ไดคะแนนรวมไม ต่ํ ากว าร อยละ 60 จึ งจะถื อว าเปนผู สอบผ านการวั ดความรู
ความสามารถทั่วไป” โดยใหทดสอบความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดวย และผูมีสิทธิสอบ
คัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ ก.ศ. กําหนดและ
2) เปนขาราชการศาลยุติธรรม หรือลูกจางประจํา หรือพนักงานราชการศาลยุติธรรม หรือลูกจางชั่วคราว
ของสํานักงานศาลยุติธรรมที่จางดวยเงินงบประมาณ และปจจุบันปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในสํานักงานศาล
ยุติธรรม โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนด คือ
2.1) กรณีเปนขาราชการศาลยุติธรรมไมกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ หรือ
2.2) กรณีเปนลูกจางประจํา หรือพนักงานราชการศาลยุติธรรม หรือลูกจางชั่วคราวของสํานักงานศาลยุตธิ รรม
ที่จางดวยเงินงบประมาณ จะตองปฏิบัติงานในสํานักงานศาลยุติธรรมตอเนื่อง ไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันปดรับสมัคร
ทั้งนี้ สามารถนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนงลูกจางประจํา พนักงานราชการ หรือลูกจางชั่วคราวดังกลาวมานับ
ระยะเวลารวมกันได

~ ๓๙ ~

๔๐
การประชุมครั้งที่

ผลการประชุม
กรณีหากผูสมัครรายใดมีหนังสือรับรองผลการสอบผานภาค ก. ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. หรือสอบ
ผานภาค ก. ระดับปริญญาตรีที่สํานักงานศาลยุติธรรมเปดสอบคัดเลือกในป พ.ศ. 2559 เพื่อนําไปใชกับการสอบ
คัดเลือกและการสอบแขงขันเพื่อบรรจุแตงตั้งบุคคลในตําแหนงตาง ๆ ของสํานักงานศาลยุติธรรม และเห็นชอบให
สํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป อยางนอยปละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ใหมีการทดสอบ
ภาคความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดวย
11. เห็นชอบใหสํานักงานศาลยุติธรรมขึ้นบัญชี และจัดทําทะเบียนสําหรับผูสอบผาน ภาคความรูความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก) ในแตละระดับวุฒิการศึกษาของสํานักงานศาลยุติธรรม ตั้งแตพ.ศ. 2559 เพื่อนําไปใชกับการสอบ
คัดเลือกและการสอบแขงขันเพื่อบรรจุแตงตั้งบุคคลในตําแหนงตาง ๆ ของสํานักงานศาลยุติธรรม และเห็นชอบให
สํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป อยางนอยปละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ใหมีการทดสอบ
ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดวย
12. เห็นชอบแตงตั้งคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุ ติธรรมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของ
บุคคลเพื่อเลื่อนขาราชการศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงนักจิตวิทยาชํานาญการ
พิเศษ
๑. รับทราบรายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมเพื่ อพิจารณาคุณสมบัติและ
ผลการประชุม ก.ศ.
ครั้งที่ ๑7/๒๕๕9 ประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนขาราชการศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ประจําเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕9
เมื่อวันที่
๒. รับทราบรายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย
29 ธ.ค. ๒๕๕9
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร
(พ.ต.ก.) ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕9
3. รับทราบรายงานผลการดําเนินการทางวินัยขาราชการศาลยุติธรรม จํานวน ๓ ราย
4. รับทราบกรณีสํานักงาน ก.พ. ไดจัดทํารางแกไขมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑
5. เห็นชอบแตงตั้งคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย(คณะที่ ๖)
๖. เห็นชอบแตงตั้งคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล
เพื่อเลื่อนขาราชการศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชํานาญการ
๗. เห็นชอบรายชื่อบุคคลผูผานการคัดเลือกใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)
ในสํานักงานศาลยุติธรรม จํานวน ๑๙ ราย
๘. เห็นชอบการกําหนดกรอบอัตรากําลังขาราชการศาลยุติธรรม และพนักงานราชการศาลยุติธรรมในสํานักงาน
ประจําศาลจังหวัดเชียงคํา และสํานักงานประจําศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ – ภาค ๙ ซึ่งเปน
หนวยงานของศาลเปดทําการใหม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหตัดโอนตําแหนงและอัตรากําลังจากสํานักอํานวยการ
ประจําศาลจังหวัดพะเยา จํานวน ๔ อัตรา ไปเปนอัตรากําลังของศาลจังหวัดเชียงคํา และเห็นชอบกรอบอัตรากําลัง
ชั่วคราวเพื่อเตรียมการเปดทําการศาลดังกลาว
๙. เห็นชอบในหลักการยกเวนคุณวุฒิการศึกษาของผูสมัครเขารับการปรับระบบการจางลูกจางชั่วคราวเปนพนักงาน
ราชการศาลยุติธรรม โดยใหใชคุณวุฒิการศึกษาตามเงื่อนไขการจางลูกจางชั่วคราว และเห็นชอบใหผูสมัครเขารับ
การปรับระบบการจางเปนพนักงานราชการศาลยุติธรรม ซึ่งจางเปนลูกจางชั่วคราวครั้งแรกในวันที่ ๓ ตุลาคม
๒๕๕๔ จํานวน ๓ ราย ใหถือวาเปนผูมีระยะเวลาการจางครบถวนตามที่กําหนด และไมใหผูสมัครที่เคยถูกลงโทษ
ทางวินัย จํานวน ๓ ราย ไดรับการปรับเปนพนักงานราชการศาลยุติธรรมในครั้งนี้
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๑๐. เห็นชอบใหสํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
ในสํานักงานศาลยุติธรรม ตําแหนงเจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน โดยใชหลักเกณฑตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่
นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ
มาใชในการสอบโดยอนุโลม ทัง้ นี้ ใหยกเวนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบ เฉพาะขอ ๒.๕ โดยกําหนด
เปน “ผูสอบวิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ ๖๐ จึงจะถือวาเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป” และผูมีสิทธิ
สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑) มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ ก.ศ. กําหนด โดยเพิ่มคุณวุฒิทาง
พาณิชยศาสตร หรือคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญา
หลักสูตร ๒ ป ตอจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ป ตอจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิ
อยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และ
๒) เปนขาราชการศาลยุติธรรม หรือลูกจางประจํา หรือพนักงานราชการศาลยุติธรรม หรือลูกจางชั่วคราว
ของสํานักงานศาลยุติธรรมที่จางดวยเงินงบประมาณ และปจจุบันปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในสํานักงานศาล
ยุติธรรม โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนด คือ
๒.๑) กรณีเปนขาราชการศาลยุติธรรม ไมกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๒.๒) กรณีเปนลูกจางประจํา หรือพนักงานราชการศาลยุติธรรม หรือลูกจางชั่วคราว ของสํานักงานศาล
ยุติธรรมที่จางดวยเงินงบประมาณ จะตองปฏิบัติงานในสํานักงานศาลยุติธรรมตอเนื่องจนถึงวันปดรับสมัครไมนอ ยกวา ๒ ป
ทั้งนี้ สามารถนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนงลูกจางประจํา พนักงานราชการศาลยุติธรรม หรือลูกจางชั่วคราว
ดังกลาวมานับระยะเวลารวมกันได
กรณีหากผูสมัครรายใดเปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. หรือของ
สํานักงานศาลยุติธรรม สามารถใชหนังสือรับรองผลดังกลาวแทนการสอบภาค ก. ได ทั้งนี้ สามารถนําหนังสือรับรอง
ผลการสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกวาไปใชในการสอบคัดเลือก
ในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ํากวาได และแตงตั้งผูแทน ก.ศ. รวมเปนกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกดังกลาว
พรอมทั้ง เห็นชอบใหสํานักงานศาลยุติธรรมเรียกผูผานการคัดเลือกในตําแหนงเจาหนาที่ศาลยุติธรรม
ปฏิบัติงานในครั้งนี้ มาบรรจุเปนตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานได ตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
เนื่องจากทั้งสองตําแหนงดังกลาวใชคุณวุฒิอยางเดียวกัน และมีลักษณะงานใกลเคียงกัน
๑๑. เห็นชอบใหสํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการสอบแข ง ขั น เพื่ อ บรรจุแ ละแตง ตั้ง บุ ค คลเข า รับ ราชการ
ในตําแหนงตางๆ ดังนี้
๑) ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๒) ตําแหนงนายชางโยธาปฏิบัติงาน
โดยใชหลักเกณฑตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหา
โดยการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ มาใชในการสอบโดยอนุโลม ทั้งนี้ ใหยกเวนหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการสอบ เฉพาะขอ ๒.๕ โดยกําหนดเปน “ผูสอบวิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ
และความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ ๖๐ จึงจะถือวาเปนผูสอบผาน
การวัดความรูความสามารถทั่วไป” และผูมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการตองมีคุณสมบัติ
ดังนี้
ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
- มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ ก.ศ. กําหนด
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ตําแหนงนายชางโยธาปฏิบัติงาน
๑) มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ ก.ศ. กําหนด หรือ
๒) เปนพนักงานราชการศาลยุติธรรมทั่วไป ตําแหนงนายชางโยธา ที่ปฏิบัติงานดานชางโยธา ในหนวยงาน
สํานักงานศาลยุติธรรม มาแลวไมนอยกวา ๒ ป
โดยทั้งสองตําแหนงหากผูสมัครรายใดเปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ของ
ก.พ. หรือของสํานักงานศาลยุติธรรม สามารถใชหนังสือรับรองผลดังกลาวแทนการสอบภาค ก. ได ทั้งนี้ สามารถนํา
หนังสือรับรองผลการสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกวาไปใชในการ
สอบคัดเลือกในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ํากวาได และแตงตั้งผูแทน ก.ศ. รวมเปนกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน
ดังกลาว
ผลการประชุม ก.ศ.
๑. รับทราบปญหาขอขัดของและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานในเขตอํานาจอธิบดี
ครั้งที่ ๑/๒๕60 ผูพิพากษาภาค ๕
เมื่อวันที่
๒. รับทราบรายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและ
25 - 27 ม.ค. ๒๕60 ประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนขาราชการศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ประจําเดือน
(ก.ศ. สัญจร)
ธันวาคม ๒๕๕๙
๓. รับทราบรายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร
(พ.ต.ก.) ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
๔. รับทราบรายงานสรุปปริมาณงานและความกาวหนาของงานวินยั ระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
๕. รับทราบรายงานผลการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงของขาราชการศาลยุติธรรม จํานวน ๑ ราย
๖. เห็นชอบแตงตั้งคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของ
บุคคลเพื่อเลื่อนขาราชการศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ จํานวน ๗ คณะ ดังนี้
๑) ตําแหนงเจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ (คณะที่ ๑)
๒) ตําแหนงเจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ (คณะที่ ๖)
๓) ตําแหนงนิติกรชํานาญการ (คณะที่ ๑)
๔) ตําแหนงนิติกรชํานาญการ (คณะที่ ๒)
๕) ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ
๖) ตําแหนงสถาปนิกชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ
๗) ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
และเห็นชอบใหคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อ
เลื่อนขาราชการศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการในระดับที่สูงขึ้นตําแหนงนักจิตวิทยาชํานาญ
การพิเศษ มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนขาราชการศาลยุติธรรม
ขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักจิตวิทยาชํานาญการ อีกหนาที่หนึ่งโดยใหมีวาระการดํารงตําแหนงตามคําสั่งเดิม
๗. แตงตั้งคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมดําเนินการคัดเลือกขาราชการศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน (ตําแหนงนายชางโยธาชํานาญงาน)
๘. เห็นชอบรายชื่อบุคคลผูผานการคัดเลือกใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)
ในสํานักงานศาลยุติธรรม จํานวน ๒๐ ราย
๙. ที่ประชุมไดพิจารณาการขออนุมัติยกเวนในการแตงตั้งขาราชการศาลยุติธรรมใหดํารงตําแหนงตามแผน
อัตรากําลังใหม โดยมีมติดังนี้

