สวนที่ ๓
ภาคผนวก

๙๔

รายชื่อหนังสือเวียนที่เกี่ยวของกับมติคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม
เลขที่หนังสือ

เรื่อง

ลงวันที่

ที่ ศย 004/ว 54

ประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การแบงงาน
ภายในและกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงาน
ในสํานักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3)

25 มกราคม 2560

ที่ ศย 004/ว 155

แผนอัตรากําลังขาราชการศาลยุติธรรม

1 มีนาคม 2560

ที่ ศย 004/ว 211

ประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดอัตราเงินเดือน
ตามคุณวุฒิที่บรรจุเขารับราชการ (ฉบับที่ 4)

31 มีนาคม 2560

ที่ ศย 004/ว 219

ประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การแบงสวน
ราชการภายในและกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของ
หนวยงานในสํานักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2)

31 มีนาคม 2560

ที่ ศย 004/ว 315

หลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนการคัดเลือก
ขาราชการศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภทบริหาร ระดับตน

18 พฤษภาคม 2560

ที่ ศย 004/ว 35 (ป)

ที่ ศย 004/ว 421

การนําระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานที่ไมได 30 พฤษภาคม 2560
เริ่มตนจากระดับ 3 (ระดับปฏิบัติการ) มานับรวม
เปนระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงที่เกี่ยวของ
หรือเกื้อกูลกับการดํารงตําแหนงในสายงานที่จะ
แตงตั้ง (เพิ่มเติม)
แกไขเพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
6 กรกฎาคม 2560
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนงประเภทอํานวยการ
ระดับสูง

~ ๙๔ ~

๙๕

เลขที่หนังสือ

เรื่อง

ลงวันที่

ที่ ศย 004/ว 422

หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการไดรับเงินเดือน
สูงกวาขั้นสูงของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง
และหลักเกณฑและวิธีการใหลูกจางประจําของสวน
ราชการไดรับอัตราคาจางสูงกวาอัตราคาจางขั้นสูง
ของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งในแตละระดับ

6 กรกฎาคม 2560

ที่ ศย 004/ว 47 (ป)

การแกไขเพิ่มเติมกระบวนการและแนวทางในการ
พิจารณาผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนขาราชการ
ศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น

6 กรกฎาคม 2560

ที่ ศย 004/ว 473

การปรับปรุงระบบการจางลูกจางชั่วคราว
เปนพนักงานราชการศาลยุติธรรม ปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
การกําหนดความรู ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะของขาราชการศาลยุติธรรม
ในสํานักบริหารงานออกแบบและกอสราง

27 กรกฎาคม 2560

ประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การแบงสวน
ราชการภายในและกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
ของหนวยงานในสํานักงานศาลยุติธรรม
(ฉบับที่ 3)

26 กันยายน 2560

ที่ ศย 004/ว 72 (ป)

ที่ ศย 004/ว 633

~ ๙๕ ~

20 กันยายน 2560

๙๖

คําสั่งทีค่ ณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมเห็นชอบ
คําสั่ง

เรื่อง

ลงวันที่

คําสั่งที่ 22/๒๕๕9

แตงตั้งคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมดําเนินการคัดเลือก
ขาราชการศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับ
ชํานาญงาน จํานวน 3 คณะ
1. ตําแหนงเจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน และตําแหนงเจาพนักงาน
ธุรการชํานาญงาน (คณะที่ 1)
2. ตําแหนงเจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน และตําแหนงเจาพนักงาน
ธุรการชํานาญงาน (คณะที่ 2)
3. ตําแหนงเจาพนักงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน และตําแหนง
นายชางศิลปชํานาญงาน

4 ต.ค. 2559

คําสั่งที่ 23/๒๕๕9

ปรับปรุงองคประกอบคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมเพื่อ
พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนขาราชการ
ศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนิติกรชํานาญการ และชํานาญ
การพิเศษ

15 พ.ย. 2559

คําสั่งที่ 24/2559

แตงตั้งคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิ
ดานกฎหมาย (คณะที่ 7)

15 พ.ย. 2559

คําสั่งที่ 25/2559

ปรับปรุงองคประกอบคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมเพื่อ
พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนขาราชการ
ศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

6 ธ.ค. 2559

คําสั่งที่ 26/๒๕๕9

แตงตั้งคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมดําเนินการคัดเลือก
ขาราชการศาลยุติธรรมขึน้ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับ
ชํานาญงาน ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน

6 ธ.ค. 2559

คําสั่งที่ 27/๒๕๕9

แตงตั้งคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ
และประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนขาราชการศาลยุติธรรมขึ้ น
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงนักจิตวิทยาชํานาญการ
พิเศษ
แต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการขา ราชการศาลยุ ติ ธ รรมผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ด า น
กฎหมาย (คณะที่ 6)
แตงตั้งคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ
และประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนขาราชการศาลยุติธรรมขึ้ น
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงนักตรวจสอบภายใน
ชํานาญการ

