2.3.4 ส่วนอัตรากาลังและค่าตอบแทน
ลาดับ
ภารกิจ และอานาจหน้าที่
ที่
1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดทาโครงสร้าง การแบ่งงาน
และการกาหนดอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน

ผลการดาเนินการ
๑. การทบทวนภารกิจ การแบ่งงานภายใน และกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ของหน่วยงานในสานักงานศาลยุติธรรมให้สอดคล้องกับการแบ่งส่วนราชการ

และกาหนดอานาจหน้าที่ ของส่วนราชการในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม ดังนี้
๑.๑ การแบ่งส่วนราชการและกาหนดอานาจหน้าที่ของส่วนราชการของสานักงานศาลยุติธรรม
โดยมีประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรือ่ ง การแบ่งส่วนราชการภายในและกาหนดอานาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

๑.๒ การแบ่งส่วนราชการภายในและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายใน
โดยได้มีประกาศสานักงานศาลยุติธรรม ดังนี้ เรือ่ ง การแบ่งส่วนราชการภายในและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
1) ประกาศสานักงานศาลยุติธรรม เรือ่ ง การแบ่งส่วนราชการภายในและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560
2) ประกาศสานักงานศาลยุติธรรม เรือ่ ง การแบ่งส่วนราชการภายในและกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ในสากัดสานักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
3) ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรือ่ ง การแบ่งส่วนราชการภายในและกาหนดอานาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
4) ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรือ่ ง การแบ่งส่วนราชการภายในและกาหนดอานาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 2560
5) ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรือ่ ง กาหนดให้มีสานักอานวยการประจาศาลและสานักงานประจาศาล (ฉบับที่ 26)
๒. การกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน และกาหนดอานาจหน้าทีข่ องส่วนราชการของศาลเปิดทาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกอบด้วย
๒.๑ สานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ
๒.๒ สานักอานวยการประจาศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมิชอบกลาง
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ที่
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ผลการดาเนินการ
๒.๓ สานักงานประจาศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมิชอบภาค 1 - ภาค ๙
๒.๔ สานักงานประจาศาลจังหวัดเชียงคา
3. การจัดตั้งศุนย์ควบคุมและติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวด้วยอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์
4. การศึกษา วิเคราะห์ การกาหนดรูปแบบ และภารกิจและอานาจหน้าที่ของส่วนราชการ สาหรับศูนย์ให้คาปรึกษาและช่วยเหลือเกีย่ วกับการเสียชีวติ

ของข้าราชการฝุายตุลาการศาลยุติธรรม และบุคคลในครอบครัว (สายด่วนสุขาวดี)
5. การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดทาโครงสร้างอานาจหน้าที่และภารกิจของศูนย์ข้อมูลคดี เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่รวบรวมข้อมูลคดีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ คดีความผิดตามพระราชบัญญัตปิ ูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คดีความผิดตามพระราชกาหนดประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

และคดีเกี่ยวกับความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภายใต้ ของศาลทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์ในการรายงานปรานศาลฎีกา และการให้ข้อมูลต่อฝุายบริหาร

และฝุายนิติบัญญัติ สานักงานศาลยุติธรรมจึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลคดี ในสานักงานศาลยุติธรรม เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลคดีดังกล่าวและคดีสาคัญ

ของศาลทั่วประเทศ และประสานข้อมูลกับส่วนราชการอืน่ เพื่อให้การจัดทาข้อมูลคดีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง และครบถ้วน
6. การศึกษา วิเคราะห์ การจัดทาร่างโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน และการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของศาลสิง่ แวดล้อมกลาง และศาลสิง่ แวดล้อมภาค

๒ จัดทามาตราฐานกาหนดตาแหน่ง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการกาหนดตาแหน่ง ๑. การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม ประเภทบริหาร
การจัดอัตรากาลังของหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม
ระดับต้น
2. แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในมาตรฐานกาหนด ตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับสูง ข้อ 4 ดังนี้
“ข้อ 4 ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้อานวยการ ระดับสูงของสานักงานศาลยุตธิ รรม หรือผ่านการอบรมหลักสูตรสาหรับผู้อานวยการระดับสูง ที่ ก.ศ. รับรอง

หากยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาก่อน จะต้องเข้ารับการฝึกอบรม ภายในระยะเวลา 1 ปี หรือในโอกาสแรกที่สามารถเข้าอบรมได้
นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ง”
๓ จัดทากรอบอัตรากาลังข้าราชการศาลยุตธิ รรม ลูกจ้าง พนักงานราชการศาลยุตธิ รรม ๑. การกาหนดกรอบอัตรากาลังข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการศาลยุติธรรม การกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
และบุคลากรตามการจ้างงานประเภทอืน่ ของสานักงานศาลยุติธรรม
และการแบ่งส่วนราชการภายใน สาหรับศาลเปิดทาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๑๒ หน่วยงาน
โดยให้ตัดโอนตาแหน่งและอัตรากาลังจากสานักอานวยการประจาศาลจังหวัดพะเยา จานวน ๔ อัตรา ไปเป็นอัตรากาลังของศาลจังหวัดเชียงคา
และการกาหนดกรอบอัตรากาลังชั่วคราวเพื่อเตรียมการเปิดทาการศาลดังกล่าว ประกอบด้วย
๑.๑ ศาลเปิดทาการ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จานวน ๒ หน่วยงาน
๑) สานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ จานวน ๑๑๗ อัตรา
๒) สานักอานวยการประจาศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมิชอบกลาง จานวน ๗๗ อัตรา
๑.๒ ศาลเปิดทาการ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ จานวน ๘ หน่วยงาน
๑) สานักงานประจาศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ จานวน ๒๒ อัตรา
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ผลการดาเนินการ
๒) สานักงานประจาศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมิชอบภาค ๓ จานวน ๒๒ อัตรา
๓) สานักงานประจาศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ จานวน ๒๒ อัตรา
๔) สานักงานประจาศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ จานวน ๒๐ อัตรา
๕) สานักงานประจาศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ จานวน ๒๐ อัตรา
๖) สานักงานประจาศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ จานวน ๒๒ อัตรา
๗) สานักงานประจาศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมิชอบภาค ๙ จานวน ๑๙ อัตรา
๘) สานักงานประจาศาลจังหวัดเชียงคา จานวน ๒๓ อัตรา
๑.๓ ศาลเปิดทาการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ จานวน ๒ หน่วยงาน
๑) สานักงานประจาศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมิชอบภาค ๒ จานวน ๑๙ อัตรา
๒) สานักงานประจาศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมิชอบภาค ๗ จานวน ๑๙ อัตรา
๒. การกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม เพิ่มเติม จานวน ๑ อัตรา
๓. การกาหนดอัตรากาลังเพิม่ ใหม่ในสานักงานศาลยุติธรรมให้แก่หน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่วนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ จานวน ๑๗๒ อัตรา ดังนี้