~ ๔๒ ~

๔๓
การประชุมครั้งที่

ผลการประชุม
๑) เห็นชอบใหกําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการศาลยุติธรรมเปนการชั่วคราวเพื่อแตงตั้งผูดํารง
ตําแหนงปจจุบัน ทั้งนี้ เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปใหบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการศาลยุติธรรมตอไป
๒) เห็นชอบใหยกเวนกรณีขาราชการศาลยุติธรรมที่ไดรับผลกระทบจากการปรับปรุงการกําหนดประเภท
สายงาน และระดับตําแหนง ใหขาราชการศาลยุติธรรมผูนั้นดํารงตําแหนงตามกรอบอัตรากําลังเดิมได และเห็นชอบ
แนวทางในการดําเนินการปรับเปลี่ยนตําแหนงตามที่สาํ นักงานศาลยุติธรรมเสนอ
สําหรับขาราชการศาลยุติธรรมที่มีคุณวุฒิไมตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และไดรับยกเวนในการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาวตามมติคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมแลว ใหสามารถแตงตั้งขาราชการศาล
ยุติธรรมในตําแหนงเดิมได
๓) เห็นชอบใหขาราชการศาลยุติธรรมที่ไดรับผลกระทบจากการปรับปรุงการกําหนดประเภทตําแหนง
สายงาน และระดับตําแหนง สามารถประเมินเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตําแหนงเดิม
ตามระดับที่กําหนดไวในสายงานนั้น ๆ ตามกรอบอัตรากําลังเดิมได
๑๐. อนุมัติใหสํานักงานศาลยุติธรรมเรียกผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงเจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
ตามประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการศาล
ยุติธรรมในตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการและตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ทั้งนี้ หากผูสอบ
คัดเลือกไดรายใดไมประสงคเขารับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการและตําแหนง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ใหมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับในบัญชีผูผานการคัดเลือกฯ ตําแหนง
เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการเดิมตอไป
๑๑. เห็นชอบแตงตั้งผูแทน ก.ศ. รวมเปนกรรมการในคณะกรรมการพิจารณายายขาราชการศาลยุติธรรม
๑. รับทราบรายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมเพื่ อพิจารณาคุณสมบัติและ
ผลการประชุม ก.ศ.
ครั้งที่ 2/๒๕60 ประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนขาราชการศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ประจําเดือน
มกราคม 2560
เมื่อวันที่
๒. รับทราบรายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายเพื่อ
23 ก.พ. ๒๕60
พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร
(พ.ต.ก.) ประจําเดือนมกราคม 2560
๓. รับทราบการนําหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของตําแหนงที่ไดรับ
แตงตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ มาใชบังคับกับขาราชการศาลยุติธรรม
๔. รับทราบรายงานผลการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยขาราชการศาลยุติธรรมของ อ.ก.ศ. วินัย จํานวน ๔ ราย
๕. รับทราบรายงานจริยธรรมขาราชการศาลยุติธรรม จํานวน ๓ ราย
๖. รับทราบรายงานผลการพิจารณาเรื่องรองทุกขของขาราชการศาลยุติธรรมของอ.ก.ศ. รองทุกข จํานวน ๓ ราย
๗. เห็นชอบปรับปรุงองคประกอบของคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและ
ประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนขาราชการศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนง
เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ (คณะที่ ๔) และ (คณะที่ ๕)
๘. แต ง ตั้ ง คณะกรรมการกํา กั บ หลั ก สู ต รและแผนการพั ฒ นาข า ราชการศาลยุ ติ ธ รรม ตามระเบี ย บ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยคณะกรรมการอบรมและพัฒนาขาราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๕ (๔)
แทนตําแหนงที่ครบวาระ จํานวน ๓ ราย ดังนี้
๑) นายกมล กระสานติ์กุล
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลอุทธรณ
๒) นางชนมทิตา บัวทอง
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลอาญา

~ ๔๓ ~

๔๔
การประชุมครั้งที่

ผลการประชุม
๓) นางสาวอนงคกิตติ โอภาศชาติ
ผูอํ า นวยการสํ า นั ก อํ า นวยการประจํ า ศาลทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาและการค า ระหว า ง

ประเทศกลาง
๙. เห็นชอบรายชื่อบุ คคลผูผานการคัดเลือ กใหไดรับเงินเพิ่มสํ าหรับตําแหนงที่มีเหตุ พิเศษ ตําแหนงนิติก ร
(พ.ต.ก.) ในสํานักงานศาลยุติธรรม จํานวน ๔ ราย
๑๐. พิจารณาการดําเนินการทางจริยธรรมขาราชการศาลยุติธรรม จํานวน ๒ ราย โดยมีมติเห็นชอบดวยกับการดําเนินการ
ของผูบังคับบัญชา
๑๑. พิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยขาราชการศาลยุติธรรม จํานวน ๑ ราย โดยมีมติใหยกอุทธรณ
๑๒. เห็นชอบรายงานสรุปผลการฝกอบรมหลักสูตร “ผูอํานวยการระดับตน” รุนที่ ๓ ตามที่สถาบันพัฒนา
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมเสนอ
๑. รับทราบรายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมเพื่ อพิจารณาคุณสมบัติและ
ผลการประชุม ก.ศ.
ครั้งที่ 3/๒๕60 ประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนขาราชการศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ประจําเดือน
กุมภาพันธ ๒๕60
เมื่อวันที่
๒. รับทราบรายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายเพื่อ
27 มี.ค. ๒๕60
พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร
(พ.ต.ก.) ประจําเดือนกุมภาพันธ 2560
๓. รับทราบรายงานผลการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยขาราชการศาลยุติธรรมของอ.ก.ศ. วินัย จํานวน ๓ ราย
๔. รับทราบการใหขาราชการศาลยุติธรรมที่ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน และระดับสูง ซึ่งเปน
ตําแหนงที่มีลักษณะบริหารที่ไดปฏิบัติหนาที่เดียวติดตอกันครบ ๔ ป ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงและหนาที่เดิมอีก ๑ ป
จํานวน ๓ ราย
๕. รับทราบรายงานการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนขาราชการศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชํานาญการพิเศษ
๖. เห็นชอบแตงตั้งคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล
เพื่อเลื่อนขาราชการศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงนักวิชาการพัสดุชํานาญการ และ
ชํานาญการพิเศษ
๗. เห็นชอบรายชื่อบุคคลผูผานการคัดเลือกใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)
ในสํานักงานศาลยุติธรรม จํานวน ๑ ราย
๘. พิจารณาเรื่องรองทุกขขาราชการศาลยุติธรรม จํานวน ๑ ราย โดยมีมติไมรับเรื่องรองทุกขดังกลาวไวพิจารณา
เนื่องจากเปนกรณียื่นเรื่องรองทุกขเกินกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ทราบเหตุแหงการรองทุกข
๙. เห็นชอบหลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนการคัดเลือกขาราชการศาลยุติธรรมใหดํารงตําแหนงผูชวยเลขาธิการ
สํานักงานศาลยุติธรรม ประเภทบริหาร ระดับตน โดยใหคัดเลือกจากขาราชการศาลยุติธรรมซึ่งดํารงตําแหนง
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง มาแลวไมนอยกวา ๕ ป
๑๐. เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่บรรจุเขารับราชการ
โดยใหเพิ่มเติมตําแหนงวิศวกรไฟฟา ตําแหนงวิศวกรเครื่องกล และตําแหนงมัณฑนากร ในหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขของปจจัยที่ ๑ การบรรจุเขารับราชการในสายงานที่ ก.ศ. กําหนด ขอ ๑.๑ ตําแหนงประเภทวิชาการ
๑๑. เห็นชอบกําหนดใหคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมเพื่อทบทวนการพิจารณาคุณสมบัติและประเมิน
ผลงานของบุคคล เมื่อมีมติในเรื่องใดแลว ใหประธานอนุกรรมการรายงานให ก.ศ. ทราบ และใหสํานักงานศาลยุติธรรม
ดําเนินการตามมติคณะอนุกรรมการฯ เวนแต ก.ศ. จะเห็นเปนอยางอื่น

~ ๔๔ ~

๔๕
การประชุมครั้งที่

ผลการประชุม
๑๒. อนุมัติใหสํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ
จากผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ตามหลักเกณฑในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑
ธันวาคม ๒๕๕๑ และที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๒๐ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ และแตงตั้งผูแทน ก.ศ. รวมเปนกรรมการ
ในการดําเนินการดังกลาว

๑. รับทราบรายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมเพื่ อพิจารณาคุณสมบัติและ
ผลการประชุม ก.ศ.
ครั้งที่ 4/๒๕60 ประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนขาราชการศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ประจําเดือน
มีนาคม ๒๕60
เมื่อวันที่
๒. รับทราบรายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายเพื่อ
27 เม.ย. ๒๕60
พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร
(พ.ต.ก.) ประจําเดือนมีนาคม 2560
๓. รับทราบการนําหลักเกณฑและวิธีการใหลูกจางประจําของสวนราชการไดรับอัตราคาจางสูงกวาอัตราคาจาง
ขั้นสูงของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งในแตละระดับมาใชกับลูกจางประจําของสํานักงานศาลยุติธรรม
๔. รับทราบรายงานผลการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยขาราชการศาลยุติธรรมของอ.ก.ศ. วินัย จํานวน ๒ ราย
๕. รับทราบรายงานสรุปปริมาณงานวินัยและความกาวหนาของงานวินัย ระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
๖. รับทราบผลการดําเนินการจัดทําคูมือการดําเนินการทางวินัยของสํานักงานศาลยุติธรรม
๗. เห็นชอบปรับปรุงองคประกอบของคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและ
ประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนขาราชการศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ จํานวน ๓ คณะ ดังนี้
๑) ตําแหนงนิติกรชํานาญการ (คณะที่ ๖)
๒) ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
๓) ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
โดยใหมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของอนุกรรมการเดิม
๘. เห็นชอบปรับปรุงองคประกอบของคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมดําเนินการคัดเลือกขาราชการ
ศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ตําแหนงเจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน
และตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน (คณะที่ ๑) และ (คณะที่ ๒) โดยใหมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับ
วาระที่เหลืออยูของอนุกรรมการเดิม
๙. เห็นชอบรายชื่อบุคคลผูผานการคัดเลือกใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)
ในสํานักงานศาลยุติธรรม จํานวน ๒๒ ราย
๑๐. เห็นชอบปรับปรุงการกําหนดตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ เปนระดับ
ปฏิบัติการ หรือชํานาญการ หรือชํานาญการพิเศษ เฉพาะในสํานักอํานวยการประจําศาลที่มีอัตรากําลังขาราชการ
ตุลาการไมนอยกวา ๒๕ อัตรา รวมอัตรากําลังที่ปรับปรุง จํานวน ๓๕ อัตรา
๑๑. เห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมวาดวยการสงเสริมจริยธรรม
ผลการประชุม ก.ศ.
๑. รับทราบรายงานผลการพิจารณาการดําเนินการทางวินยั ขาราชการศาลยุติธรรมของอ.ก.ศ. วินัย จํานวน 5 ราย
ครั้งที่ 5/๒๕60
2. เห็นชอบรายชื่อบุคคลผูผานการคัดเลือกใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)
เมื่อวันที่
ในสํานักงานศาลยุติธรรม จํานวน ๒ ราย
18 พ.ค. ๒๕60
3. เห็นชอบหลักเกณฑการปรับระบบลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานราชการศาลยุติธรรม ดังนี้
(1) เห็นชอบกรณีพนักงานราชการศาลยุติธรรม ซึ่งปรับระบบการจางเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 และ
ลาออกไปจางเปนลูกจางชั่วคราวของของหนวยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม ไมสามารถนําระยะเวลามานับ
ตอเนื่องเพื่อใชในการปรับระบบการจางเปนพนักงานราชการศาลยุติธรรมยอนหลัง หรือระหวางปในรอบ 1 ตุลาคม
2559 และไมสามารถนําระยะเวลาดังกลาวมานับตอเนื่องเพื่อปรับระบบการจางในรอบถัดไป

