ประจําวันที่ 28 มิถุนายน 2560

ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 6/2560
สํานักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมแจ้งผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ดังนี้
1. รับทราบรายงานผลการดํ าเนินการของคณะอนุกรรมการข้ าราชการศาลยุ ติธรรมเพื่อพิจารณาคุ ณสมบั ติและ
ประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประจําเดือนเมษายน
2560 และเดือนพฤษภาคม 2560
2. รับทราบรายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อ
พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
ประจําเดือนเมษายน 2560 และเดือนพฤษภาคม 2560
3. รับทราบรายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
4. รับทราบรายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการระดับสูง
5. รับทราบรายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งนิติกรระดับชํานาญการพิเศษ และตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับชํานาญการ
6. รับทราบรายงานผลการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยข้าราชการศาลยุติธรรมของ อ.ก.ศ. วินัย จํานวน 3 ราย
7. เห็นชอบรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
ในสํานักงานศาลยุติธรรม จํานวน 11 ราย
8. อนุมัติให้สํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสํานักงาน
ศาลยุติธรรม ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ โดยให้ดําเนินการดังนี้
1) ใช้หลักเกณฑ์ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหา
โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้ ยกเว้นหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไขในการสอบ
เฉพาะกรณี ข้อ 2.5 โดยกําหนดเป็น “ผู้สอบวิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไป”
2) กําหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนิติกร
ปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ ดังนี้
2.1 มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ที่ ก.ศ. กําหนด
2.2 ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
(1) เป็นข้าราชการศาลยุติธรรม หรือลูกจ้างประจํา หรือพนักงานราชการศาลยุติธรรม หรือ
ลูกจ้างชั่ วคราวของสํานักงานศาลยุติธรรมที่จ้างด้วยเงิ นงบประมาณ และปั จจุบันปฏิ บัติราชการหรือปฏิ บัติงานในสังกั ด
สํานักงานศาลยุติธรรม และ
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(2) มีระยะเวลาการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนด
กล่าวคือ กรณีเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม ไม่กําหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ กรณีเป็นลูกจ้างประจํา หรือพนักงานราชการ
ศาลยุติธรรม หรือลูกจ้างชั่วคราวของสํานักงานศาลยุติธรรมที่จ้างด้วยเงินงบประมาณจะต้องปฏิบัติงานในสํานักงานศาลยุติธรรม
ต่อเนื่องจนถึงวันปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ สามารถนําระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ
ศาลยุติธรรม หรือลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าว มานับระยะเวลารวมกันได้
3) กรณีหากผู้สมัครรายใดเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. หรือของสํานักงาน
ศาลยุติธรรม ในระดับปริญญาตรีหรือในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าแล้ว สามารถใช้หนังสือรับรองผลดังกล่าวแทนการสอบ
ภาค ก. ได้
4) แต่งตั้งผู้แทน ก.ศ. ร่วมเป็นกรรมการในการดําเนินการสอบคัดเลือกตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตําแหน่ง
เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ
9. อนุมัติให้สํานักงานศาลยุติธรรมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสํานักงานศาลยุติธรรม
ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โดยให้ดําเนินการดังนี้
1) ใช้หลักเกณฑ์ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหา
โดยการสอบแข่ งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้ ยกเว้นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขในการสอบ
เฉพาะกรณี ข้อ 2.5 โดยกําหนดเป็น “ผู้สอบวิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไป”
2) กําหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ดังนี้
2.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
หรือหลายสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือ
2.2 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ (การพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์) ในหน่วยงานภาครัฐ (ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่) หรือเอกชน มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2.3 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและปัจจุบันเป็นข้าราชการ