๔.๑ ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชานาญการพิเศษ ในสานักอานวยการประจาศาลฎีกา จานวน ๑ อัตรา
และในสานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์ จานวน ๑ อัตรา รวมทั้งสิ้น ๒ อัตรา
๔.๒ ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบตั ิการ หรือชานาญการ ในสานักศาลยุติธรรมประจาภาค สานักอานวยการประจาศาล
สานักอานวยการประจาศาลจังหวัด/ศาลแขวง และสานะงานประจาศาลจังหวัด/ศาลแขวง หน่วยงานละ ๑ อัตรา
๔. การกาหนดตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ หรือชานาญการ หรือชานาญการพิเศษ ในสถาบันวิจยั และพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ จานวน ๑ อัตรา

๕. การกาหนดอัตรากาลังตาแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม เพิ่มใหม่ จานวน ๑ อัตรา ในสานักงานประจาศาลจังหวัดเวียงปุาเปูา
๖.การกาหนดตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในสานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ เพิ่มเติม จานวน ๑ อัตรา
๗. การจ้างเหมาเอกชนดาเนินงานพาหนะ (พนักงานขับรถยนต์) ในสานักอานวยการประจาศาลฎีกา และสานักศาลยุตธิ รรมประจาภาค ๙ หน่วยงานละ ๑ อัตรา รวมทัง้ สิ้น ๒ อัตรา

๘. การดาเนินโครงการจ้างดาเนินงานสนับสนุนการปฏิบตั ิงานบังคับคดีผู้ประกัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑) การจัดทาคาของบประมาณโครงการจ้างดาเนินงานสนับสนุนการปฏิบตั ิงานบังคับคดีผู้ประกัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) การขอรับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม สาหรับกิจกรรมจ้างดาเนินงานสนับสนุนการปฏิบตั ิงานบังคับคดีผู้ประกัน
๓) การอนุมัติโครงการจ้างดาเนินงานสนับสนุนการปฏิบตั ิงานบังคับคดีผู้ประกัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
๓.๑ อนุมัติการจ้างผู้ปฏิบตั ิงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน ๓๒๓ อัตรา
๓.๒ อนุมัติการจ้างผู้ปฏิบตั ิงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน ๔๖๕ อัตรา
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๓.๓ อนุมัติการจ้างผู้ปฏิบตั ิงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๒๕๒ อัตรา
๔) การตรวจสอบสัญญาจ้างเหมาบริการรายบุคคลของหน่วยงานที่ได้รบั จัดสรรอัตรากาลังให้ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด

๕) การปรับปรุงสัญญา ลักษณะงาน และแนวทางการดาเนินการจ้างดาเนินงานสนับสนุนการปฏิบตั ิงานบังคับคดีผู้ประกัน
๖) การกาหนดการรายงานผลการดาเนินการและการรายงานผลการใช้จ่ายเงินโครงการจ้างดาเนินงานสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน
๙. การอนุมตั โิ ครงการจ้างผู้ปฏิบัตงิ านสนับสนุนการปฏิบัตงิ านออกแบบและก่อสร้าง ในสานักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง จานวน ๒๐ อัตรา ประกอบด้วย

๑) ตาแหน่งสถาปนิก จานวน ๕ อัตรา
๒) ตาแหน่งวิศกรโยธา จานวน ๔ อัตรา
๓) ตาแหน่งวิศกรไฟฟูา จานวน ๓ อัตรา
๔) ตาแหน่งวิศกรเครือ่ งกล จานวน ๒ อัตรา
๕) ตาแหน่งนายช่างโยธา จานวน ๖ อัตรา
๔ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพือ่ การวางแผนกาลังคนของสานักงานศาลยุติธรรม 1. คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมในการประชุมครัง้ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนอัตรากาลังข้าราชการศาลยุติธรรม
การกาหนดตาแหน่ง จานวน และระดับตาแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม กรอบอัตรากาลังพนักงานราชการศาลยุติธรรม
และแนวทางการนาแผนอัตรากาลังไปปฏิบตั ิ และประธานศาลฎีกาได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนอัตรากาลังข้าราชการศาลยุติธรรม
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๗ วรรคสอง แล้ว
2. คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมในการประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๐ (การประชุม ก.ศ. สัญจร) เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
ได้กาหนดให้ยกเว้นในการแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดารงตาแหน่งตามแผนอัตรากาลังใหม่ ดังนี้
2.1. ยกเว้นให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงการกาหนดประเภท สายงาน และระดับตาแหน่ง ให้ผู้นั้นดารงตาแหน่งเดิมได้
1) ให้คงตาแหน่งที่ได้รับยดเว้นดังกล่าวไว้ตามกรอบอัตรากาลังเดิมเพื่อให้สามารถย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมในประเภทตาแหน่ง สายงาน
และระดับเดิมได้ ๓ ปีงบประมาณ
2) หากสานักงานศาลยุติธรรมดาเนินการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมในตาแหน่งตามข้อ ๑) แล้ว และตาแหน่งว่างที่เกิดจากการย้ายนั้น
ไม่มีผู้ประสงค์ขอย้ายไปดารงตาแหน่งดังกล่าว ให้ปรับเป็นประเภทตาแหน่ง สายงาน และระดับ ตามแผนอัตรากาลังข้าราชการศาลยุติธรรมใหม่
3) เฉพาะตาแหน่งหัวหน้าส่วน เมื่อได้จดั คนลงตามกรอบอัตรากาลังแล้ว หากว่างลงไม่วา่ กรณีใดให้ปรับเป็นระดับตามที่กาหนดไว้ในแผนอัตรากาลัง

ข้าราชการศาลยุติธรรม โดยให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี
4) เมื่อครบ ๓ ปีงบประมาณแล้ว สานักงานศาลยุตธิ รรมจะพิจารณาย้ายข้าราชการศาลยุตธิ รรมที่ได้รับยดเว้นดังกล่าวให้ไปดารงตาแหน่งตามความเหมาะสม

เพือ่ ปรับกรอบอัตรากาลังข้าราชการศาลยุติธรรมให้เป็นไปตามประเภทตาแหน่ง สายงาน และระดับ ตามแผนอัตรากาลังข้าราชการศาลยุติธรรม
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๒.2 ยกเว้นให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงการกาหนดประเภท สายงาน และระดับตาแหน่ง สามารถประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึน้ ได้ ดังนี้
1) กรณีข้าราชการศาลยุติธรรมมีคุณวุฒิไม่ตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่กาหนด และได้รับยกเว้นให้ดารงตาแหน่งดังกล่าวตามมติคณะกรรมการ

ข้าราชการศาลยุติธรรมแล้ว ให้สามารถแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดารงตาแหน่งเดิมได้
๒) การจัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการศาลยุติธรรมได้มีการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง ประเภทตาแหน่ง สายงาน และระดับตาแหน่ง ดังนั้น
เพื่อมิให้กระทบสิทธิเดิมในการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จึงอนุมัติให้ข้าราชการศาลยุติธรรมที่ได้รับผลกระทบ
จากการปรับปรุงการกาหนดประเภทตาแหน่ง สายงาน และระดับตาแหน่งสามารถประเมินเพื่อเลือ่ นและแต่งตัง้ ในตาแหน่งเดิมตามระดับที่กาหนดไว้ในสายงานนัน้ ๆ ได้

๕ ดาเนินการเกีย่ วกับการทบทวน และปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง

๑. การกาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสานักงานศาลยุติธรรม จานวน ๖๗ ตาแหน่ง
และอัตราเงินเดือนของข้าราชการศาลยุตธิ รรม ลูกจ้าง พนักงานราชการศาลยุตธิ รรม ๒. การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง และระดับตาแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม ดังนี้
และบุคลากรตามการจ้างงานประเภทอืน่ ของสานักงานศาลยุติธรรม
๑) ตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานในสานักงานประจาศาลยุติธรรม จากระดับชานาญการ ปรับระดับเป็น ระดับชานาญการพิเศษ
๒) ตาแหน่งเจ้าพนักงานคดี ระดับปฏิบตั ิการ หรือชานาญการ ปรับระดับเป็น ระดับปฏิบตั ิการ หรือชานาญการ หรือชานาการพิเศษ
๓) การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ หรือชานาญการ เป็นระดับปฏิบัติการ หรือชานาญการ หรือชานาญการพิเศษ

เฉพาะในสานักอานวยการประจาศาลที่มีอัตรากาลังข้าราชการศาลยุติธรรมไม่น้อยกว่า๒๕ อัตรา รวมอัตรากาลังที่ปรับปรุง จานวน ๓๕ อัตรา

๔) ตาแหน่งด้านงานประชาสัมพันธ์ในสานักอานวยการประจาศาลฎีกา
๓. การปรับปรุงระบบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวของสานักงานศาลยุติธรรมเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรม
๑) การปรับปรุงระบบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวของสานักงานศาลยุติธรรมเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรม การกาหนดกรอบอัตรากาลัง
พนักงานราชการศาลลยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางในการปรับปรุงระบบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐
๓) การยกเว้นคุณวุฒิการศึกษา และการพิจารณาคุณสมบัติของลูกจ้างชัว่ คราวในการปรับระบบการจ้างลูกจ้างชัว่ คราวเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ .ศ. ๒๕๖๐

๔) การปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธกี ารในการปรับระบบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. การอนุมตั กิ ารจ้างลูกจ้างชั่วคราว และการกาหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลลูกจ้างของสานักงานศาลยุตธิ รรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๕. การอนุมัติกรอบอัตรากาลังลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบตั ิงานโครงการของสานักงานศาลยุติธรรม
๖. การเกลี่ยอัตรากาลังของข้าราชการศาลยุติธรรมในภาพรวมตามมติคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ในการประชุมครัง้ ที่ ๑๙/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๗ เมื่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบในหลัการเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการศาลยุตธิ รรม
ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ให้เหมาะสมกับปริมาณงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดอัตรากาลังของศาล
ที่มปี ริมาณงานและอัตรากาลังผู้พิพากษาเพิ่มขึ้นเบื้องต้น ก่อนการจัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการศาลยุตธิ รรมแล้วเสร็จ ระยะที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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๗. การตัดโอนตาแหน่งและอัตรากาลังข้าราชการศาลยุติธรรม
- ตัดโอนตาแหน่งและอัตรากาลังจากสานักอานวยการประจาศาลจังหวัดพะเยา จานวน ๔ อัตรา ไปเป็นอัตรากาลังของศาลจังหวัดเชียงคา
๘. การตัดโอนตาแหน่งลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว
- การตัดโอนตาแหน่งและอัตรากาลังลูกจ้างชั่วคราวในสานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ไปเป็นอัตรากาลังในศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ

๙. การดาเนินการกรณีลูกจ้างประจาว่างลง หรือลาออกจากราชการ
๑๐. การวิเคราะห์การจ้างลูกจ้างประจาที่เกษียณอายุราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
๖ ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีถื่อจ่ายเงินเดือน และค่าจ้างของข้าราชการศาลยุตธิ รรม ๑. การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประเภทงบบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๐
ลูกจ้าง และพนักงานราชการของสานักงานศาลยุติธรรม รวมทัง้ การขอตั้งงบประมาณ ๒. การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณของลูกจ้างชั่วคราวโครงการของสานักงานศาลยุติธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ด้านอัตรากาลังประจาปี
๓. การตรวจสอบข้อมูล และวิเคราะห์กลั่นกรองคาของบประมาณโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย
๓.๑ โครงการส่งเสริมระบบธุรการศาลยุติธรรมรองรับการเข้าสู่ระบบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๓.๒ โครงการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว "ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ"
๓.๓ โครงการขยายผลกระบวนการยุติธรรมเด็ก เยาวชน และครอบครัวแบบมีส่วนร่วม
๔. การอนุมตั งิ บประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม สาหรับการจ้างเหมาเอกชนดาเนินงานยานพหนะ (พนักงานขับรถยนต์) จานวน ๒ อัตรา

ประกอบด้วย สานักอานวยการประจาศาลฎีกา และสานักศาลยุติธรรมประจาภาค ๙ หน่วยงานละ ๑ อัตรา
๕. การจัดทาคาของบประมาณ ประเภทงบบุคลากร รายการเงินรางวัลประจาปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม
๖. จัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเภทงบบุคลากร ของสานักงานศาลยุติธรรม
๗. จัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งานโครงการของสานักงานศาลยุติธรรม ประกอบด้วย
๗.๑ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการสนับสนุนงานบังคับคดีนายประกันของสานักงานศาลยุติธรรม
๗.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม
๗.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานตามภารกิจของสานักงานอธิบดีผู้พพิ ากษาภาค
๘. การจัดข้อมูลประกอบการจัดทาคาของบประมาณเพื่อรองรับการจัดตั้งและเปิดทาการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ของศาลจังหวัดเชียงคา

๘.๑ สานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ
๘.๒ สานักอานวยการประจาศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมิชอบกลาง
๘.๓ ศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ - ภาค ๙
๘.๔ สานักงานประจาศาลจังหวัดเชียงคา
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ลาดับ
ที่

ภารกิจ และอานาจหน้าที่

ผลการดาเนินการ
๙. การกันเงินงบประมาณสาหรับค่าปรับผู้ประกันเพื่อเสริมงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณ

๗

เสนอแนะการกาหนดเกี่ยวกับเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นของบุคลากรในสานักงานศาลยุติธรรม

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๙. การตรวจสอบคาสั่งการจ้าง การยุบเลิกการจ้างลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการศาลยุติธรรม
เพื่อควบคุมจานวนอัตรากาลังให้เป็นไปตามกรอบอัตรากาลังที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด
๑๐. การปรับปรุงข้อมูลจานวนอัตรากาลังข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการศาลยุติธรรม
เพื่อให้ฐานข้อมูลอัตรากาลังมีความเป็นปัจจุบนั
๑๑. การจัดทาบัญชีถื่อจ่ายข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราวของสานักงานศาลยุติธรรม
๑. การนาหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขัน้ สูงของตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ มาใช้บงั คับกับข้าราชการศาลยุติธรรม
๒. การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง และบัญชีอัตราเงินเดือนขัน้ ต่า - ขัน้ สูง ของลูกจ้างประจาของสานักงานศาลยุติธรรม
ซึ่งดาเนินการตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๓๓๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
๓. การนาหลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจาของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ

มาใช้กับลูกจ้างประจาของสานักงานศาลยุติธรรม
โดยมีหนังสือแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม และแจ้งสานักการเจ้าหน้าที่ สานักแผนงานและงบประมาณ
และสานักการคลังดาเนินการในส่วนที่เกีย่ วข้อง
๔. การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ โดยให้เพิ่มเติมตาแหน่งวิศวกรไฟฟูา ตาแหน่งวิศวกรเครือ่ งกล

และตาแหน่งมัณฑนากร ในหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขของปัจจัยที่ ๑ การบรรจุเข้ารับราชการในสายงานที่ ก.ศ. กาหนด ข้อ ๑.๑ ตาแหน่งประเภทวิชาการ

๘ ดาเนินการเกีย่ วกับการให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ จัดทาคูม่ ือ หลักเกณฑ์ ๑. การชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อดาเนินงานสนับสนุนการปฏิบตั ิงานบังคับคดีผู้ประกัน
และการเผยแพร่วทิ ยาการเกี่ยวกับการจัดโครงสร้าง การกาหนดตาแหน่ง และค่าตอบแทน ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference)
๒. จัดทาคู่มือการจ้างบริการรายบุคคลตามโครงการจ้างดาเนินงานสนับสนุนการปฏิบตั ิงานบังคับคดีผู้ประกัน
๓. การจัดทาแบบรายงานผลการดาเนินงานลูกจ้างชั่วคราว งานโครงการของสานักงานศาลยุติธรรม ดังนี้
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิงานของลูกจ้างชั่วคราว งานโครงการ
- แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานลูกจ้างชั่วคราวโครงการ
- คาอธิบายวิธีกรอกแบบประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว งานโครงการ และแบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการ
๔. การจัดทาข้อมูลอัตรากาลังและการตอบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการตรวจราชการ

ของหน่วยตรวจราชการ และผู้บริหารศาลยุติธรรม
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ลาดับ
ภารกิจ และอานาจหน้าที่
ผลการดาเนินการ
ที่
๙ สนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ๑. ปฏิบตั ิงานเลขานุการคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่พจิ ารณาคุณสมบัติและประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรม
เพื่อพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการ
ขึน้ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเจ้าพนักงานคดี ระดับชานาญการ (คณะที่ ๑)
๒. ปฏิบตั ิงานเลขานุการคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่พจิ ารณาคุณสมบัติและประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรม
ขึน้ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ระดับชานาญการ (คณะที่ ๓)
๓. ปฏิบตั ิงานเลขานุการคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่พจิ ารณาคุณสมบัติและประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรม
ขึน้ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชานาญการ
๔. ปฏิบตั ิงานเลขานุการคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่พจิ ารณาคุณสมบัติและประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรม
ขึน้ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบรรณารักษ์ ระดับชานาญการ ระดับชานาญการพิเศษ
๕. ปฏิบตั ิงานเลขานุการคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่พจิ ารณาคุณสมบัติและประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรม
ขึน้ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชานาญการ (คณะที่ ๒)
๑๐ ดาเนินการเกีย่ วกับงานแผน งบประมาณ และการรายงานผลของส่วนงาน การรายงานผลการปฏิบตั ิงานของส่วนงาน และรายงานผลการดาเนินการตามโครงการของสานักงานศาลยุติธรรมรายไตรมาส
๑๑ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ๑. จัดทาข้อมูลในส่วนของบทบาทภารกิจ องค์ความรู้ และอัตรากาลังที่มีในปัจจุบัน พร้อมทั้งอัตรากาลังที่ต้องการในอนาคต เพื่อประกอบการจัดทาคาขอ
หรือที่ได้รับมอบหมาย
รับการจัดสรรทุนรัฐบาลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ให้แก่สานักการต่างประเทศ
๒. การตรวจสอบรายชือ่ ข้าราชการศาลยุติธรรมผูม้ ีสิทธิรับเลือก และผูม้ ีสิทธิเลือกเป็นกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เลือกซ่อม ก .ศ. ประเภทข้าราชการศาลยุติธรรม

๓. การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาทีใ่ ช้ในการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่ จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม
๔. การจัดทาข้อมูลอัตรากาลังจัดส่งให้สถาบันพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณด้านการอบรม
และพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้าง

~ 80 ~

2.3.5 สวนวินัยและพิทักษระบบคุณธรรม

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

หนาที่ความรับผิดชอบ

ผลการดําเนินการ

๑. การพิจารณาเรื่องการดําเนินการทางวินัยของขาราชการศาลยุติธรรมแลวเสร็จ ๔๐ เรื่อง
ศึกษา วิเคราะห เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการ และ
มาตรการ
๒. การพิจารณาเรื่องรองเรียนขอความเปนธรรมจากบุคคลภายนอกแลวเสร็จ ๗๒ เรื่อง
ดําเนินการเกี่ยวกับวินัย ของขาราชการศาลยุติธรรม
๓. การพิจารณาเรื่องการดําเนินการทางวินัยลูกจางประจําแลวเสร็จ
๑๗ เรื่อง
ลูกจาง พนักงานราชการศาลยุติธรรม และบุคลากรตาม
๔. โครงการเสริมสรางความรูนิติกรเพื่อรองรับการปฏิบัติหนาทีเ่ ปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสอบสวนวินัย
การจางงานประเภทอื่น
ขาราชการศาลยุติธรรม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๓ รุน
ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบขอหารือ กําหนดมาตรการ
รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๒๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเจาพระยาปารค กรุงเทพมหานคร
หลักเกณฑ วิธีการ เกี่ยวกับวินัยและการดําเนินการทางวินัย
รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๕ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเจาพระยาปารค กรุงเทพมหานคร
ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาระบบคุณธรรมและ
รุนที่ ๓ ระหวางวันที่ ๒ – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเจาพระยาปารค กรุงเทพมหานคร
จริยธรรม
๔. โครงการเสริมสรางจริยธรรมขาราชการศาลยุติธรรม ลูกจาง และพนักงานราชการศาลยุติธรรม กิจกรรมทําบุญตักบาตร
ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
พระสงฆในชวงเขาพรรษา ทุกวันพฤหัสบดี เริ่มตั้งแตวนั ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนยอาหาร
ขาราชการศาลยุติธรรมตามระเบียบ ก.ศ.
สวัสดิการสํานักงานศาลยุติธรรม
สนับสนุนการปฏิบตั ิหนาที่ของคณะอนุกรรมการ
๕. คูมือวินัยและการดําเนินการทางวินัยแกขาราชการศาลยุติธรรม ลูกจาง และพนักงานราชการของสํานักงานศาลยุติธรรม
ขาราชการศาลยุติธรรม เพื่อพิจารณาประเมินผลงาน
(หนังสือสํานักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๐๔/ว๒๔(ป) ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ มติ ก.ศ. ๔/๒๕๖๐
ทางวิชาการ
๖. โครงการฝกอบรมโดยระบบการฝกอบรมผานจอภาพ
ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผล
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวินัย และการดําเนินการทางวินัยของ
ของสวนงาน
ขาราชการศาลยุติธรรมตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
- หนวยงานในภาค ๑ และภาค ๒ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
- หนวยงานในภาค ๓ และภาค ๔ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
- หนวยงานในภาค ๕ และภาค ๖ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
- หนวยงานในภาค ๗ และภาค ๘ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
- หนวยงานในภาค ๙ และศาลสูง ,ศาลชั้นตนในสวนกลาง วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