~ ๔๕ ~

๔๖
การประชุมครั้งที่

ผลการประชุม
(2) เห็นชอบกําหนดหลักเกณฑการปรับระบบการจางลูกจางชัว่ คราวเปนพนักงานราชการศาลยุติธรรม
เพิ่มเติม ดังนี้
- ลูกจางชั่วคราวที่จะปรับระบบการจางเปนพนักงานราชการศาลยุติธรรมตองไมถูกลงโทษทางวินัย
หากอยูระหวางการดําเนินการทางวินัยใหชะลอการทําสัญญาจางจนกวาการดําเนินการทางวินัยจะแลวเสร็จ
หากปรากฏวาลูกจางชั่วคราวดังกลาวไมมีความผิดทางวินัย ใหจัดทําสัญญาจางพนักงานราชการศาลยุติธรรม
ยอนหลังถึงวันที่ 1 ตุลาคม ของรอบการปรับที่ลูกจางชั่วคราวดังกลาวมีคุณสมบัติครบถวน
4. เห็นชอบใหตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี เปนสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกับสายงานนักวิชาการ
พัสดุ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ โดยการนับระยะเวลาเกื้อกูลใหนับเฉพาะระยะเวลาที่ไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ ทั้งนี้ ใหนับไดไมเกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการปฏิบัติงานทั้งหมด โดยให
สํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการปรับปรุงหนังสือสํานักงานศาลยุติธรรมที่ ศย 004/ว126 ลงวันที่ 24 มีนาคม
2548 ใหเปนไปตามมติดังกลาวตอไป
ผลการประชุม ก.ศ.
๑. รับทราบรายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ
ครั้งที่ 6/๒๕60 และประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนขาราชการศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับทีส่ ูงขึ้น
เมื่อวันที่
ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๐ และเดือนพฤษภาคม 2560
22 มิ.ย. ๒๕60
2. รับทราบรายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม ผูทรงคุณวุฒดิ านกฎหมาย
เพื่อพิจารณาคุณสมบัตแิ ละประเมินผลงานของบุคคลเพื่อใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนง
นิติกร (พ.ต.ก.) ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๐ และเดือน พฤษภาคม 2560
3. รับทราบรายงานการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกเพื่อแตงตั้ง ขาราชการศาลยุติธรรมใหดํารงตําแหนง
ผูชวยเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
4. รับทราบรายงานการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกเพือ่ แตงตั้ง ขาราชการศาลยุติธรรมใหดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการ ระดับสูง
5. รับทราบรายงานการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกเพือ่ เลื่อนขาราชการ ศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงนิติกร ระดับชํานาญการพิเศษ และตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชํานาญการ
6. รับทราบรายงานผลการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยขาราชการศาลยุติธรรม ของ อ.ก.ศ. วินัย จํานวน
3 ราย
7. เห็นชอบรายชื่อบุคคลผูผานการคัดเลือกใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)
ในสํานักงานศาลยุติธรรม จํานวน 11 ราย
8. อนุมัติใหสํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในสํานักงาน
ศาลยุติธรรม ตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ และตําแหนง เจาพนักงานคดีปฏิบัติการ โดยใหดําเนินการดังนี้
1) ใชหลักเกณฑตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว 17 ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง
การสรรหาโดยการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ โดยอนุโลม ทั้งนี้ ใหยกเวนหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการสอบ เฉพาะกรณี ขอ 2.5 โดยกําหนดเปน “ผูสอบวิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย
วิชาภาษาอังกฤษ และความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ ๖๐
จึงจะถือวาเปนผูสอบผานการ วัดความรูความสามารถทั่วไป”
2) กําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคล เขารับราชการในตําแหนงนิติกร
ปฏิบัติการ และตําแหนงเจาพนักงานคดีปฏิบัติการ ดังนี้
2.1 มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ที่ ก.ศ. กําหนด
2.2 ผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก ไดแกบุคคลดังตอไปนี้

~ ๔๖ ~

๔๗
การประชุมครั้งที่

ผลการประชุม
(1) เปนขาราชการศาลยุติธรรม หรือลูกจางประจํา หรือพนักงานราชการศาลยุติธรรม หรือ
ลูกจางชั่วคราวของสํานักงานศาลยุติธรรมที่จางดวยเงิน งบประมาณ และปจจุบันปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน
ในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม และ
(2) มีระยะเวลาการปฏิบัติราชการหรือปฏิบตั ิงานตามที่ สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนด
กลาวคือ กรณีเปนขาราชการศาลยุติธรรม ไมกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการกรณีเปนลูกจางประจํา หรือ
พนักงานราชการศาลยุติธรรม หรือลูกจางชั่วคราว ของสํานักงานศาลยุติธรรมที่จางดวยเงินงบประมาณจะตอง
ปฏิบัติงานในสํานักงานศาลยุติธรรม ตอเนื่องจนถึงวันปดรับสมัครไมนอยกวา ๒ ปทั้งนี้ สามารถนําระยะเวลาในการ
ดํารงตําแหนง ลูกจางประจํา พนักงานราชการศาลยุติธรรม หรือลูกจางชั่วคราวดังกลาว มานับระยะเวลารวมกันได
3) กรณีหากผูสมัครรายใดเปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. หรือของ
สํานักงานศาลยุติธรรม ในระดับปริญญาตรีหรือในระดับวุฒิการศึกษา ที่สูงกวาแลว สามารถใชหนังสือรับรองผลดังกลาว
แทนการสอบภาค ก. ได
4) แตงตั้งผูแทน ก.ศ. รวมเปนกรรมการในการดําเนินการสอบคัดเลือกตําแหนง นิติกรปฏิบัติการ และ
ตําแหนงเจาพนักงานคดีปฏิบัติการ
9. อนุมัติใหสํานักงานศาลยุติธรรมสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในสํานักงานศาลยุติธรรม
ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ โดยใหดําเนินการดังนี้
1) ใชหลักเกณฑตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว 17 ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง
การสรรหาโดยการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ โดยอนุโลม ทั้งนี้ ใหยกเวนหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการสอบ เฉพาะกรณี ขอ 2.5 โดยกําหนดเปน “ผูสอบวิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย
วิชาภาษาอังกฤษ และความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ไดคะแนนรวมไมากว
ต ารอยละ ๖๐
จึงจะถือวาเปนผูสอบผานการ วัดความรูความสามารถทั่วไป”
2) กําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนง
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ดังนี้
2.1) ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
หรือหลายสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร หรือ
2.2) ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันและมีประสบการณในการ
ปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอร(การพัฒนาเครือขายคอมพิวเตอร และการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร) ในหนวยงาน
ภาครัฐ (สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานของรัฐรูปแบบใหม) หรือเอกชน มาแลวไมนอยกวา
3 ป หรือ
2.3) ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันและปจจุบันเปนขาราชการ
ศาลยุติธรรม หรือลูกจางประจํา หรือพนักงานราชการศาลยุติธรรม หรือลูกจางชั่วคราวของสํานักงานศาลยุติธรรม
ที่จางดวยเงินงบประมาณ ซึ่งไดปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอรในหนวยงานสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรมมาแลว
ไมนอยกวา 2 ป
3) กรณีหากผูสมัครรายใดเปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. หรือของ
สํานักงานศาลยุติธรรม ในระดับปริญญาตรีหรือในระดับวุฒิการศึกษา ที่สูงกวาแลว สามารถใชหนังสือรับรองผล
ดังกลาวแทนการสอบภาค ก. ได
4) แตงตั้งผูแทน ก.ศ. รวมเปนกรรมการในการดําเนินการสอบแขงขันตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร
ปฏิบัติการ
10. อนุมัติใชบัญชีผสู อบแขงขันไดของสวนราชการอื่นมาขึ้นบัญชีเปนผูไดรับการคัดเลือกของสํานักงานศาล
ยุติธรรมดังนี้

~ ๔๗ ~

๔๘
การประชุมครั้งที่

ผลการประชุม
1) ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม มาขึ้นบัญชีเปนผูไดรับการคัดเลือกในตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร
ของสํานักงานศาลยุติธรรม
2) ตําแหนงบรรณารักษปฏิบัติการของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง มาขึ้นบัญชี เปนผูไดรับการคัดเลือก
ในตําแหนงบรรณารักษปฏิบัติการ ของสํานักงานศาลยุติธรรม
3) ตําแหนงนายชางโยธาปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรน้ํา มาขึ้นบัญชีเปน ผูไดรับการคัดเลือกในตําแหนง
นายชางโยธาปฏิบัติงาน ของสํานักงานศาลยุติธรรม
แตงตั้งผูแทน ก.ศ. รวมเปนกรรมการในการดําเนินการดังกลาว
11. เห็นชอบใหยกเวนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงขาราชการศาลยุติธรรมในการคัดเลือกและแตงตั้ง
ขาราชการศาลยุติธรรมใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ ระดับสูง ทดแทนตําแหนงที่จะวางในเดือนตุลาคม 2560
เฉพาะกรณีขอ 4 ซึ่งกําหนดวา “ผานการฝกอบรมหลักสูตร ผูอํานวยการระดับสูงของสํานักงานศาลยุติธรรม หรือ
ผานการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับ ผูอํานวยการระดับสูงที่ ก.ศ. รับรอง”
12. เห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในมาตรฐานกําหนดตําแหนงประเภทอํานวยการ
ระดับสูง ขอ 4 ดังนี้ “ขอ 4 ผานการอบรมหลักสูตรผูอํานวยการ ระดับสูงของสํานักงานศาลยุติธรรม หรือผานการ
อบรมหลักสูตรสําหรับผูอํานวยการระดับสูง ที่ ก.ศ. รับรอง หากยังไมเคยผานการอบรมหลักสูตรดังกลาว
มากอน จะตองเขารับการฝกอบรม ภายในระยะเวลา 1 ป หรือในโอกาสแรกที่สามารถเขาอบรมได นับจากวันที่ได
รับการแตงตั้งให ดํารงตําแหนง”
13. เห็นชอบการแกไขเพิ่มเติมกระบวนการและแนวทางในการพิจารณาผลงาน ของบุคคลเพื่อเลือ่ นขาราชการ
ศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
14. เห็นชอบกําหนดใหโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ ทดสอบสภาวะจิตใจ
และอารมณของผูสมัครเขารับการอบรมหลักสูตรผูอํานวยการระดับตน รุนที่ 4
15. เห็นชอบการแตงตัง้ คณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการ
ประเมินผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการพิเศษ
16. พิจารณาการดําเนินการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งขาราชการศาลยุติธรรมใหดํารงตําแหนงรองเลขาธิการ
สํานักงานศาลยุติธรรม (นักบริหารระดับสูง) แลวมีมติดังนี้
1) แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกเพื่อแตงตั้งขาราชการศาลยุติธรรมใหดํารงตําแหนง
รองเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม (นักบริหารระดับสูง)จํานวน ๗ คน
2) เห็นชอบใหนําผลการทดสอบสมรรถนะหลักทางการบริหารมาประกอบในการคัดเลือก โดยไมนําผล
คะแนนการทดสอบสมรรถนะหลักทางการบริหารดังกลาวมาเปนเกณฑตัดสิทธิในการเขารับการสัมภาษณ
3) เห็นชอบใหยกเวนคุณสมบัติของผูสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งขาราชการศาลยุติธรรม
ใหดํารงตําแหนงรองเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม (นักบริหารระดับสูง) โดยใหขาราชการศาลยุตธิ รรมที่เคยเปน
ผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือกตามมาตรฐานกําหนด ตําแหนงในประกาศคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม
ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2552 เรื่อง การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง และจัดตําแหนงขาราชการศาลยุติธรรม
เขาประเภท ตําแหนง สายงาน และระดับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง เปนผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
และไดรับยกเวนการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนการเฉพาะคราว ตามมติ คณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม
ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
17. รับทราบการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐ
เปนรัฐบาลดิจิทัล (สํานักงาน ก.พ.)