6 ธ.ค. 2559

คําสั่งที่ 1/๒๕60
คําสั่งที่ 2/2560

~ ๙๖ ~

20 ม.ค. 2560
20 ม.ค. 2560

๙๗

คําสั่ง

เรื่อง

ลงวันที่

คําสั่งที่ 3/2560

แตงตั้งคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ
และประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนขาราชการศาลยุติธรรมขึ้ น
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ จํานวน 7 คณะ
1. ตําแหนงเจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ (คณะที่ 1)
2. ตําแหนงเจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ (คณะที่ 6)
3. ตําแหนงนิติกรชํานาญการ (คณะที่ 1)
4. ตําแหนงนิติกรชํานาญการ (คณะที่ 2)
5. ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ
6. ตําแหนงสถาปนิกชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ
7. ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ (คณะที่ 1)

10 ก.พ. 2560

คําสั่งที่ 4/2560

มอบหมายอํานาจหนาที่เพิ่มเติมใหคณะอนุกรรมการขาราชการศาล
ยุติธรรมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลือ่ น
ขาราชการศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ตําแหนงนักจิตวิทยาชํานาญการพิเศษ

10 ก.พ. 2560

คําสั่งที่ 5/2560

แตงตั้งคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมดําเนินการคัดเลือก
ขาราชการศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับ
ชํานาญงาน ตําแหนงนายชางโยธาชํานาญงาน

10 ก.พ. 2560

คําสั่งที่ 6/2560

แตงตั้งกรรมการกํากับหลักสูตรและแผนการพัฒนาขาราชการศาลยุติธรรม

7 มี.ค. 2560

คําสั่งที่ 7/2560

ปรับปรุงองคประกอบคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมเพื่อ
พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนขาราชการ
ศาลยุ ติ ธ รรมขึ้ น แต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง เจ า พนั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ชํานาญการ (คณะที่4) และ (คณะที่ 5)

7 มี.ค. 2560

คําสั่งที่ 9/2560

แตงตั้งคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ
และประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนขาราชการศาลยุติธรรม
ขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ
ชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ

31 มี.ค. 2560

คําสั่งที่ 10/2560

ปรับปรุงองคประกอบคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมเพื่อ
พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนขาราชการ
ศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนิติกรชํานาญการ (คณะที่ 6)
ตํา แหนง นั ก จั ดการงานทั่ ว ไปชํ า นาญการ และตํ า แหนง นั ก วิช าการ
ตรวจสอบภายในชํานาญการ

5 พ.ค. 2560

~ ๙๗ ~

๙๘

คําสั่ง

เรื่อง

ลงวันที่

คําสั่งที่ 11/2560

ปรั บ ปรุ ง องค ป ระกอบคณะอนุ ก รรมการข า ราชการศาลยุ ติ ธ รรม
ดําเนินการคัดเลือกขาราชการศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภททั่ ว ไป ระดั บ ชํ า นาญงาน ตํ า แหน ง เจ า หน า ที่ ศ าลยุ ติ ธ รรม
ชํานาญงาน และตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน (คณะที่ 1)
และ(คณะที่ 2)

5 พ.ค. 2560

คําสั่งที่ 12/2560

แตงตั้งคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม วาดวยการสงเสริม
จริยธรรม

8 มิถนุ ายน 2560

คําสั่งที่ 13/2560

แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกเพื่อแตงตั้งขาราชการ
ศาลยุติธรรมใหดํารงตําแหนงรองเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม

29 มิถุนายน 2560

คําสั่งที่ 14/2560

แตงตั้งคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ
และประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนขาราชการศาลยุติธรรม
ขึ้นแตงตั้งใหดํารง ตําแหนงเจาพนักงานคดีชํานาญการ (คณะที่ 1)

25 สิงหาคม 2560

คําสั่งที่ 15/2560

ปรับปรุงองคประกอบคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมเพื่อ
พิ จ ารณาคุณ สมบัต ิแ ละประเมิน ผลงานของบุค คลเพื ่อ เลื ่อ น
ขาราชการศาลยุติธรรมขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนิติกรชํานาญการ
(คณะที่ 4)

25 สิงหาคม 2560

คําสั่งที่ 17/2560

แตงตั้งคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ
และประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนขาราชการศาลยุติธรรมขึ้ น
แตงตั้งใหดํารง ตําแหนงนักวิเทศสัมพันธชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ

22 กันยายน 2560

~ ๙๘ ~

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
นายอธิคม
นายภพ
นายธนรัตน
นายชาญณรงค

อินทุภูติ เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
เอครพานิช รองเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
ทั่งทอง ผูพิพากษาศาลอุทธรณ
ประจําสํานักประธานศาลฎีกา
ชื่นฤทัย ผูอํานวยการสํานักคณะกรรมการ
ขาราชการศาลยุติธรรม

คณะทํางาน
นางสาวปยะมาศ เอมกลิ่นบัว
นายสรายุทธ
แซเบา
นางสาวระวิวรรณ ปนทา
นางสาวจันทรทิมา แสงศรี
นางสาวศรัณชล หาสุนทรี

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักทรัพยากรบุคคล

