ประจําวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 8/2559
สํานักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม แจ้งผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ดังนี้
1. รั บทราบรายงานผลการดําเนินการของคณะอนุ กรรมการข้ าราชการศาลยุ ติธรรมเพื่ อพิ จารณาคุณสมบัติและ
ประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประจําเดือนเมษายน
2559
2. รับทราบรายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อ
พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
ประจําเดือนเมษายน 2559
3. รับทราบมติคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
กรณีพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการโอนข้าราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ. ศ. ...
4. รับทราบรายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งนิติกร
ระดับชํานาญการพิเศษและระดับชํานาญการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ระดับชํานาญการ ตามหลักเกณฑ์ในหนังสือ
สํานักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 004/ว 464 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548
5. เห็นชอบรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
ในสํานักงานศาลยุติธรรม จํานวน 31 ราย
6. เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล
เพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการในระดับที่สูงขึ้น จํานวน 3 คณะ ดังนี้
1) ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
2) ตําแหน่งนิติกรชํานาญการ (คณะที่ 3)
3) ตําแหน่งนิติกรชํานาญการ (คณะที่ 4)
7. พิจารณาอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการศาลยุติธรรม จํานวน 1 ราย และข้าราชการศาลยุติธรรมร้องทุกข์
จํานวน 1 ราย
8. เห็นชอบให้สํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่างๆ
ดังนี้
1) ตําแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ
2) ตําแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
3) ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โดยให้ใช้หลักเกณฑ์ในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ มาใช้ในการสอบโดยอนุโลม ยกเว้นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบ เฉพาะ
ข้อ 2.5 กําหนดให้ “ผู้สอบวิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 จึงจะ
ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป” และผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
/1) มีคุณวุฒิ…
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1) มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ ก.ศ. กําหนด และ
2) เป็นข้าราชการศาลยุติธรรม หรือลูกจ้างประจํา หรือพนักงานราชการศาลยุติธรรม หรือลูกจ้างชั่วคราวของ
สํานักงานศาลยุติธรรมที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ และปัจจุบันปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในสํานักงานศาลยุติธรรม โดยมี
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนด คือ
2.1) กรณีเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม ไม่กําหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ หรือ
2.2) กรณีเป็นลูกจ้างประจํา หรือพนักงานราชการศาลยุติธรรม หรือลูกจ้างชั่วคราวของสํานักงาน
ศาลยุติธรรมที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ จะต้องปฏิบัติงานในสํานักงานศาลยุติธรรมต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยให้นับถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ สามารถนําระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งลูกจ้างประจํา พนักงานราชการศาลยุติธรรม หรือลูกจ้างชั่วคราว
ดังกล่าวมานับระยะเวลารวมกันได้
กรณีหากผู้สมัครรายใดมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ของแต่ละระดับวุฒิการศึกษาของ ก.พ. สามารถใช้
หนังสือรับรองผลดังกล่าวแทนการสอบภาค ก. ได้ และแต่งตั้งผู้แทน ก.ศ. ร่วมเป็นกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก
9. เห็นชอบให้สํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน โดยกําหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
1) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามที่ ก.ศ. กําหนด หรือ
2) เป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมทั่วไป ตําแหน่งนายช่างโยธาที่ปฏิบัติงานด้านช่างโยธาในหน่วยงาน
สํานักงานศาลยุติธรรม มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และแต่งตั้งผู้แทน ก.ศ. ร่วมเป็นกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันดังกล่าว
10. เห็ นชอบให้ แต่งตั้ งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ งข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดํารงตํ าแหน่ ง
รองเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม (นักบริหารระดับสูง) จํานวน 7 คน และยกเว้นคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ
โดยให้ข้าราชการศาลยุติธรรมที่เคยเป็นผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งในประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการศาลยุติธรรม ลงวันที่ 8 กันยายน 2552 เป็นผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก และได้รับยกเว้นการแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งเป็นการเฉพาะคราว
กําหนดนัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารศาลอาญา
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

การอบรม หลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสําหรับผู้พิพากษา” ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษา
หัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจําสํานักประธานศาลฎีกา เป็นประธาน
ในพิ ธี เปิดโครงการอบรมสําหรับผู้ พิพากษา หลั กสูตร “การไกล่ เกลี่ ย
ข้อพิพาทสําหรับผู้พิพากษา” ซึ่งสํานักส่งเสริมงานตุลาการ สํานักงาน
ศาลยุติธรรม จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559
ณ โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค กรุ งเทพมหานคร โดยมี นางสุ ธาทิ พย์
จุ ลมนต์ ทั ศนชั ยกุ ล ผู้ พิ พากษาศาลชั้ นต้ นประจํ าสํ านั กประธาน
ศาลฎีกา กล่าวรายงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้ าที่ เกี่ ยวกั บการไกล่ เกลี่ ยข้ อพิ พาทให้ ได้ รั บความรู้ ความเข้ าใจ
ตลอดจนทักษะและเทคนิคใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
สําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน อันเป็นการพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