~ ๔๘ ~

๔๙
การประชุมครั้งที่
ผลการประชุม
ผลการประชุม ก.ศ.
1. รับทราบรายงานสรุปปริมาณงานวินัยและความกาวหนาของงานวินัย ระหวางเดือน เมษายนถึงเดือน
ครั้งที่ 7/๒๕60 มิถุนายน ๒๕60
เมื่อวันที่
2. รับทราบรายงานผลการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงขาราชการ ศาลยุติธรรมของ อ.ก.ศ. วินัย
20 ก.ค. ๒๕60 จํานวน 3 ราย
3. เห็นชอบรายชื่อบุคคลผูผานการคัดเลือกใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร
(พ.ต.ก.) ในสํานักงานศาลยุติธรรม จํานวน 13 ราย
4. เห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการในการปรับระบบการจางลูกจางชั่วคราวเปน พนักงานราชการศาลยุติธรรม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560)
5. มีมติรับรองหลักสูตรการฝกอบรมที่จัดโดยหนวยงานภายนอกซึ่งขาราชการ ศาลยุติธรรมผานการฝกอบรม
เพื่อประกอบการใหไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษ จํานวน 22 ราย
6. เห็นชอบรายชื่อผูเขารับการอบรมหลักสูตรผูอํานวยการระดับตนของสํานักงานศาลยุติธรรม รุนที่ 4
จํานวน 40 คน
7. เห็นชอบรางระเบียบคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมวาดวยการแตงตั้ง เจาพนักงานคดี(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560 และเสนอ ก.บ.ศ. เพือ่ พิจารณาตอไป
ผลการประชุม ก.ศ.
1. รับทราบรายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ
ครั้งที่ 8/๒๕60 และประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนขาราชการศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
เมื่อวันที่
ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ และเดือนกรกฎาคม 2560
17 ส.ค. ๒๕60
2. รับทราบรายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อใหไดรับเงินเพิ่ม สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนง
นิติกร (พ.ต.ก.) ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ และเดือน กรกฎาคม 2560
3. รับทราบรายงานผลการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงขาราชการ ศาลยุติธรรมของ
อ.ก.ศ. วินัย จํานวน 4 ราย
4. รับทราบรายงานการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนขาราชการ ศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงนิติกร ระดับชํานาญการพิเศษ
5. รับทราบการใหขาราชการศาลยุติธรรมที่ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ที่ปฏิบัติหนาที่เดียวติดตอกัน
ครบสี่ป ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่เดิมตอไปอีก จํานวน 4 ราย
6. เห็นชอบรายชื่อบุคคลผูผานการคัดเลือกใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุ พิเศษ ตําแหนงนิติกร
(พ.ต.ก.) ในสํานักงานศาลยุติธรรม จํานวน 4 ราย
7. เห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ และประเมินผลงาน
ของบุคคลเพื่อเลื่อนขาราชการศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท วิชาการ ตําแหนงเจาพนักงานคดี
ชํานาญการ (คณะที่ 1)
8. เห็นชอบปรับปรุงองคประกอบของคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและ
ประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนขาราชการศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงนิติกร
ชํานาญการ (คณะที่ 4) โดยใหมีวาระการดํารง ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของอนุกรรมการเดิม
9. อนุมัติจางผูที่มีอายุครบ 60 ปบริบูรณแลว เปนลูกจางชั่วคราวของสํานัก อํานวยการประจําศาลฎีกา
จํานวน 1 คน ตอไปอีก 1 ป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
10. อนุมัติกําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการจํานวน 413 อัตรา เพื่อรองรับ การจางลูกจางชั่วคราว
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยใหกําหนดไวหนวยงานเดิมไปพลางกอนเมื่อ วางลงใหสํานักงานศาลยุตธิ รรมพิจารณา
เหตุผลความจําเปนของหนวยงาน หากหนวยงานที่ไดรับ อนุมัติกรอบอัตรากําลังดังกลาวมีปริมาณงานลดลง ใหยุบเลิก
การจางเพื่อเกลี่ยไปยังหนวยงานที่มี ภารกิจและปริมาณงานเพิ่มขึ้นเปนกรณีเรงดวน

~ ๔๙ ~

๕๐
การประชุมครั้งที่

ผลการประชุม
11. อนุมัติในหลักการกําหนดกรอบอัตรากําลัง จํานวน และตําแหนงของลูกจาง ชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน
โครงการของสํานักงานศาลยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 5 โครงการ รวม 245 อัตรา
12. อนุมัติในหลักการใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมสามารถอนุมัติการจาง ลูกจางชั่วคราวเพิ่มเติม
ระหวางปงบประมาณใหแกหนวยงานในสังกัดที่มีปริมาณงานและภารกิจ เพิ่มขึ้นและมีความจําเปนตองเพิ่ม
อัตรากําลังเปนกรณีเรงดวน ทั้งนี้ การอนุมัติจางลูกจางชั่วคราว ดังกลาวใหอยูภายใตกรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการศาลยุติธรรมที่คณะกรรมการขาราชการ ศาลยุติธรรมอนุมัติตามขอ 10 และรายงานคณะกรรมการ
ขาราชการศาลยุติธรรมเพื่อทราบ
13. เห็นชอบแตงตั้งผูแทน ก.ศ. รวมเปนกรรมการในคณะกรรมการพิจารณายาย ขาราชการศาลยุติธรรม

ผลการประชุม ก.ศ.
1. รับทราบขาราชการศาลยุติธรรมรองทุกข จํานวน 2 ราย
ครั้งที่ 9/๒๕60
2. รับทราบรายงานผลการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงขาราชการศาลยุติธรรมของ อ.ก.ศ. วินัย
เมื่อวันที่
จํานวน 3 ราย
14 ก.ย. 2560
3. รับทราบรายงานผลการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงขาราชการศาลยุติธรรมของ อ.ก.ศ. วินัย
จํานวน 1 ราย
4. รับทราบการกําหนดความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของขาราชการศาลยุติธรรมในสํานักบริหาร
งานออกแบบและกอสราง
5. เห็นชอบรายชื่อบุคคลผูผานการคัดเลือกใหไดรับเงินเพิม่ สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร
(พ.ต.ก.) ในสํานักงานศาลยุติธรรม จํานวน 10 ราย
6. เห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน
ของบุคคลเพื่อเลื่อนขาราชการศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ
ชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ
7. เห็นชอบการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสํานักงานศาลยุติธรรม จํานวน 67 ตําแหนง
8. เห็นชอบการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงขาราชการศาลยุตธิ รรม
- ตําแหนงหัวหนากลุมงานในสํานักงานประจําศาลยุติธรรม
- ตําแหนงดานงานประชาสัมพันธในสํานักอํานวยการประจําศาลฎีกา
9. เห็นชอบการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเจาพนักงานคดี และมาตรฐานกําหนดตําแหนงเจาพนักงานคดี
10. เห็นชอบใหแกไขการอนุญาตใหขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ ขาราชการศาลยุติธรรม จํานวน 1 ราย
11. รับทราบมติที่ประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 มีมติเห็นชอบรางระเบียบ
คณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม วาดวยการแตงตั้งเจาพนักงานคดี (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ...

~ ๕๐ ~

-

2.3 ผลการดําเนินการของสํานักคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

2.3.1 สวนชวยอํานวยการ
ลําดับที่

หนาที่ความรับผิดชอบ

ผลการดําเนินการ

1
2
3

ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของหนวยงาน
ปฏิบัติงานเลขานุการและประชุมของหนวยงาน
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําและเผยแพรเอกสารและผลงาน
ของหนวยงาน
ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงาน
ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุเบื้องตนของหนวยงาน
ดํา เนินการเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงิน
ของหนวยงาน
ดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลสารสนเทศและสถิติของหนวยงาน
โดยใชเทคโนโลยี
ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของสวนงาน
ปฏิ บั ติงานรว มกั บหรือ สนั บ สนุน การปฏิ บั ติงานของหนว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

การปฏิบัติงานของสํานักดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานและเปนไปดวยความถูกตองตามกฎ ระเบียบ มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
แผนปฏิบัติการของหนวยงานมีระยะเวลาในการดําเนินงานอยางชัดเจน มีการพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีระบบสราง
แรงจูงใจในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน กิจกรรมหลัก ไดแก
๑. ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป
๑.๑ ทะเบียนหนังสือรับ จํานวน ๖,๗๑๒ เรื่อง
๑.๒ ทะเบียนหนังสือสงและการเสนอแฟมผูบริหารสํานักงานศาลยุติธรรม จํานวน ๔,๘๕๗ เรื่อง
๒. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเบื้องตนของสํานัก ก.ศ.
๒.๑ การอนุญาตใหขาราชการศาลยุติธรรมเขารับการอบรม/สัมมนา จํานวน ๘ ครั้ง (รวม ๑๔ ราย)
๒.๒ การอนุญาตใหขาราชการศาลยุติธรรมเดินทางไปราชการ จํานวน ๗ ครั้ง (รวม ๗ ราย)
๒.๓ รายงานบัญชีวันทําการประจําเดือนทางโปรแกรม จํานวน ๑๒ ครั้ง
๓. ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี
 การบริหารจัดการงบประมาณ งานบริหารงานบุคคลแลพัฒนาขาราชการศาลยุติธรรม กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล
ขาราชการศาลยุติธรรม ไดแก
- การเบิกจายเงินเบี้ยประชุม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ในการประชุมคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม
จํานวน ๑๒ ครั้ง รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑,๙๓๕,๖๒๙ บาท
- การเบิ กจ ายเงิ นเบี้ ยประชุ ม ค าอาหารว างและเครื่องดื่ม ในการประชุ มคณะอนุ กรรมการที่ ก.ศ. แต งตั้ ง รวมเป น เงิน ทั้ งสิ้ น
๗๒๘,๔๔๕ บาท
ดําเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ ครุภัณฑ การซอมบํารุงรักษา
- คํานวณคาเสื่อมราคาประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการบํารุงรักษา
- ตรวจสอบการรับจายพัสดุประจําปงบประมาณงวดตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

4
5
6
7
8
9

~ ๕๑ ~

ลําดับที่

หนาที่ความรับผิดชอบ

ผลการดําเนินการ
งบประมาณดานการจัดการและบริหารองคการ ไดแก
- คาใชสอย วัสดุ
จํานวน
๑,๒๒๔,๑๐๖.๙๕
บาท
- คาน้ําดื่ม
จํานวน
๒๒,๒๓๙.๐๐
บาท
- คาซอมบํารุงรักษาและอื่นๆ
จํานวน
๖๙,๒๗๑.๐๖
บาท
- คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ จํานวน
๔๑๗,๕๒๐.๐๐
บาท
- คาหนังสือพิมพ
จํานวน
๒,๘๒๐.๐๐
บาท
ดําเนินการงานธุรการ การเบิกจาย และรายงานผลการดําเนินงานโครงการ จํานวน ๑๑ โครงการ ไดแก
๑. โครงการประชุมคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมสัญจร (ก.ศ.สัญจร)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน 4๐๕,๑๕๒ บาท
๒. โครงการจัดทําตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานทีเ่ ปนมาตรฐานกลางของขาราชการศาลยุติธรรม จํานวน ๑,๑๑๓,๓๐๗ บาท
๓. โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการสนับสนุนการบังคับคดีนายประกันของสํานักงานศาลยุติธรรม
จํานวน ๓๙,๐๙๓,๐๑๒ บาท
๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม จํานวน ๗,๐๒๑,๖๑๑ บาท
๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักงานอธิบดี ผูพิพากษาภาค จํานวน ๔,๔๖๘,๙๔๗ บาท
๖. โครงการเกษียณกอนกําหนด จํานวน ๒๔,๙๕๑,๗๕๐ บาท
๗. โครงการเสริมสรางความรูนิตกิ รเพื่อรองรับการปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสอบสวนวินัยขาราชการ
ศาลยุติธรรม จํานวน ๒,๐๕๑,๖๔๙.๕๒ บาท
๘. โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานบังคับคดีผูประกัน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จํานวน ๔๔,๓๑๘,๐๙๗.๘๑ บาท
๙. โครงการจางผูปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผูประกัน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน ๔๒,๗๗๗,๓๑๑.๕๑ บาท
๑๐. โครงการจางผูปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผูประกัน จํานวน ๗,๔๐๙,๐๓๕.๙๕ บาท
๑๑. โครงการกําหนดแนวทางปองกันผลประโยชนทับซอนและแนวทางการปองกันการทุจริตของศาลยุติธรรม
จํานวน ๔๔,๕๖๖.๘๐ บาท

~ ๕๒ ~

2.3.2 สวนเลขานุการคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม
ยุติธรรม
ลําดับที่

หนาที่ความรับผิดชอบ

ผลการดําเนินการ

๑
2

ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ ก.ศ. และอนุ ก.ศ.
จัดทําและเผยแพรรายงานประจําปเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของ ก.ศ. และ อ.ก.ศ.
จัดเตรียมเรื่องที่ประชุมและสรุปประเด็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ของ ก.ศ. รวมทั้งวิเคราะหและจัดทําความเห็น/ขอเสนอ
จัดทําฐานขอมูลรายงานการประชุม ก.ศ. และคําวินิจฉัยของ ก.ศ.
ดําเนินการเกี่ยวกับการไดมาซึ่งกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม
และอนุกรรมการขาราชการศาลยุตธิ รรม
แจงประกาศ ระเบียบ คําสั่ง หรือมติแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
ประมวลระเบียบ ก.ศ. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรม
เรงรัดติดตามผลการดําเนินงานตามมติ ก.ศ. รวมทั้งรายงานผล
การดําเนินงานของ อ.ก.ศ. ตามที่ก.ศ. กําหนด
สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการขาราชการ
ศาลยุติธรรม เพื่อพิจารณาประเมิน ผลงานทางวิชาการ
ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผนงาน งบประมาณ และรายงานผล
ของสวนงาน
ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