~ ๘๑ ~

2.3.6 สวนกฎหมาย ระเบียบ อุทธรณและรองทุกข
ลําดับที่

หนาที่ความรับผิดชอบ

ผลการดําเนินการ

1

ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การอุ ท ธรณ แ ละร อ งทุ ก ข ข อง
ขาราชการศาลยุติธรรม ลูกจาง พนักงานราชการ
ศาลยุติธรรม และบุคลากรตามการจางงานประเภทอื่น
ตรวจพิจารณาการรายงานการดําเนินงานเกี่ยวกับ
การอุ ทธรณแ ละรอ งทุ ก ข ข องข า ราชการศาลยุ ติ ธ รรม
ลูกจาง พนักงานราชการศาลยุติธรรม และบุคลากร
ตามการจางงานประเภทอื่น
วิ นิ จ ฉั ย ให คํา ปรึ ก ษา แนะนํ า ตอบข อ หารือ กํ า หนด
มาตรการ หลักเกณฑ วิธีการ เกี่ยวกับการอุทธรณ รองทุกข
ศึกษา วิเคราะหและติดตามผลเกี่ยวกับการดําเนินการ
อุทธรณ รองทุกข
ดํา เนินการเกี่ยวกับการยกราง ปรับ ปรุง แกไข ทบทวน
ยกเลิก ตีความ วินิจฉัย และใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับ
กฎหมายการบริ ห ารงานบุ ค คลของสํ า นั ก งานศาล
ยุติธรรม รวมทั้งระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และมติ ก.ศ.
กํ า กั บ ดู แ ลให มี ก ารดํ า เนิ น การตามระเบี ย บ คํ า สั่ ง
ประกาศ และมติ ก.ศ. ตลอดจนเผยแพรและใหบริการ
ขอมูลแกหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนทั่วไป
ดํา เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการ
ขาราชการศาลยุติธรรมตามระเบียบ ก.ศ.
สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องคณะอนุ ก รรมการ
ขาราชการศาลยุติธรรม เพื่อพิจารณาประเมินผลงานทาง
วิชาการ
ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผล
ของสวนงาน
ปฏิ บั ติ ง านร ว มหรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

ดําเนินการเกี่ยวกับการยกราง ปรับปรุง แกไข ทบทวน ตีความ วินิจฉัย และใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับกฎหมายการบริหารงานบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรม
รวมทั้งระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และมติ ก.ศ. และดําเนินการเกี่ยวกับอุทธรณและรองทุกขของขาราชการศาลยุติธรรม ลูกจาง พนักงานราชการศาลยุติธรรม
และบุคลากรตามการจางงานประเภทอืน่ โดยมีรายละเอียดสําคัญ ดังนี้
๑. ดําเนินการแจงเวียนระเบียบคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใชบังคับจํานวน ๒ เรื่อง ไดแก ระเบียบ
คณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมวาดวยการโอนขาราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม วาดวย
การยายขาราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และกําหนดแนวทางการ
ปองกันผลประโยชนทบั ซอนและแนวทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตในศาลยุติธรรม ตามคําสั่งสํานักงานศาลยุติธรรม ที่๑๕๐/๒๕๖๐
สั่ง ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
๓. ยกรางและดําเนินการใหมกี ารประกาศใชบังคับประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของสํานักงานศาลยุติธรรม ประกาศ
ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
๔. ดําเนินการตอบแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (EBIT) รอบที่ ๑และจัดทําบัญชีรายชื่อกลุม เปาหมายผูมีสวนไดสวนเสียภายในหนวยงาน (Internal)
จํานวน๑,๐๒๘ รายชื่อ และกลุมเปาหมายผูมีสว นไดสว นเสียภายนอกหนวยงาน (External) จํานวน๔๖๙ รายชื่อตามโครงการประเมิน คุณธรรมและ
ความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสํานักงาน ป.ป.ช.
และจัดสงไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
๕. ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และกําหนดแนวทางการ
ปองกันผลประโยชนทับซอน และแนวทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตในศาลยุติธรรมตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสํานักงาน ป.ป.ช.ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐,
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่๓ เมษายน ๒๕๖๐, ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๖. ยกรางและดําเนินการใหมกี ารประกาศใชบังคับ ประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม เรื่องแผนปฏิบัตกิ ารปองกันและปราบปรามการทุจริตในศาลยุติธรรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐
๗. ดําเนินการตอนรับคณะทํางานจากสํานักคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เพือ่ เยี่ยมชมการดําเนินงานของสํานักงาน
ศาลยุติธรรม เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๘. ยกรางและดําเนินการใหมกี ารแกไขการนําระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานที่ไมไดเริ่มตนจากระดับ ๓ (ระดับปฏิบัติการ) มานับรวมเปนระยะเวลา
ขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกับการดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง (เพิ่มเติม)ตามหนังสือสํานักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย๐๐๔/ว๓๕ (ป)
ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

2
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ลําดับที่

หนาที่ความรับผิดชอบ

ผลการดําเนินการ
๙. ดําเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดแนวทางปองกันผลประโยชนทับซอนและแนวทางการปองกันการทุจริตของศาลยุติธรรม
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
๑๐. ดําเนินการพิจารณาเรื่องขอเทียบโอนหลักสูตรอบรมและแกไขขอขัดของจากการสอบเปลี่ยนสายงานจากเจาพนักงานคดีเปนนิติกร โดยก.ศ.
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ พิจารณาแลวเสร็จ
๑๑. ยกรางและดําเนินการใหมีการประกาศใชระเบียบคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม วาดวยการแตงตั้งเจาพนักงานคดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
๑๒. พิจารณาเรื่องอุทธรณแลวเสร็จ ๓ เรื่อง
๑๓. พิจารณาเรื่องรองทุกขแลวเสร็จ ๑๑ เรื่อง

~ ๘๓ ~

2.4 ผลการดาเนินการของสานักการเจ้าหน้าที่
ผลการดาเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน้าที่ความรับผิดชอบ

(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

1. การบรรจุและแต่งตั้ง
1.1 การย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม
1.1.1 การย้าย รอบตุลาคม 2559

กรณีศาลเปิดทาการใหม่
จานวน 59 ราย
- ศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมิชอบกลาง
- ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ
กรณีย้ายตามรอบปกติ
จานวน 603 ราย

1.1.2 การย้าย รอบเมษายน 2560

กรณีศาลเปิดทาการใหม่
จานวน 134 ราย
- ศาลจังหวัดเชียงคา
- ศาอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมิชอบ ภาค 1,3,4,5,6,8,9
กรณีย้ายตามรอบปกติ
จานวน 671 ราย

