ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

เจ้าพนักงานศาลยุตธิ รรม

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ วิจัย
พัฒนามาตรฐานงานเกี่ยวกับงานธุรการคดี อาทิ งานรับฟ้อง งานออกหมาย งานสานวนความและ
เอกสาร งานอุทธรณ์–ฎีกา งานศูนย์นัดความและศูนย์ประสานงานพยาน งานสารบบและคาพิพากษา
งานดาเนินคดีหลังคาพิพากษา งานคุมประพฤติ งานให้คาปรึกษาแนะนาด้านกฎหมาย งานวิชาการ
กฎหมาย งานคุ้ มครองสิ ทธิ เสรี ภาพแก่ คู่ ความและประชาชนผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง และงานธุ รการทั่ วไป
อาทิ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานบริหารงบประมาณ งานติดตาม
ประเมินผล งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ
งานบริ ห ารอาคารสถานที่ งานสารนิ เ ทศ งานเทคโนโลยี และข้ อมู ลสารสนเทศ งานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ งานประชุมและสัมมนา งานต่างประเทศ งานเลขานุการนักบริหาร และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับตาแหน่ง ดังนี้
เจ้าพนักงานศาลยุตธิ รรม
ระดับปฏิบตั ิการ
เจ้าพนักงานศาลยุตธิ รรม
ระดับชานาญการ
เจ้าพนักงานศาลยุตธิ รรม
ระดับชานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานศาลยุตธิ รรม
ระดับเชี่ยวชาญ
เจ้าพนักงานศาลยุตธิ รรม
ระดับทรงคุณวุฒิ
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ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

เจ้าพนักงานศาลยุตธิ รรม

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานศาลยุตธิ รรม

ระดับตาแหน่ง

ปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีลักษณะงาน
เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา วิ เคราะห์ ควบคุ ม ตรวจสอบ วิ จั ย พั ฒ นามาตรฐานในงานธุ รการคดี แ ละ
งานธุรการทั่วไป การตัดสินใจอยู่ภายใต้การกากับ แนะนา และตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบบรรดาคาฟ้อง คาคู่ความ สานวนความและเอกสาร หมาย
และกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการคดีตามที่ได้รับมอบหมายทั้งในคดี แพ่ง คดีอาญา
คดีแรงงาน คดีภาษีอากร คดีล้มละลาย คดีเยาวชนและครอบครัว คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ และคดีพิเศษอื่นๆ ตั้งแต่การรับจนคดีถึงที่สุด เพื่อสนับสนุนให้การพิจารณามีคาสั่ง
และการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และดาเนินการในงานธุรการทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย
อาทิ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานบริหารงบประมาณ งานติดตาม
ประเมินผล งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ
งานบริ ห ารอาคารสถานที่ งานสารนิ เ ทศ งานเทคโนโลยี และข้ อมู ลสารสนเทศ งานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ งานประชุ มและสัมมนา งานต่างประเทศ งานเลขานุการนักบริหาร และงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.3 เตรียมความพร้อมก่อ นการพิจารณาพิพากษาคดี ปฏิบัติงานศูนย์นัด ความและ
ศูนย์ประสานงานพยาน การจัดทาแผนที่พิพาทและเดินเผชิญสืบ เพื่อสนับสนุนให้การสืบพยานและ
การพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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1.4 ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้ ประกอบ
การวางระบบ พั ฒนาระบบ พัฒนามาตรฐานงาน แผนงาน โครงการ ในระบบงานธุรการคดีทั้ งใน
คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีภาษีอากร คดีล้มละลาย คดีเยาวชนและครอบครัว คดีทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และคดีพิเศษอื่นๆ และในระบบงานธุรการทั่วไป อาทิ
งานสารบรรณ งานบริ ห ารทั่ ว ไป งานนโยบายและแผน งานบริ ห ารงบประมาณ งานติ ด ตาม
ประเมินผล งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ
งานบริ ห ารอาคารสถานที่ งานสารนิ เ ทศ งานเทคโนโลยี แ ละข้ อ มู ล สารสนเทศ งานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ งานประชุมและสัมมนา งานต่างประเทศ งานเลขานุการนักบริหาร และงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างต่อเนื่อง
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานในความรับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรื อโครงการตามที่ ได้ รั บมอบหมาย เพื่ อให้ การด าเนิ นงานเป็ นไปตามเป้ าหมายและผลสั มฤทธิ์
ที่กาหนด และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการบริหารราชการของศาลยุติธรรมและสานักงาน
ศาลยุติธรรม
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานธุรการคดี
หรืองานธุรการทั่วไปที่อยู่ในความรับผิดชอบ
3.2 ประสานการท างานกั บที มงาน โครงการ หน่ วยงานภายใน หน่ วยงานภายนอก
ในกระบวนการทางานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดาเนินงานในด้านต่างๆ ของหน่วยงานบรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.3 ประสานงานเกี่ยวกับงานล่าม นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ผู้พิพากษาสมทบ
เพื่อสนับสนุนให้การพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ค าแนะน า ชี้ แ จง ตอบข้ อ ค าถามในเบื้ อ งต้ น แก่ ห น่ ว ยงานราชการ เอกชน
ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้น
การปฏิ บั ติ ตั ว เมื่ อ มาติ ด ต่ อ ราชการศาลยุ ติ ธ รรม และกระบวนการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ข อง
ศาลยุติธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
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4.2 ช่วยค้นคว้าตัวบทกฎหมาย คาพิพากษาฎีกา ข้อมูล ทางวิชาการกฎหมายตามที่ได้
รับ มอบหมาย เพื่ อสนั บสนุ นให้ การพิ จารณาพิ พากษาคดี ของผู้ พิพากษาเป็ นไปอย่ างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ
4.3 ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชานิ ติศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาใดสาขา
วิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางอาชญาวิทยากระบวนการยุติธรรม ทางศิลปศาสตร์
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชานิติ ศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาใดสาขา
วิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางอาชญาวิทยากระบวนการยุติธรรม ทางศิลปศาสตร์
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาใดสาขา
วิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางอาชญาวิทยากระบวนการยุติธรรม ทางศิลปศาสตร์