๑. จัดประชุมคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕9 - ๓๐ กันยายน ๒๕60) จํานวน 12 ครั้ง
โดยมีเรื่องเสนอคณะกรรมการฯพิจารณา จํานวน 79 เรื่อง (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๐ วรรคสอง
บัญญัติวา “การประชุม ก.ศ. ใหนํามาตรา ๑๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม” มาตรา ๑๕ วรรคแรก บัญญัติวา “การประชุม ก.บ.ศ. ตองมีกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม”)
๒. จัดทําคําสั่งคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม จํานวน 24 คําสั่ง ไดแก
2.1 แตงตั้งคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมดําเนินการคัดเลือกขาราชการศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป
ระดับชํานาญงาน จํานวน 3 คณะ (ที่ 22/2559 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559)
2.1.1. ตําแหนงเจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน และตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน (คณะที่ 1)
2.1.2 ตําแหนงเจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน และตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน (คณะที่ 2)
2.1.3. ตําแหนงเจาพนักงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน และตําแหนงนายชางศิลปชํานาญงาน
2.2 ปรับปรุงองคประกอบคณะอนุก รรมการขา ราชการศาลยุ ติธ รรมเพื่ อพิจ ารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อ น
ขาราชการศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนิติกรชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ (ที่ 23/2559 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559)
2.3 แตงตั้งคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิดา นกฎหมาย (คณะที่ 7) (ที่ 24/2559 ลงวันที่ 15 พฤศจิ กายน
2559)
2.4 ปรับปรุงองคประกอบคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อน
ขาราชการศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ (ที่ 25/2559 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559)
2.5 แตงตั้งคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมดําเนินการคัดเลือกขาราชการศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป
ระดับชํานาญงาน ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน (ที่ 26/2559 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559)
2.6 แตงตั้งคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนขาราชการศาลยุติธรรม
ขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงนักจิตวิทยาชํานาญการพิเศษ (ที่ 27/2559 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559)
2.7 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม (ที่ 28/2559 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559)
2.8 แตงตั้งคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย (คณะที่ 6) (ที่ 1/2560 ลงวันที่ 20 มกราคม 2560)
2.9 แตงตั้งคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนขาราชการศาลยุติธรรม
ขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงนักตรวจสอบภายในชํานาญการ (ที่ 2/2560 ลงวันที่ 20 มกราคม 2560)
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ลําดับที่

หนาที่ความรับผิดชอบ

ผลการดําเนินการ
2.10 แตงตั้งคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนขาราชการศาลยุติธรรม
ขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ จํานวน 7 คณะ (ที่ 3/2560 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2560)
2.10.1. ตําแหนงเจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ (คณะที่ 1)
2.10.2 ตําแหนงเจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ (คณะที่ 6)
2.10.3. ตําแหนงนิติกรชํานาญการ (คณะที่ 1)
2.10.4. ตําแหนงนิติกรชํานาญการ (คณะที่ 2)
2.10.5. ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ
2.10.6. ตําแหนงสถาปนิกชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ
2.10.7. ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ (คณะที่ 1)
2.11 มอบหมายอํานาจหนาที่เพิ่มเติมใหคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล
เพื่ อ เลื่อ นข า ราชการศาลยุ ติธ รรมขึ้ นแตงตั้งใหดํา รงตําแหนงประเภทวิ ช าการ ตําแหน งนั กจิตวิ ทยาชํานาญการพิเศษ (ที่ 4/2560 ลงวั นที่ 10
กุมภาพันธ 2560)
2.12 แตงตั้งคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมดําเนินการคัดเลือกขาราชการศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป
ระดับชํานาญงาน ตําแหนงนายชางโยธาชํานาญงาน (ที่ 5/2560 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2560)
2.13 แตงตั้งกรรมการกํากับหลักสูตรและแผนการพัฒนาขาราชการศาลยุติธรรม (ที่ 6/2560 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560)
2.14 ปรับปรุงองคประกอบคณะอนุ กรรมการขา ราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อ น
ขาราชการศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ (คณะที่4) และ (คณะที่ 5) (ที่ 7/2560 ลงวันที่ 7 มีนาคม
2560)
2.15 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกซอมกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม (ที่ 8/2560 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560)
2.16 แตงตั้งคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนขาราชการ
ศาลยุติธรรม ขึ้นแตงตั้งใหดํา รงตําแหนงประเภทวิชาการ ตํา แหนงนักวิชาการพัสดุชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ (ที่ 9/2560 ลงวันที่ 31
มีนาคม 2560)
2.17 ปรับปรุงองคประกอบคณะอนุ กรรมการขา ราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อ น
ขาราชการศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนิติกรชํานาญการ (คณะที่ 6) ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ และตําแหนงนักวิชาการ
ตรวจสอบภายในชํานาญการ (ที่ 10/2560 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560)
2.18 ปรับปรุงองคประกอบคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมดําเนินการคัดเลือกขาราชการศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ตําแหนงเจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน และตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน (คณะที่ 1) และ(คณะที่ 2)
(ที่ 11/2560 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560)
2.19 แตงตั้งคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม วาดวยการสงเสริมจริยธรรม (ที่ 12/2560 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560)

~ ๕๔ ~
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หนาที่ความรับผิดชอบ

ผลการดําเนินการ
2.20 แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกเพื่อแตงตั้งขาราชการศาลยุติธรรม ใหดํารงตําแหนงรองเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
(นักบริหารระดับสูง) (ที่ 13/2560 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560)
2.21 แตงตั้งคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนขาราชการ
ศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารง ตําแหนงเจาพนักงานคดีชํานาญการ (คณะที่ 1) (ที่ 14/2560 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560)
2.22 ปรับ ปรุงองคประกอบคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อน
ขาราชการศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนิติกรชํานาญการ (คณะที่ 4) (ที่ 15/2560 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560)
2.23 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกซอมกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม (ที่ 16/2560 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560)
2.24 แตงตั้งคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนขาราชการ
ศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารง ตําแหนงนักวิเทศสัมพันธชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ (ที่ 17/2560 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560)
3. ดําเนินโครงการประชุม คณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมสัญจร (ก.ศ.สัญจร) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหวางวันที่ 25 – 27
มกราคม 2560 ณ จังหวัดเชียงราย
งานเลขานุการคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม
๑. การจัดเตรียมเรื่องและสรุปประเด็นประกอบการพิจารณาของ ก.ศ.
จํานวน 79 เรื่อง
๒. ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุม ก.ศ.
จํานวน 12 ครั้ง
๓. จัดทํารายงานการประชุม
-ฉบับรางรายงานการประชุม
จํานวน 12 ฉบับ
-ฉบับรับรอง
จํานวน 12 ฉบับ
-ฉบับเผยแพร
จํานวน 12 ฉบับ
๔. สรุปมติการประชุม ก.ศ.
จํานวน 12 ครั้ง
๕. การเผยแพร มติ ก.ศ. ทางขาวศาลยุติธรรม
จํานวน 12 ครั้ง
๖. การเผยแพรมติ ก.ศ. ทางเว็บไซตสํานักคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม
จํานวน 12 ครั้ง
๗. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ และอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมตาง ๆ จํานวน 24 คําสั่ง
๘. ติดตามงานของคณะอนุกรรมการขา ราชการศาลยุติธ รรมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนขาราชการศาล
ยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น จํานวน 39 คณะ
9. ติดตามงานของคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) จํานวน 7 คณะ
10. แจงมติ ก.ศ. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ จํานวน 12 ครั้ง
11. ดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม จํานวน 1 ครั้ง
12. ดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกซอมกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม จํานวน 1 ครั้ง

~ ๕๕ ~

ลําดับที่

หนาที่ความรับผิดชอบ

ผลการดําเนินการ
๑3. บริหารโครงการประชุมคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕60 ระหวางวันที่ 25 - 27 มกราคม 2560
ณ ดอยตุงลอดจ อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
14. จัดทําหนังสือรายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการขา ราชการศาลยุติธ รรมและการบริห ารงานบุคคลของสํา นั ก งานศาลยุติธ รรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 700 เลม และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 700 เลม

~ ๕๖ ~

-

2.3 ผลการดําเนินการของสํานักคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

2.3.3 สวนวิชาการ
ลําดับที่

หนาที่ความรับผิดชอบ

ผลการดําเนินการ

1

จัดทํานโยบาย หลักเกณฑ ระบบ วิธีการและมาตรฐาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ศึกษา วิเคราะห วิจัยรวมกับสถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาล
ยุติธรรมเพื่อเสนอแนะทิศทางการบริหาร และพัฒนาขาราชการศาล
ยุติธรรม ลูกจาง พนักงานราชการศาลยุติธรรม และบุคลากรตามการ
จางงานประเภทอื่นของสํานักงานศาลยุติธรรม
ติดตามประเมิน ผลการบริห ารงานบุคคลของขาราชการศาลยุติธ รรม
ลูก จาง พนักงานราชการศาลยุติธ รรม และบุคลากรตามการจางงาน
ประเภทอื่นของสํานักงานศาลยุติธรรม
ดําเนินการเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณของหนวยงาน
ดํา เนินการเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงิน
ของหนวยงาน
ดําเนินการนิเทศงาน และใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลแกหนวยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการขาราชการ
ศาลยุติธรรม เพื่อพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการ
ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผนงาน งบประมาณ และรายงานผล
ของสวนงาน
ปฏิบัติงานรวม สงเสริมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

 การดําเนินโครงการจัดทําตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานกลางของขาราชการศาลยุติธรรม
 วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อใหศาลยุติธรรมมีระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในระดับบุคคลของขาราชการศาลยุติธรรมสังกัด
ภาคและศาลทั่วประเทศที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิผล
 เปาหมายของโครงการ ศาลยุติธรรมมีคูมือตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล
ที่เปนมาตรฐานกลางของขาราชการศาล
ยุติธรรมในสังกัดภาคและศาลทั่วประเทศ (โดยจัดทําแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๑๖ สายงาน)
 กระบวนการในการดําเนินโครงการ การดําเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบดวยกิจกรรมหลักจํานวน ๕ กิจกรรม
สรุปผลการดําเนินงานได ดังนี้
๑. การแตงตั้งคณะกรรมการและ/หรือคณะทํางานพิจารณากําหนดตัวชี้วัดมาตรฐานกลางของขาราชการศาลยุติธรรม โดย
ไดจัดทําคําสั่งสํานักงานศาลยุติธรรม ที่ ๔๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานกลางของขาราชการศาลยุติธรรม จํานวน ๔ คณะ
- คณะที่ ๑ ดานงานอํานวยการ (ตําแหนงผูอํานวยการ)
- คณะที่ ๒ ดานงานการเงิน บัญชี และพัสดุ
- คณะที่ ๓ ดานงานธุรการทั่วไป (งานบริหารทั่วไป/งานแผนงาน งบประมาณ
โครงการ/งานบุคคล/งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- คณะที่ ๔ ดานงานธุรการคดี
๒. จัดจางที่ปรึกษาจัดทําตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานกลางของขาราชการศาลยุติธรรมสําหรับหนวยงานศาล
ดําเนินการจางที่ปรึกษาโครงการจากคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยวิธีตกลง ระยะเวลาการจางจํานวน
๓๐๐ วัน มีการลงนามในสัญญาจางเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยที่ปรึกษาโครงการตองจัดสงงานจํานวน ๔ งวด ดังนี้

2

3
4
5
6
7
8
9

~ ๕๗ ~

ลําดับที่

หนาที่ความรับผิดชอบ

ผลการดําเนินการ
- งวดที่ ๑ จัดสงรายงานกรอบแนวทางและแผนการดํา เนิน งานการจัดทําตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและคา เปาหมายที่เปน
มาตรฐานกลางของขาราชการศาลยุติธรรม (Inception Report) : จัดสงมาเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
- งวดที่ ๒ จัดสงรางตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและคาเปาหมายที่เปนมาตรฐานกลางของขาราชการศาลยุติธรรม (Draft ๑) : จัดสง
มาเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
- งวดที่ ๓ จัดสงรางตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและคาเปาหมายที่เปนมาตรฐานกลางของขาราชการศาลยุติธรรมฉบับปรับปรุง (Draft ๒)
- งวดที่ ๔ จัดสงรายงานผลการจัดทําตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและคาเปาหมาย และรายละเอียดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและ
คาเปาหมายที่เปนมาตรฐานกลางของขาราชการศาลยุติธรรมฉบับสมบูรณ (KPI Template)
๓. รวบรวมและคั ด กรองข อ มู ล ตั ว ชี้ วั ด เบื้ อ งต น จากแบบรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านรายบุ ค คล ส ว นวิ ช าการ สํ า นั ก
คณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมไดดําเนินการศึกษา รวบรวม คัดกรองขอมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดเบื้องตน จากแหลงขอมูลตาง ๆ ไดแก
แผนยุทธศาสตรศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ , โครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของ
หนวยงานในสํานักงานศาลยุติธรรม , มาตรฐานกําหนดตําแหนง จํานวน ๑๖ สายงาน และแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับ
บุคคลของขาราชการศาลยุติธรรมในหนวยงานศาลและสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค แลวนํามาวิเคราะหและจัดทําออกมาเปนตัวชี้วัด
ระดับบุคคลเบื้องตน จํานวน ๑๖ สายงาน ไดแก
(๑) ผูอํานวยการ

