ประจําวันที่ 4 มกราคม 2560

ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 17/2559
สํานักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมแจ้งผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 17/2559 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ดังนี้
1. รับทราบรายงานผลการดํ าเนิ นการของคณะอนุกรรมการข้ าราชการศาลยุ ติธรรมเพื่อพิจารณาคุณสมบั ติและ
ประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประจําเดือนพฤศจิกายน
2559
2. รั บทราบรายงานผลการดํ าเนิ นการของคณะอนุ กรรมการข้ าราชการศาลยุ ติ ธรรมผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ด้ านกฎหมาย
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559
3. รับทราบรายงานผลการดําเนินการทางวินัยข้าราชการศาลยุติธรรม จํานวน 3 ราย
4. รับทราบกรณีสํานักงาน ก.พ. ได้จัดทําร่างแก้ไขมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551
5. เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย (คณะที่ 6)
6. เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล
เพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
7. เห็นชอบรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
ในสํานักงานศาลยุติธรรม จํานวน 19 ราย
8. เห็นชอบการกําหนดกรอบอัตรากําลังข้าราชการศาลยุติธรรม และพนักงานราชการศาลยุติธรรมในสํานักงานประจํา
ศาลจังหวัดเชียงคํา และสํานักงานประจําศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 – ภาค 9 ซึ่งเป็นหน่วยงานของศาล
เปิดทําการใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยให้ตัดโอนตําแหน่งและอัตรากําลังจากสํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดพะเยา
จํานวน 4 อัตรา ไปเป็นอัตรากําลังของศาลจังหวัดเชียงคํา และเห็นชอบกรอบอัตรากําลังชั่วคราวเพื่อเตรียมการเปิดทําการศาล
ดังกล่าว
9. เห็นชอบในหลักการยกเว้นคุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัครเข้ารับการปรับระบบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงาน
ราชการศาลยุติธรรม โดยให้ใช้คุณวุฒิการศึกษาตามเงื่อนไขการจ้างลูกจ้างชั่วคราว และเห็นชอบให้ผู้สมัครเข้ารับการปรับระบบ
การจ้างเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรม ซึ่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งแรกในวันที่ 3 ตุลาคม 2554 จํานวน 3 ราย ให้ถือว่าเป็น
ผู้มีระยะเวลาการจ้างครบถ้วนตามที่กําหนด และไม่ให้ผู้สมัครที่เคยถูกลงโทษทางวินัย จํานวน 3 ราย ได้รับการปรับเป็นพนักงาน
ราชการศาลยุติธรรมในครั้งนี้
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10. เห็นชอบให้สํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสํานักงาน
ศาลยุติธรรม ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน โดยใช้หลักเกณฑ์ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่
11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ มาใช้ในการสอบโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้ยกเว้น
หลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไขในการสอบ เฉพาะข้อ 2.5 โดยกําหนดเป็น “ผู้สอบวิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย
วิชาภาษาอังกฤษ และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็น
ผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป” และผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้
1) มี คุ ณวุ ฒิ การศึ กษาตรงตามคุ ณสมบั ติ เฉพาะสํ าหรั บตํ าแหน่ งที่ ก.ศ. กํ าหนด โดยเพิ่ มคุ ณวุ ฒิ
ทางพาณิชยศาสตร์ หรือคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี
ต่ อจากประกาศนี ยบั ตรประโยคมั ธยมศึ กษาตอนปลายหรื อเที ยบเท่ า หรื อคุ ณวุ ฒิ อย่ างอื่ นที่ เที ยบได้ ในระดั บเดี ยวกั น
ในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง และ
2) เป็นข้าราชการศาลยุติธรรม หรือลูกจ้างประจํา หรือพนักงานราชการศาลยุติธรรม หรือลูกจ้างชั่วคราว
ของสํานักงานศาลยุติธรรมที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ และปัจจุบันปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในสํานักงานศาลยุติธรรม โดยมี
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนด คือ
2.1) กรณีเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม ไม่กําหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2.2) กรณีเป็นลูกจ้างประจํา หรือพนักงานราชการศาลยุติธรรม หรือลูกจ้างชั่วคราวของสํานักงาน
ศาลยุติธรรมที่จ้างด้วยเงินงบประมาณจะต้องปฏิบัติงานในสํานักงานศาลยุติธรรมต่อเนื่องจนถึงวันปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า 2 ปี
ทั้งนี้ สามารถนําระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งลูกจ้างประจํา พนักงานราชการศาลยุติธรรม หรือลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวมานับ
ระยะเวลารวมกันได้
กรณีหากผู้สมัครรายใดเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. หรือของสํานักงาน
ศาลยุติธรรม สามารถใช้หนังสือรับรองผลดังกล่าวแทนการสอบภาค ก. ได้ ทั้งนี้ สามารถนําหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าไปใช้ในการสอบคัดเลือกในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ํากว่าได้
และแต่งตั้งผู้แทน ก.ศ. ร่วมเป็นกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกดังกล่าว
พร้อมทั้ง เห็ นชอบให้สํานักงานศาลยุติธรรมเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
ปฏิบัติงานในครั้งนี้มาบรรจุเป็นตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานได้ตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด เนื่องจาก
ทั้งสองตําแหน่งดังกล่าวใช้คุณวุฒิอย่างเดียวกันและมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน
11. เห็นชอบให้สํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง
ต่างๆ ดังนี้
1) ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
2) ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
โดยใช้หลักเกณฑ์ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ มาใช้ในการสอบโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้ยกเว้นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบ
เฉพาะข้อ 2.5 โดยกําหนดเป็น “ผู้สอบวิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป”
และผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
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ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
- มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ ก.ศ. กําหนด
ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
1) มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ ก.ศ. กําหนด หรือ
2) เป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมทั่วไป ตําแหน่งนายช่างโยธา ที่ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ในหน่วยงาน
สํานักงานศาลยุติธรรม มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
โดยทั้งสองตําแหน่งหากผู้สมัครรายใดเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. หรือของ
สํานักงานศาลยุติธรรม สามารถใช้หนังสือรับรองผลดังกล่าวแทนการสอบภาค ก. ได้ ทั้งนี้ สามารถนําหนังสือรับรองผลการสอบ
ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าไปใช้ในการสอบคัดเลือกในระดับวุฒิการศึกษา
ที่ต่ํากว่าได้ และแต่งตั้งผู้แทน ก.ศ. ร่วมเป็นกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันดังกล่าว
กําหนดนัดประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 1/2560 (การประชุม ก.ศ. สัญจร) ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2560 ณ จังหวัด
เชียงราย