1.2 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรม
1.2.1 รอบ ตุลาคม 2559

จานวน 199 ราย
- ตาแหน่งประเภทอานวยการ จานวน 18 ราย
- ตาแหน่งประเภทวิชาการ จานวน 181 ราย
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ผลการดาเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.2.2 รอบเมษายน 2560

(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
จานวน 151 ราย
- ผู้อานวยการ ระดับต้น จานวน 24 ราย
- ตาแหน่งประเภทวิชาการ จานวน 127 ราย

1.2.3 การเลือ่ นและแต่งตัง้ ข้าราชการศาลยุตธิ รรม จานวน 401 ราย

กรณีผ่านการประเมินผลงาน

- ตาแหน่งประเภทวิชาการ จานวน 155 ราย
- ตาแหน่งประเภททั่วไป จานวน 246 ราย

1.3 การจัดรายลงตามแผนอัตรากาลังใหม่

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างประจาให้ดารงตาแหน่ง ตามแผนอัตรากาลัง
ข้าราชการศาลยุติธรรม วันที่ 1 มีนาคม 2560 ข้าราชการ 9,173 ราย ลูกจ้าง 620 ราย

1.4 การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

จานวน 873 ราย

1.5 การบรรจุกลับเข้ารับราชการ

จานวน 1 ราย

1.6 การรับโอน และการให้โอน

ให้โอนข้าราชการ จานวน 23 ราย รับโอนข้าราชการ จานวน 13 ราย

1.7 การให้ข้าราชการช่วยราชการ

ให้ข้าราชการช่วยราชการ จานวน 253 ราย

18 การให้ข้าราชการลาออกจากราชการ

จานวน 27 ราย

1.9 การให้ข้าราชการศาลยุติธรรมตาแหน่งนิติกรได้รบั เงินเพิม่

จานวน 150 ราย

สาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพเิ ศษ (พ.ต.ก.)
1.10การให้ขา้ ราชการศาลยุติธรรมได้รับเงินประจาตาแหน่ง จานวน 4 ราย

1.12 การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ จานวน 49 ราย
1.13 การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจา

จานวน 8 ราย
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(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

2. งานสรรหาและคัดเลือก
2.1 การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการศาลยุตธิ รรมให้ดารงตาแหน่ง

สมัครเข้ารับการคัดเลือก 11 ราย

ผู้ชว่ ยเลขาธิการสานักงานศาลยุตธิ รรม (นักบริหาร ระดับต้น) คัดเลือกเสนอเลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม 6 ราย
2.2 การคัดเลือกเพื่อแต่งตัง้ ข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดารงตาแหน่ง

ผู้อานวยการ ระดับสูง
2.3 การคัดเลือกเพื่อแต่งตัง้ ข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดารงตาแหน่ง

ต่างประเภทในสานักงานศาลยุติธรรม (ประเภทอานวยการ ระดับต้น)

สมัครเข้ารับการคัดเลือก 30 ราย
คัดเลือกเสนอเลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม 25 ราย
ครั้งที่ 1
สมัครเข้ารับการคัดเลือก 33 ราย
คัดเลือกเสนอเลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม 33 ราย
ครั้งที่ 2
สมัครเข้ารับการคัดเลือก 8 ราย
คัดเลือกเสนอเลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม 8 ราย

2.4 การคัดเลือกเพือ่ เลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึน้ แต่งตั้ง สมัครเข้ารับการคัดเลือก 84 ราย

ให้ดารงตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชานาญการ ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก 36 ราย
2.5 การคัดเลือกเพือ่ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่ง

นิติกรปฏิบตั ิการ (ปริญญาเอก)
2.6 การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

สมัครเข้ารับการคัดเลือก 2 ราย
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก 1 ราย
- ตาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตั ิการของกรมชลประทาน
สมัครเข้ารับการคัดเลือก 2 ราย
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก 2 ราย
- ตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์ของกรมสรรพากร
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(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
สมัครเข้ารับการคัดเลือก 2 ราย
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก 2 ราย
- ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
สมัครเข้ารับการคัดเลือก 9 ราย
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก 2 ราย
- การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่ง บรรณารักษ์ของสานักเศรฐกิจการคลัง
สมัครเข้ารับการคัดเลือก 9 ราย
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก 3 ราย

2.7 การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล - ตาแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบตั ิการ
เข้ารับราชการในสานักงานศาลยุติธรรม

ผู้มีสิทธิสอบ จานวน 3,407 ราย ผู้สอบผ่าน 704 ราย
- ตาแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบตั ิการ
ผู้มีสิทธิสอบ จานวน 269 ราย ผู้สอบผ่าน 66 ราย
- ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบตั ิงาน
ผู้มีสิทธิสอบ จานวน 6,917 ราย ผู้สอบผ่าน 663 ราย
- ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบตั ิงาน
ผู้มีสิทธิสอบ จานวน 935 ราย ผู้สอบผ่าน 157 ราย
- ตาแหน่งนายช่างโยธาปฏิบตั ิงาน
ผู้มีสิทธิสอบ จานวน 168 ราย ผู้สอบผ่าน 2 ราย
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2.8 การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก.)