(๒) เจาพนักงานศาลยุติธรรม

(๓) เจาพนักงานคดี

(๔) นิติกร

(๕) นักจิตวิทยา

(๖) นักวิเทศสัมพันธ

(๗) นักจัดการงานทั่วไป

(๘) นักวิเคราะหนโยบายและแผน

(๙) นักทรัพยากรบุคคล

(๑๐) นักวิชาการพัสดุ

(๑๑) นักวิชาการเงินและบัญชี

(๑๒) เจาพนักงานธุรการ

(๑๓) เจาหนาที่ศาลยุติธรรม

(๑๔) เจาพนักงานการเงินและบัญชี

(๑๕) นายชางโยธา

(๑๖) นักวิชาการคอมพิวเตอร
๔. ประชุมคณะทํางานรวมกับที่ปรึกษาโครงการเพื่อกําหนดรางตัวชี้วัดมาตรฐานกลางฯ โดยดําเนินการประชุมคณะทํางาน
พิจารณาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานกลางของขาราชการศาลยุติธรรม จํานวน ๔ คณะ รวมกับที่ปรึกษาโครงการ พรอมทั้งได
เชิญผูมีสวนเกี่ยวของมาใหขอมูลเพื่อจัดทําเปนรางตัวชี้วัดฯ (Draft ๑) จํานวน ๖ ครั้ง ประกอบดวย
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะที่ ๒ ดานการเงิน บัญชี พัสดุ
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะที่ ๔ ดานงานธุรการคดี (งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ/งานบังคับคดี/งาน
ไกลเกลี่ย/งานปลอยตัวชั่วคราว)

~ ๕๘ ~

ลําดับที่

หนาที่ความรับผิดชอบ

ผลการดําเนินการ
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะที่ ๔ ดานงานธุรการคดี (งานบริหารจัดการคดี : รับฟอง/ งานหมาย/งานสารบบความ
และสารบบคําพิพากษา/งานเก็บสํานวน/งานอุทธรณ-ฎีกา)
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะที่ ๔ ดานงานธุรการคดี (งานชวยพิจารณาคดี : ศูนยนัดความ/งานหนาบัลลังก/งานวิชาการ
งานคดี/งานนิติการ)
ครั้งที่ ๕ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะที่ ๓ ดานงานธุรการทั่วไป (งานบริหารทั่วไป/งานแผนงาน งบประมาณ โครงการ/
งานบุคคล/งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ครั้งที่ ๖ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะที่ ๑ ดานงานอํานวยการ (ตําแหนงผูอํานวยการ)
๕. ประชุมเชิงปฏิบัติการตัวแทนหนวยงานเพื่อจัดทําตัวชี้วัดมาตรฐานกลางฯ จํานวน ๙ ครั้ง ดําเนินการระดมความคิดเห็น
(workshop) เกี่ยวกับหนาที่งาน ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Area : KRAs) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลักในระดับบุคคล
(Key Performance Indicator : KPIs) และคาเปาหมาย (Targets) จากตัวแทนบุคลากรในหนวยงานศาลและสํานักศาลยุติธรรมประจํา
ภาค ในแตละสวน/กลุมงาน จํานวน ๙ ครั้ง ประกอบดวย
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ไดแก ผูบริหารสํานักงาน
ศาลยุติธรรม คณะทํางานพิจารณาตัวชี้วัดฯ ที่ปรึกษาโครงการ ผูสังเกตการณ และเจาหนาที่โครงการ รวมจํานวน ๗๐ คน เพื่อชี้แจง
ทําความเขาใจเกี่ยวกับแผนดําเนินงานและกระบวนการจัดทําตัวชี้วัดมาตรฐานกลาง พรอมทั้งรับฟงความเห็นและขอสังเกตตางๆ ที่มีตอ
การจัดทําตัวชี้วัด
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเจาพระยาปารค ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ ไดแก ตัวแทนจากศาลจังหวัด
และศาลแขวง (ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล) จํานวน ๑๐๒ คน
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเจาพระยาปารค ผูเขารว มประชุม เชิงปฏิบัติการ ไดแก ตัว แทนจากศาลแพง
ศาลแพงกรุงเทพใต และศาลแพงธนบุรี จํานวน ๖๙ คน
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเจาพระยาปารค ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ ไดแก ตัวแทนจากศาลอาญา
ศาลอาญากรุงเทพใต ศาลอาญาธนบุรี และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง จํานวน ๖๑ คน
ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเจาพระยาปารค ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ ไดแก ตัวแทนจากศาลทรัพยสินทาง
ปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง ศาลลมละลายกลาง และศาลภาษีอากรกลาง จํานวน ๕๑ คน
ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเจาพระยาปารค ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ ไดแก ตัวแทนจากศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง ศาลแรงงานกลาง ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัด และศาลแรงงานภาค (ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัด
ใกลเคียง) จํานวน ๕๗ คน
ครั้งที่ ๗ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเจาพระยาปารค ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติก าร ไดแก ตัวแทนจากศาลอุทธรณ
ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ และศาลอุทธรณภาค (ในเขตกรุงเทพฯ) จํานวน ๕๗ คน

~ ๕๙ ~

ลําดับที่

หนาที่ความรับผิดชอบ

ผลการดําเนินการ
ครั้งที่ ๘ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเจาพระยาปารค ผูเขารวมประชุม ไดแก ตัวแทนจากศาลฎีกา จํานวน ๕๑ คน
ครั้งที่ ๙ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเจาพระยาปารค ผูเขารวมประชุม
ไดแก ตัวแทนจากสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค (ในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกลเคียง รวมถึงสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค ๙) จํานวน
๓๒ คน
ศาลยุติธรรมที่มีตอรางตัวชี้วัด (Draft ๑) ผานทางเว็บไซตของสํานักคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมอีกหนึ่งชองทาง เพื่อให
ขาราชการศาลยุติธรรมในสํานักศาลยุติธรรมประจําภาคและหนวยงานศาลทั่วประเทศ ไดรวมกันแสดงความคิดเห็น ซึ่งไดรับความรวมมือ
จากสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทําโปรแกรมสํารวจความคิดเห็นผานเว็บไซตดังกลาว โดยคาดวาจะดําเนินการสํารวจความคิดเห็น
และสรุปผลไดแลวเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
หลังจากนั้น จะนําขอมูลที่ไดจ ากการระดมความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้ง ๙ ครั้ง และขอมูลที่ไดจ ากการแสดง
คิดเห็นผานทางเว็บไซตมาวิเคราะหเพื่อจัดทําเปนรางตัวชี้วัดฯ ฉบับปรับปรุง (Draft ๒) และเสนอคณะทํางานฯ เพื่อพิจารณาตอไป
 การดําเนินโครงการจัดทําตัวชี้วัดฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบดวยกิจกรรมหลัก จํานวน ๔ กิจกรรม ดังตอไปนี้
กิจกรรมที่ ๑ การประชุมคณะทํางานฯ เพื่อพิจารณารางตัวชี้วัดฯ ฉบับปรับ ปรุง (Draft ๒) และนําข อเสนอแนะไปจัดทํ า
รายละเอียดตัวชี้วัดและคาเปาหมายมาตรฐานกลาง (KPI Template)
กิจกรรมที่ ๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลและรับฟงความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนําไปปรับปรุงรายละเอียด
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายมาตรฐานกลาง (KPI Template) จํานวน ๑๖ สายงาน
กิจกรรมที่ ๓ ประชาสัมพันธ ชี้แจงทําความเขาใจ และใหความรูเกี่ยวกับการนําตัวชี้วัดมาตรฐานกลางไปใชใหแกขาราชการ
ศาลยุติธรรม
กิจกรรมที่ ๔ จัดจางผลิตคูมอื ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานกลางของขาราชการศาลยุติธรรมสําหรับหนวยงานศาล
๑๖ สายงาน
 การดําเนินโครงการเกษียณกอนกําหนด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2560 ไดมีมติอนุมตั ิแผนการใชจาย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 เพื่อใหสํานักงานศาลยุติธรรมใชในการดําเนินโครงการเกษียณกอนกําหนด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวงเงินงบประมาณจํานวน 25,000,000 บาท (ยี่สิบหาลานบาทถวน) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
สํานักงานศาลยุตธิ รรมสามารถสรรหาบุคลากรที่มีความรู ความสามารถตรงตามที่องคกรตองการเขามาทดแทน ถือเปนการบริหาร
กําลังคนใหสอดคลองกับระบบการบริหารงานบุคคลแนวใหม
สํานักงานศาลยุติธรรมไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการโครงการเกษียณกอนกําหนด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (คําสั่ง
สํานักงานศาลยุติธรรม ที่ 366/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560) ขึ้นเพื่อทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑแนวทางการดําเนินการโครงการ
พิจารณาใหความเห็นชอบคุณสมบัติผูสมัครเขารวมโครงการ รวมทั้งพิจารณาใหความเห็นชอบใหขาราชการศาลยุติธรรมเขารวมโครงการ
ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดดําเนินโครงการตามแผนงานดังนี้