ศาลยุติธรรม หรือลูกจ้างประจํา หรือพนักงานราชการศาลยุติธรรม หรือลูกจ้างชั่วคราวของสํานักงานศาลยุติธรรมที่จ้างด้วยเงิน
งบประมาณ ซึ่งได้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3) กรณีหากผู้สมัครรายใดเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. หรือของสํานักงาน
ศาลยุติธรรม ในระดับปริญญาตรีหรือในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าแล้ว สามารถใช้หนังสือรับรองผลดังกล่าวแทนการสอบ
ภาค ก. ได้
4) แต่งตั้งผู้แทน ก.ศ. ร่วมเป็นกรรมการในการดําเนินการสอบแข่งขันตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ
10. อนุมัติใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการอื่นมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกของสํานักงานศาลยุติธรรม
ดังนี้
1) ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการของสํานักงานศาลยุติธรรม
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2) ตําแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกใน
ตําแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการของสํานักงานศาลยุติธรรม
3) ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของกรมทรัพยากรน้ํา มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
ใน
ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานของสํานักงานศาลยุติธรรม
แต่งตั้งผู้แทน ก.ศ. ร่วมเป็นกรรมการในการดําเนินการดังกล่าว
11. เห็นชอบให้ยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมในการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการ
ศาลยุติธรรมให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ ระดับสูง ทดแทนตําแหน่งที่จะว่างในเดือนตุลาคม 2560 เฉพาะกรณีข้อ 4 ซึ่งกําหนด
ว่า “ผ่านการฝึกอบรมหลั กสูตรผู้อํานวยการระดับสูงของสํานักงานศาลยุติธรรม หรือผ่ านการฝึกอบรมหลั กสูตรสําหรั บ
ผู้อํานวยการระดับสูงที่ ก.ศ. รับรอง”
12. เห็ นชอบให้ แก้ ไขเพิ่ มเติมคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ งในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ งประเภทอํานวยการ
ระดับสูง ข้อ 4 ดังนี้ “ข้อ 4 ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้อํานวยการระดับสูงของสํานักงานศาลยุติธรรม หรือผ่านการอบรมหลักสูตร
สําหรับผู้อํานวยการระดับสูงที่ ก.ศ. รับรอง หากยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาก่อนจะต้องเข้ารับการฝึกอบรม
ภายในระยะเวลา 1 ปี หรือในโอกาสแรกที่สามารถเข้าอบรมได้ นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง”
13. เห็ นชอบการแก้ ไขเพิ่ มเติ มกระบวนการและแนวทางในการพิ จารณาผลงานของบุ คคลเพื่ อเลื่ อนข้ าราชการ
ศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
14. เห็นชอบกําหนดให้โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ทดสอบสภาวะจิตใจและอารมณ์
ของผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้อํานวยการระดับต้น รุ่นที่ 4
15. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน
ผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับชํานาญการพิเศษ
16. พิจารณาการดําเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธรรม (นักบริหารระดับสูง) แล้วมีมติดังนี้
1) แต่ งตั้ งคณะกรรมการเพื่ อพิ จารณาคั ดเลื อกเพื่ อแต่ งตั้ งข้ าราชการศาลยุ ติ ธรรมให้ ดํ ารงตํ าแหน่ ง
รองเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม (นักบริหารระดับสูง) จํานวน 7 คน
2) เห็นชอบให้นําผลการทดสอบสมรรถนะหลักทางการบริหารมาประกอบ ในการคัดเลือก โดยไม่นําผลคะแนน
การทดสอบสมรรถนะหลักทางการบริหารดังกล่าวมาเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิในการเข้ารับการสัมภาษณ์
3) เห็นชอบให้ยกเว้นคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดํารง
ตําแหน่งรองเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม (นักบริหารระดับสูง) โดยให้ข้าราชการศาลยุติธรรมที่เคยเป็นผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งในประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2552
เรื่อง การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่ง และจัดตําแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตําแหน่ง สายงาน และระดับ
ตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง เป็นผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก และได้รับยกเว้นการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
เป็นการเฉพาะคราวตามมติคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
17. รับทราบการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล (สํานักงาน ก.พ.)
กําหนดนัดประชุมครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคาร
ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