(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
- ตาแหน่งนิติกรปฏิบตั ิการ
ผู้มีสิทธิสอบ จานวน 1,146 ราย ผู้สอบผ่าน 41 ราย
- ตาแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบตั ิการ
ผู้มีสิทธิสอบ 82 ราย ผู้สอบผ่าน 13 ราย
- ตาแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบตั ิการ
ผู้มีสิทธิสอบ 18 ราย ผู้สอบผ่าน 1 ราย
- วิศวกรไฟฟ้าปฏิบตั ิการ
ผู้มีสิทธิสอบ 25 ราย ผู้สอบผ่าน 3 ราย
- ตาแหน่งมัณฑนากรปฏิบตั ิการ
ผู้มีสิทธิสอบ 39 ราย ผู้สอบผ่าน 5 ราย
- ตาแหน่งสถาปนิกปฏิบตั ิการ
ผู้มีสิทธิสอบ 26 ราย ผู้สอบผ่าน 7 ราย
ระดับปริญญาตรี (รอบที่ 1)
ผู้มีสิทธิสอบ จานวน 2,418 ราย ผู้สอบผ่าน 128 ราย
ระดับปริญญาตรี (รอบที่ 2)
ผู้มีสิทธิสอบ จานวน 1,609 ราย ผู้สอบผ่าน 334 ราย
ระดับต่ากว่าปริญญาตรี
ผู้มีสิทธิสอบ จานวน 6,400 ราย ผู้สอบผ่าน 777 ราย
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3. การปรับลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานราชการ

(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
จานวน 1,487 ราย

4. การเลือ่ นเงินเดือนข้าราชการศาลยุตธิ รรม และลูกจ้างประจา

4.1 ข้าราชการศาลยุติธรรม

ข้าราชการที่ได้เลื่อนเงินเดือน

4.1.1 รอบ 1 เมษายน 2560

จานวน 8,988 ราย

(ผลการปฏิบตั ิงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

ข้าราชการที่ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน
จานวน 185 ราย
รวมข้าราชการทั้งหมด 9,173 ราย

4.1.2 รอบ 1 ตุลาคม 2560

ข้าราชการที่ได้เลื่อนเงินเดือน

(ผลการปฏิบัตงิ านตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560)

จานวน 9,349 ราย
ข้าราชการที่ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน
จานวน 187 ราย
รวมทั้งหมด 9,536 ราย

4.2 ลูกจ้างประจา

ลูกจ้างประจาที่ได้เลื่อนเงินเดือน

4.2.1 รอบ 1 เมษายน 2560

จานวน 613 ราย

(ผลการปฏิบตั ิงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

ลูกจ้างประจาที่ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน
จานวน 6 ราย
รวมทั้งหมด 619 ราย

4.2.2 รอบ 1 ตุลาคม 2560

ลูกจ้างประจาที่ได้เลื่อนเงินเดือน

(ผลการปฏิบัตงิ านตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560)

จานวน 611 ราย
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(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
ลูกจ้างประจาที่ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน
จานวน 5 ราย
รวมข้าราชการทั้งหมด 616 ราย

5. การให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
5.1 รอบ 1 เมษายน 2560

1. ข้าราชการศาลยุติธรรม จานวน 8,988 ราย
รับเท่าเดิม
จานวน 8,036 ราย
รับเพิ่มขึ้น
จานวน 945 ราย
ไม่ได้รับ
จานวน
7 ราย
2. พนักงานราชการศาลยุติธรรม จานวน 1,744 ราย
รับเท่าเดิม
จานวน 1,710 ราย
รับเพิ่มขึ้น
จานวน
32 ราย
ไม่ได้รับ
จานวน 7 2 ราย
3. ลูกจ้างชั่วคราว จานวน 1,184 ราย
รับเท่าเดิม
จานวน 850 ราย
รับเพิ่มขึ้น
จานวน 172 ราย
ไม่ได้รับ
จานวน 7 162 ราย
4. ลูกจ้างประจา จานวน 619 ราย
รับเท่าเดิม
จานวน 617 ราย
รับเพิ่มขึ้น
จานวน
0 ราย
ไม่ได้รับ
จานวน
2 ราย
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5.2 รอบ 1 ตุลาคม 2560

6. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจาปี 2560

(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
1. ข้าราชการศาลยุติธรรม จานวน 9,349 ราย
รับเท่าเดิม
จานวน 8,356 ราย
รับเพิ่มขึ้น
จานวน 983 ราย
ไม่ได้รับ
จานวน 10 ราย
2. พนักงานราชการศาลยุติธรรม จานวน 1,596 ราย
รับเท่าเดิม
จานวน 1,585 ราย
รับเพิ่มขึ้น
จานวน
6 ราย
ไม่ได้รับ
จานวน 7 5 ราย
3. ลูกจ้างชั่วคราว จานวน 1,291 ราย
รับเท่าเดิม
จานวน 843 ราย
รับเพิ่มขึ้น
จานวน 269 ราย
ไม่ได้รับ
จานวน 7 179 ราย
4. ลูกจ้างประจา จานวน 613 ราย
รับเท่าเดิม
จานวน 609 ราย
รับเพิ่มขึ้น
จานวน
0 ราย
ไม่ได้รับ
จานวน
4 ราย
1. เสนอขอพระราชทานชั้นสายสะพาย ให้แก่ข้าราชการศาลยุติธรรม จานวน 77 ราย
2. เสนอขอพระราชทานชั้นต่ากว่าสายสะพาย ให้แก่ ข้าราชการศาลยุติธรรม จานวน 2367 ราย
3. เสนอขอพระราชทาน ให้แก่ พนักงานราชการศาลยุติธรรม จานวน 52 ราย
4. เสนอขอพระราชทาน ให้แก่ ลูกจ้างประจา จานวน 66 ราย
5. เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่ ข้าราชการศาลยุติธรรม จานวน 187 ราย
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7. เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
1. เสนอขอพระราชทาน เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ( ร.ง.ภ.) ให้แก่ ผู้ประนีประนอม จานวน 20 ราย

ดิเรกคุณาภรณ์ ประจาปี 2560 ให้แก่ ผู้ประนีประนอม
8. การจัดทาโครงการเพิม่ ศักยภาพข้าราชการศาลยุติธรรม 1. จัดประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้าง

พนักงานราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้างเพื่อพัฒนา เพื่อพัฒนาให้เป็นต้นแบบข้าราชการศาลยุติธรรมที่ทนั สมัย
ให้เป็นต้นแบบข้าราชการศาลยุติธรรมที่ทนั สมัย
จานวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 50 คน
ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มีนาคม 2560
ครั้งที่ 2 วันที่ 21 เมษายน 2560
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