~ ๖๐ ~

ลําดับที่

หนาที่ความรับผิดชอบ

ผลการดําเนินการ
1. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เพื่อพิจาณากําหนดหลักเกณฑและวางแนวทางการ
พิจารณาคัดเลือกผูเขารวมโครงการ
2. เปดรับสมัครขาราชการศาลยุติธรรมเขารวมโครงการเกษียณกอนกําหนด ระหวางวันที่ 16 – 31 พฤษภาคม 2560
3. ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครเขารวมโครงการตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2560
4. กําหนดใหถอนใบสมัครไดภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2560
5. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
และครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เพื่อพิจารณาคุณสมบัติผูสมัครและคัดเลือกผูเขารวมโครงการ
6. จัดทําคําสั่งอนุญาตใหขาราชการศาลยุติธรรมออกจากราชการ (คําสั่งสํานักงานศาลยุติธรรม ที่ 841-842/2560 ลงวันที่ 4
กรกฎาคม 2560 และคําสั่งสํานักงานศาลยุติธรรม ที่ 979/2560 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560)
7. ผูเขารวมโครงการไดรับอนุญาตใหออกจากราชการตามโครงการโดยมีผลตั้งแตวันที่ 2 กันยายน 2560
คณะกรรมการฯ ไดพิจารณากําหนดหลักเกณฑและแนวทางการดําเนินโครงการเกษียณกอนกําหนด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ไวในประกาศรับสมัครฯ ในประเด็นสําคัญโดยสรุปดังนี้
1. หลักการของโครงการ
1) เนนไปยังกลุมเปาหมายเพื่อการถายเทบุคลากรที่มีปญหาสุขภาพเปนสําคัญ หรือไมสามารถปรับตัวเขากับระบบราชการ
สมัยใหม โดยตองเปนความสมัครใจ
2) นําหลักการจูงใจโดยใหสิทธิประโยชนตางๆ แลวกําหนดแผนการสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถตรงตามที่
องคกรตองการเขามาทดแทน
3) สงวนอัตรากําลังของผูเ ขารวมโครงการไวโดยไมยุบตําแหนง
4) ตําแหนงที่เกิดจากการเกษียณกอนกําหนดตามโครงการนี้ จะนํามาวิเคราะหเพื่อพิจารณากําหนดตําแหนงตามความ
เหมาะสมตอไป
2. คุณสมบัติของผูเขารวมโครงการ
1) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสอบสวนทางวินัย พิจารณาโทษทางวินัย รายงานการลงโทษทางวินัย หรือ
พิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย หรือเปนผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา ซึ่งมิใชความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาท
2) ไมเปนผูที่อยูในหลักเกณฑที่จะตองออกจากราชการไมวากรณีใด ๆ ตามกฎหมาย
3) ไมเปนผูอยูระหวางปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาที่ไดทําไวกับสวนราชการในการไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
หรือหากอยูระหวางปฏิบัติราชการชดใช จะตองยินยอมชดใชเงินตามสัญญาผูกพันที่ไดทําไวกับราชการ
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4) มีเวลาราชการเหลือไมนอยกวา 1 ปขึ้นไป นับตั้งแตวันที่มีผลใหออกจากราชการ
5) เปนผูมีปญหาสุขภาพทางกาย หรือสุข ภาพทางจิต เจ็บปวยเรื้อรัง จนเปนอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ โดยมีใบรับรอง
แพทยและเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม เชน เวชระเบียน มาแสดงเปนขอมูลประกอบการพิจารณา หรือเปนผูมีอายุตั้งแต ๕๐ ปขึ้นไป หรือ
มีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบ ๒๕ ป (ไมนับรวมเวลาราชการทวีคูณ)
3. สิทธิประโยชนที่จะไดรับ
1) สิทธิประโยชนเปนเงินกอนจํานวน 15 เทา ของเงินเดือนเดือนสุดทาย (ไมรวมเงินรายไดอื่นๆ เชน เงินประจําตําแหนง
เงินคาตอบแทนพิเศษ เปนตน)
2) สิทธิประโยชนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
4. การคัดเลือกผูเขารวมโครงการ
1) คณะกรรมการฯ จะพิจารณาผูเขารวมโครงการตามคุณสมบัติที่กําหนด ซึ่งเปนความสมัครใจและความประสงครวมกัน
ของขาราชการศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม และในการคัดเลือกจะดําเนินการโดยคํานึงถึงความเปนธรรมและประโยชนของ
ทางราชการ
2) เปนสิทธิของสํานักงานศาลยุติธรรมที่จะไมอนุมัติใหเขารวมโครงการสําหรับขาราชการศาลยุติธรรมที่มีความจําเปนตอการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานศาลยุติธรรม
3) ในการพิจารณาคัดเลือก จะพิจารณาผูมีความจําเปนในเรื่องการเจ็บปวย และพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ ที่จําเปนและ
เหมาะสมในอัตราสวน 3 ตอ 1 ทั้งนี้ อยูภายใตงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
สรุปผลการดําเนินงานโครงการเกษียณกอนกําหนด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. มีผูสมัครเขารวมโครงการทั้งสิ้น 97 คน เสียชีวิตระหวางดําเนินโครงการ จํานวน 1 คน คงเหลือผูสมัครเขารวมโครงการ
จํานวน 96 คน
2. คณะกรรมการดําเนินการโครงการไดพิจารณาคัดเลือกผูเขารวมโครงการตามประกาศรับสมัครและคํานึงถึงความเปนธรรม
รวมทั้งประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ ซึ่งตามประกาศฯ กําหนดวา “ในการพิจารณาคัดเลือก จะพิจารณาผูมีความจําเปนในเรื่อง
การเจ็บปวย และพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ ที่จําเปนและเหมาะสมในอัตราสวน 3 ตอ 1 ทั้งนี้ อยูภายใตงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร”
โดยพิจารณาเห็นชอบใหขาราชการศาลยุติธรรมเขารวมโครงการทั้งหมด 36 คน แบงเปนกรณีมีปญหาสุขภาพจํานวน 29 คน และกรณี
รับราชการนานจํานวน 9 คน
3. สํานักงานศาลยุติธรรมมีคําสั่งอนุญาตใหขาราชการศาลยุติธรรมจํานวน 36 คน (ผูเขารวมโครงการกรณีมีปญหาสุขภาพ
จํานวน 27 คน และกรณีรับราชการนานจํานวน 9 คน) ลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณกอนกําหนด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ดังนี้
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1) ผูอํานวยการสูง
จํานวน 4 คน
2) ผูอํานวยการตน
จํานวน 1 คน
3) เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ
จํานวน 8 คน
4) เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ
จํานวน 9 คน
5) เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
จํานวน 1 คน
6) นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ
จํานวน 2 คน
7) นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
จํานวน 2 คน
8) นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
จํานวน 1 คน
9) เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน
จํานวน 7 คน
10) เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
จํานวน 1 คน
ใชเงินงบประมาณทั้งสิ้น 24,951,750 บาท (ยี่สิบสี่ลานเกาแสนหาหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน)
 การกําหนดความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของขาราชการศาลยุติธรรมในสํานักบริหารงานออกแบบและกอสราง
ดวยคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม ในการประชุม ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ไดมีมติเห็นชอบกําหนดตํา แหนง
วิศวกรไฟฟาและตําแหนงวิศวกรเครื่องกล ตามกรอบอัตรากําลังตําแหนงพนักงานราชการศาลยุติธรรมเดิม เปนตําแหนงขาราชการศาล
ยุติธรรม ประกอบดวยตําแหนงวิศวกรไฟฟา จํานวน 2 อัตรา และตําแหนงวิศวกรเครื่องกล จํานวน 1 อัตรา และเห็นชอบการกําหนด
ตําแหนงวิศวกรเครื่องกล จํานวน 1 อัตรา และตําแหนงมัณฑนากร จํานวน 2 อัตรา ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการ
พิเศษ โดยใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงจากกรอบอัตรากําลังขาราชการศาลยุติธรรมของสํานักบริหารงานออกแบบและกอสราง และ
เห็นชอบมาตรฐานกําหนดตําแหนงของตําแหนงวิศวกรไฟฟา วิศวกรเครื่องกล และมัณฑนากร รวมทั้งใหความเห็นชอบประกาศคณะกรรมการ
ขาราชการ ศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง และจัดตําแหนงขาราชการศาลยุติธรรมเขาประเภทตําแหนง สายงาน
และระดับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ซึ่งในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ไดระบุให
สํา นักงานศาลยุติธรรมกําหนดรายละเอียดเรื่องความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงขาราชการศาล
ยุติธ รรม ตามหนังสือ สํา นั ก งานศาลยุ ติธรรม ที่ ศย 004/ว 383 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 ดังนั้น เพื่อประโยชน ในการบริห าร
ทรัพยากรบุ คคลของสํานักงานศาลยุติธรรม จึงเห็นควรกําหนดความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสํา หรับ ตําแหนง
วิศวกรไฟฟา วิศวกรเครื่องกล และมัณฑนากร โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษาวิเคราะหบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงที่เกิดขึ้นใหม ไดแก ตําแหนง วิศวกรไฟฟา วิศวกรเครื่องกล และ
มัณฑนากร และเปรียบเทียบการกําหนดความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงของสํานักงาน ก.พ. และ
หนวยงานอื่นๆ เชน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบพบวาการ
กําหนดความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของตําแหนงวิศวกรไฟฟา วิ ศ วกรเครื่ อ งกล และมั ณ ฑนากรของแต ล ะหน ว ยงาน
ไม แ ตกตา งกั น เนื่ อ งจากตํา แหน งดังกลา วเป นตําแหนงเฉพาะดานซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมือนกัน
ในการปฏิบัติงาน อาจจะแตกตางกันเฉพาะในสวนของกฎระเบียบของแตละสวนราชการ
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(2) จัดทําแบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นผูที่เกี่ยวของและปฏิบัติงานรวมกับตําแหนงวิศวกรไฟฟา วิศวกรเครื่องกล และ
มัณฑนากร ไดแก ผูอํานวยการ หัวหนาสวน ขาราชการ และพนักงานราชการศาลยุติธรรมทุกคนในสวนสถาปตยกรรม สวนวิศวกรรม
สวนสํารวจและควบคุมการกอสราง และสวนประมาณราคา รวมกลุมตัวอยางทีใ่ ชในการสํารวจความคิดเห็นทั้งหมด จํานวน 36 ชุด
ไดแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 24 ชุด คิดเปนรอยละ 66.67
(3) นําผลสรุปความคิดเห็นจากแบบสอบถามไปสัมภาษณผูอํานวยการสํานักบริหารงานออกแบบและกอสราง เพื่อสรุปผลและ
ยืนยันการกํา หนดความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตํา แหนงวิศวกรไฟฟา วิศวกรเครื่องกล และมัณฑนากร
รวมกั น ซึ่งจากการสัมภาษณ ผูอํานวยการสํา นักบริหารงานออกแบบและก อสรา งเห็ นดวยในหลักการกับ ผลการวิเคราะหขอ มูลใน
แบบสอบถาม และรางแนวทางการกําหนดความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามที่ สํานักคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม
เสนอ โดยมีขอสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้
 เห็นควรใหมีการกําหนดสมรรถนะในงาน “การแกไขปญหาเฉพาะหนา ” เปนสมรรถนะในงานของ
ตําแหนงวิศวกรไฟฟาและวิศวกรเครื่องกล
 เห็นควรใหมีการปรับปรุงรูปแบบและแนวทางการกําหนดความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่จําเปนสําหรับตําแหนงสถาปนิก วิศวกรโยธา และนายชางโยธา ใหเปนรูปแบบและทิศทางเดียวกันกับตําแหนงวิศวกรไฟฟา วิศวกร
เครื่องกล และมัณฑนากร
 เห็นควรเปลี่ยนสมรรถนะในงานของตําแหนงสถาปนิก วิศวกรโยธา และนายชางโยธาจากเดิมกําหนดใหมี
สมรรถนะในงาน “ความยืดหยุน ผอนปรน” เปลี่ยนเปน “การแกไขปญหาเฉพาะหนา” เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ใหกําหนดคําจํากัดความ และระดับของความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนของแตละ
ตําแหนงใหชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
(4) ปรับปรุงรายละเอียดการกําหนดความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงในสํานักบริหารงาน
ออกแบบและกอสราง (ตําแหนงวิศวกรไฟฟา วิศวกรเครื่องกลมัณฑนากร สถาปนิก วิศวกรโยธา และนายชางโยธา) ตามขอสังเกต และ
สงใหสํานักบริหารงานออกแบบและกอสราง ตรวจสอบความถูกตองครบถวนอีกครั้ง
สามารถสรุปผลการกําหนดความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของขาราชการศาลยุติธรรม ในสํานักบริหารงาน
ออกแบบและกอสรางได ดังนี้
1. ตําแหนงวิศวกรไฟฟา
ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน
1. ความรูเรื่องงานวิศวกรรมไฟฟา
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
1. ความรูเรือ่ งกฎหมายและกฎระเบียบราชการที่เกี่ยวของ
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ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
1. ทักษะการใชคอมพิวเตอร
2. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ
3. ทักษะการจัดการขอมูล
ทักษะเฉพาะในสายงาน
1. การคํานวณและออกแบบระบบไฟฟา
2. การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเฉพาะทางของงานวิศวกรรมไฟฟา
3. การถอดแบบประมาณราคาระบบไฟฟาและแสงสวาง
สมรรถนะหลัก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. จิตสํานึกในการใหบริการ
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ
4. จริยธรรม
5. การทํางานเปนทีม
สมรรถนะในงาน
1. ความถูกตองของงาน
2. การแกไขปญหาเฉพาะหนา
3. การคิดวิเคราะห
2. ตําแหนงวิศวกรเครื่องกล
ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน
1. ความรูเรื่องงานวิศวกรรมเครื่องกล
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
1. ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการที่เกี่ยวของ
ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
1. ทักษะการใชคอมพิวเตอร
2. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ
3. ทักษะการจัดการขอมูล
ทักษะเฉพาะในสายงาน
1. การคํานวณงานเครื่องกล
2. การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเฉพาะทางของงานวิศวกรรมเครื่องกล
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3. การกําหนดและเลือกใชวัสดุในงานเครื่องกลและสุขาภิบาลอาคาร
4. การถอดแบบประมาณราคาระบบ งานเครื่องกล และระบบสุขาภิบาลอาคาร
สมรรถนะหลัก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. จิตสํานึกในการใหบริการ
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ
4. จริยธรรม
5. การทํางานเปนทีม
สมรรถนะในงาน
1. ความถูกตองของงาน
2. การแกไขปญหาเฉพาะหนา
3. การคิดวิเคราะห
3. ตําแหนงมัณฑนากร
ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน
1. ความรูเรื่องงานมัณฑนศิลป
2. ความรูเรื่องงานออกแบบตกแตงภายใน
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
1. ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการที่เกี่ยวของ
ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
1. ทักษะการใชคอมพิวเตอร
2. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ
3. ทักษะการจัดการขอมูล
ทักษะเฉพาะในสายงาน
1. การออกแบบงานดานมัณฑนศิลปและงานออกแบบตกแตงภายใน
2. การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเฉพาะทางของงานมัณฑนศิลปและงานออกแบบตกแตงภายใน
3. การเลือกวัสดุในงานมัณฑนศิลปและงานออกแบบตกแตงภายใน
4. การถอดแบบประมาณราคาของงานมัณฑนศิลปและงานออกแบบตกแตงภายใน
สมรรถนะหลัก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. จิตสํานึกในการใหบริการ
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4. จริยธรรม
5. การทํางานเปนทีม
สมรรถนะในงาน
1. ความถูกตองของงาน
2. ความคิดเชิงศิลปะ
3. การคิดวิเคราะห
4. ตําแหนงสถาปนิก
ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน
1. ความรูในวิชาสถาปตยกรรม
2. ความสามารถในการควบคุมการกอสราง
3. ความรูในการออกแบบและวางผังโครงการ
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
1. ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการที่เกี่ยวของ
ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
1. ทักษะการใชคอมพิวเตอร
2. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ
3. ทักษะการจัดการขอมูล
ทักษะเฉพาะในสายงาน
1. ทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเฉพาะทางของงานสถาปตยกรรม
2. ทักษะในการเลือกใชวัสดุในการออกแบบและกอสรางเชิงสถาปตยกรรม
สมรรถนะหลัก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. จิตสํานึกในการใหบริการ
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ
4. จริยธรรม
5. การทํางานเปนทีม
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สมรรถนะในงาน
1. การคิดวิเคราะห
2. ความถูกตองของงาน
3. การแกไขปญหาเฉพาะหนา
5. ตําแหนงวิศวกรโยธา
ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน
1. ความรูพื้นฐานทางวิชาชีพวิศวกรรมโยธาและสถาปตยกรรม
2. ความรูในการคํานวณและออกแบบโครงสราง
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
1. ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการที่เกี่ยวของ
ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
1. ทักษะการใชคอมพิวเตอร
2. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ
3. ทักษะการจัดการขอมูล
ทักษะเฉพาะในสายงาน
1. ทักษะดานการบริหารงานกอสราง
2. ทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเฉพาะทางของงานโครงการ
สมรรถนะหลัก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. จิตสํานึกในการใหบริการ
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ
4. จริยธรรม
5. การทํางานเปนทีม
สมรรถนะในงาน
1. การคิดวิเคราะห
2. ความถูกตองของงาน
3. การแกไขปญหาเฉพาะหนา
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6. ตําแหนงนายชางโยธา
ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน
1. ความรูพื้นฐานทางวิชาชีพวิศวกรรมโยธาและสถาปตยกรรม
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
1. ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการที่เกี่ยวของ
ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
1. ทักษะการใชคอมพิวเตอร
2. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ
3. ทักษะการจัดการขอมูล
ทักษะเฉพาะในสายงาน
1. ทักษะการใชคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
2. ทักษะทางดานเทคนิคงานกอสราง
3. ทักษะการสํารวจเพื่อการออกแบบและกอสราง
สมรรถนะหลัก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. จิตสํานึกในการใหบริการ
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ
4. จริยธรรม
5. การทํางานเปนทีม
สมรรถนะในงาน
1. การคิดวิเคราะห
2. ความถูกตองของงาน
3. การแกไขปญหาเฉพาะหนา
(5) จั ดทํ า บั น ทึ ก ข อ ความถึ งผูอํ า นวยการสํา นั ก บริห ารงานออกแบบและก อ สรา ง เพื่อ ขอความอนุ เคราะห ในการ
ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ของการกําหนดความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของตําแหนงในสํานักบริหารงานออกแบบ
และกอสรางอีกครั้ง
(6) จัดทําบันทึกขอความพรอ มรายงานผลการกําหนดความรู ความสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะที่จําเปนในสํานัก
บริหารงานออกแบบและกอสราง เสนอเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม (ทานอธิคม อินทุ ภูติ) เพื่อพิจารณา ใหความเห็นชอบการ
กําหนดความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของขาราชการศาลยุติธรรมในสํานักบริหารงานออกแบบและกอสราง
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(7) จัดทําหนังสือ พรอมเอกสารตางๆ เกี่ยวกับการกําหนดความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของขาราชการศาลยุติธรรมในสํานัก
บริหารงานออกแบบและกอสราง เสนอประธานกรรมการข าราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิ จารณา
ใหความเห็น ชอบนําเสนอเรื่องดังกลาวตอ
คณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม เพื่อทราบ ซึ่งคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมไดรับทราบการกําหนดความรู ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะของขา ราชการศาลยุติธ รรมในสํานั กบริหารงานออกแบบและกอสรางแลว ในการประชุม ครั้งที่ 8/2560 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่
14 กันยายน 2560
(8) จัดทําหนังสือเวียนแจงหนวยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรมทราบและถือปฏิบัติ พรอมแจงเวียนผานทางเว็บไซตสํานัก
คณะกรรมการขาราชการศาลยุ ติธ รรม ตามหนั งสื อ สํา นัก งานศาลยุติธ รรม ที่ ศย 004/ว 72(ป) ลงวัน ที่ 20 กันยายน 2560
 โครงการการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2562-2565 และแผนปฏิบัติการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2562-2565
ดวยปจจุบันการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้นตอองคกรตางๆ ทั้งในภาคธุรกิจเอกชนหรือแมกระทั่งใน
หนวยงานภาคราชการ เนื่อ งจากไมวาองคกรจะปรับ ปรุงเปลี่ย นแปลงไปในทิศทางใด ยอมตอ งอาศัย ทรัพยากรบุ คคลเปนพลังในการขับเคลื่อ น
ทั้งสิ้น และจากการศึก ษาวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการบริห ารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรมที่ผา นมาพบวา สํานักงานศาล
ยุติธรรมไดใหความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจากนโยบายการบริหารงานศาลยุติธรรมของประธานศาลฎีกาแตละ
ทานที่ไดมีการกําหนดนโยบายดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแยกไวอยางชัดเจน รวมทั้งแผนยุทธศาสตรศาลยุติธรรมทุกฉบับที่ไดมีการกําหนด
ยุทธศาสตร/กลยุทธ/แนวทางการดํา เนินงานดานทรัพ ยากรบุคคลไวเชน กัน แตอยางไรก็ตาม ถึงแมจะมีการกําหนดนโยบายหรือกลยุทธดาน
ทรัพยากรบุคคลไวแลว แตยังพบจุดออนหรือปญหาขอขัดของดานการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางตอเนื่อง ซึ่งสวนใหญจะเปนปญหาซ้ําเดิมและมีความ
สอดคลองกัน เชน การขาดแคลนอัตรากําลังในสายงานตางๆ การขาดกลไก ในการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง การขาดความกาวหนาใน
สายอาชีพ การมีอัตราวางในตําแหนงสําคัญนานเกิน 3-6 เดือน ขาดการสอนงาน เปนตน ซึ่งสาเหตุที่ทําใหปญหาตางๆ เหลานี้ยังคงอยูและไมไดรับการ
แกไข เนื่องจากหนวยงานไมสามารถดําเนินการตามนโยบาย แผนยุทธศาสตร กลยุทธ หรือแนวทางการดําเนินการไดเทาที่ควร ขาดการวางแผน
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลอยาง เปนระบบ และที่สําคัญ คือ ยังขาดเครื่องมือหรือระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานทรัพยากร
บุ คคลที่ เป น รูป ธรรมและชั ดเจน จึ งทํ า ให ไม สามารถแก ไขป ญ หาและพั ฒนาระบบการบริห ารทรัพ ยากรบุ คคลไดอ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ประกอบกับในชว งปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 จะมีผูบริหารระดับสูงคอย ๆ เกษียณอายุราชการไปจนหมด ซึ่งจะสงผลให
สํานักงานศาลยุติธรรมขาดแคลนกําลังคนที่มีศักยภาพ และตองประสบปญหาการสูญเสียอัตรากําลังจากการเกษียณอายุราชการ สํานักงานศาล
ยุติธรรม จึงตองมีการวางแผนอัตรากําลังที่ดีและเหมาะสม เพื่อปองกันปญหาอัตรากําลังไมเพียงพอตอภารกิจ หรือการขาดแคลนอัตรากําลังที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต
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จากเหตุผลความจําเปนดังกลาว สํานักคณะกรรมการขาราชการ ศาลยุติธรรมจึงเห็นควรใหมีการจัดทําแผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2562-2565 และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ.
2562-2565 สําหรับใชเปนเครื่องมือในการกําหนดกรอบ ทิศทาง และแนวทางการดําเนินงานดานทรัพยากรบุคคลใหเปนระบบ ชัดเจน
และสอดคลองกั บแผนยุ ทธศาสตรศาลยุติธรรม รวมทั ้ง ใชเ ปน เครื่อ งมื อในการติดตามความกา วหน าและประเมิน ผลความสํา เร็จการ
ดําเนิน งานดา นทรัพยากรบุคคลของสํา นักงานศาลยุติธรรม ซึ่งจะสงผลให การบริหารทรัพยากรบุคคลของสํา นัก งานศาลยุติธรรมมี
ประสิท ธิภ าพ ประสิทธิ ผลมากขึ้ น สามารถคาดการณความตอ งการดา นทรัพยากรบุ คคล และสามารถกําหนดวิ ธี การรับมื อกับความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตได ซึ่งเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม (ทานอธิคม อินทุภูติ) ไดใหความเห็นชอบในหลักการใหสํานัก
คณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมดําเนินโครงการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 25622565 และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2562-2565 แลว รวมทั้งเห็นชอบให มีการจัดจ างที่ปรึกษา
ผูทรงคุณวุฒิที่ มีความเชี่ย วชาญในการจัดทํ าแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุ คคล เพื่อทําหนาที่ในการกําหนดกรอบแนวทาง การ
ดําเนินงานใหคําปรึกษาแนะนํ า สรา งความรูความเขาใจ รวมจั ดทํา และตรวจสอบแกไขความถูกตองสมบูรณของแผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรมในโครงการฯ
ในการนี้ สํานักคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมไดมีการศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลสําหรับใช
เปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรม โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะหขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการอื่น
เพื่อนํามาใชเปนขอมูลเปรียบเทียบในการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรม
2. ศึกษา วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับนโยบายประธานศาลฎีกา (เฉพาะดานการบริหารทรัพยากรบุคคล) และกลยุทธการ
บริห ารทรั พ ยากรบุ คคลของสํา นั ก งาน ศาลยุ ติ ธ รรมที่ ผ า นมา ตามแผนยุ ท ธศาสตรศาลยุ ติ ธ รรม ฉบั บ ที่ 1-4 เพื่ อ ใช เป น ข อ มู ล
ประกอบการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรม
3. จัดทํารายงานผลการศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อใชประกอบการจัดทําแผน
กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรม
4. จัดทําบันทึกขอความเพื่อขออนุมัติในหลัก การใหดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริห ารทรัพยากรบุคคลของ
สํานักงานศาลยุติธรรมตอทานเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม (นายอธิคม อินทุภูติ) ซึ่งทานเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม ไดใหความ
เห็นชอบในหลักการใหดําเนินโครงการจัดทําแผนกลยุทธฯ ดังกลาวได
5. จัดทําบันทึกขอความไปยังสํานักแผนงานและงบประมาณ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม (ขอระหวางป) โครงการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2562-2565
ซึ่งตอมาสํานักแผนงานและงบประมาณไดมีบันทึกขอความ ที่ ศย 015 (ส)/2798 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 แจงใหสํานักคณะกรรมการ
ขาราชการศาลยุติธรรมจัดทําขอมูลเพิ่มเติมในสวนของขอกําหนดการจางที่ปรึกษา (Term of reference : TOR) โครงการจัดทําแผนกลยุทธ
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การบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2562-2565 และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานศาล
ยุติธรรม พ.ศ. 2562-2565
6. จัดทําตารางเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดขอเสนอทางเทคนิคของบริษัทที่ปรึกษาในการดําเนินโครงการจัดทํา
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2562-2565
7. จัดทํารายละเอียดขอบเขตของงานที่จะจางที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดทําแผนกลยุทธ
การบริหารทรั พยากรบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2562-2565 และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานศาล
ยุติธรรม พ.ศ. 2562-2565
8. จัดทําบันทึกขอความไปยังสํานักแผนงานและงบประมาณ เพื่อจัดสงขอมูลเพิ่มเติมในสวนของขอกําหนดการจางที่ปรึกษา
โครงการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2562-2565 และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2562-2565
9. ทบทวน และจัดทําคําของบประมาณโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดทําแผนกลยุทธการ
บริหารทรัพยากรบุ คคลของสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2562-2565 และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํา นักงานศาล
ยุติธรรม พ.ศ. 2562-2565 ไปยังสํานักแผนงานและงบประมาณ
และขณะนี้ อยูระหวางรอการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากสํา นักแผนงานและงบประมาณ โดย
สํานักคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมไดประสานเปนการภายในไปยังเจาหนาที่ของสํานักแผนงานและงบประมาณ และไดรับแจงวา
คาดวาจะจัดสรรงบประมาณโครงการจัดทําแผนกลยุทธฯ ใหกับสํานักคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมได ประมาณกลางเดือนตุลาคม
2560 และภายหลังจากไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 สํา นักคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธ รรมจะ
ดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาโครงการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรมฯ ตอไป
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