4. ได้ รั บปริ ญญาหรื อคุ ณวุ ฒิ อย่ างอื่ นที่ ก.ศ. ก าหนดว่ าใช้ เป็ นคุ ณสมบั ติ เฉพาะส าหรั บ
ตาแหน่งนี้ได้
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ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษากฎหมาย
1.1.2 มีความรู้ความสามารถในการให้คาปรึกษาแนะนาในข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติ
1.1.3 มีความสามารถในการจัดการงานธุรการคดี
1.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
มี ค วามรู้ ท างกฎหมายเกี่ ย วกั บ คดี แ พ่ ง คดี อ าญา คดี แ รงงาน คดี ภ าษี อ ากร
คดี ล้ มละลาย คดี เ ยาวชนและครอบครั ว คดี ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและการค้ า ระหว่ า งประเทศ
งานบังคับคดี งานคุมประพฤติ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2.3 ทักษะในการจัดการข้อมูล
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด
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ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

เจ้าพนักงานศาลยุตธิ รรม

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานศาลยุตธิ รรม

ระดับตาแหน่ง

ชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูง ในงานธุรการคดีหรือ
งานธุรการทั่วไปที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อน
ค่อนข้างมาก ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูง เกี่ยวกับงานในหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในงานธุรการคดีหรือ
งานธุรการทั่ วไปที่ มีขอบเขตเนื้ อหาของงานหลากหลายและขั้ นตอนการท างานที่ยุ่ งยากซับซ้อน
ค่อนข้างมาก ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 กากับ ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ วางแนวทางการปฏิบัติงาน ให้คาปรึกษาแนะนา
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องการปฏิบัติงานในกระบวนการต่างๆ การจัดทาแผนงานและโครงการ ในงาน
ธุรการคดีหรืองานธุรการทั่วไปที่ต้องรับผิด ชอบในฐานะหัว หน้างาน เพื่อให้การดาเนินงานของ
หน่วยงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.2 ให้ ค าปรึ กษา เสนอแนะแนวทางการด าเนิ นงาน การจัดท าแผนงานและโครงการ
ให้กับผู้ร่วมปฏิบัติงาน ตลอดจนดาเนินงานต่างๆ ในงานธุรการคดีหรืองานธุรการทั่วไปอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานเกิดความเชื่อมโยง สอดคล้องกับเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.3 ตรวจสอบ กลั่นกรองเรื่องที่มีประเด็นยุ่งยากเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หรือวิธีการปฏิบัติ
เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร

๘

1.4 ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจและแผนการดาเนินงานในงานธุรการคดีหรืองานธุรการ
ทั่วไป เพื่อจัดทาข้อเสนอ หลักเกณฑ์ ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน มาตรฐานงาน แผนงาน
โครงการ เพื่อพัฒนาระบบการบริห ารจัด การของหน่วยงานให้มีประสิท ธิภาพและประสิ ทธิผ ล
อย่างต่อเนื่อง
1.5 ศึกษา วิเคราะห์การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยและเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อการนาเสนอหลักเกณฑ์
แนวทาง มาตรการ แผนงาน โครงการ วิธีการบริหารจัดการ การพัฒนางานในความรับผิดชอบที่มี
ประสิทธิภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานในความรับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด และสอดคล้อง
กับนโยบายและเป้าหมายการบริหารราชการของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานธุรการคดีหรืองานธุรการทั่วไป
ที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ตามวัตถุประสงค์
3.2 ประสานการทางานร่วมกันกับทีมงาน โครงการ หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.3 ประสานงานเกี่ ย วกั บ ล่า ม นั ก จิ ต วิ ท ยา นั ก สัง คมสงเคราะห์ ผู้ พิ พากษาสมทบ
เพื่อสนับสนุนให้การพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนา ชี้แจง ตอบข้อคาถามแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ กฎหมาย การปฏิบัติตัว
เมื่อมาติดต่อราชการศาลยุติธรรม และกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม เพื่อสร้าง
ความเข้าใจที่ดีและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
4.2 ให้คาปรึกษาแนะนาและสอนงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.3 จัดทาเอกสาร คู่มือ สื่อในรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับความรู้ด้านกฎหมายสาหรับประชาชน
แนวทางหรือเทคนิคในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ในงานธุรการคดีและงานธุรการทั่วไป เพื่อเผยแพร่
การเรียนรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ให้แก่ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
4.4 ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลด
เป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ระดับปฏิบัติการ
ข้อ 2 หรื อข้อ 4 ที่ เทียบได้ไม่ต่ากว่ าปริญญาโท และให้ ลดเป็ น 2 ปี ส าหรั บผู้ มีคุ ณสมบัติ เฉพาะ
สาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่า
ปริญญาเอก
2.3 ดารงตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ศ. กาหนด และ
3. ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
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ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษากฎหมาย
1.1.2 มีความรู้ความสามารถในการให้คาปรึกษาแนะนาในข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติ
1.1.3 มีความสามารถในการจัดการงานธุรการคดี
1.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
1.1.5 มีความรู้ความสามารถในการวางแผนและประเมินผล
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
มี ค วามรู้ ท างกฎหมายเกี่ ย วกั บ คดี แ พ่ ง คดี อ าญา คดี แ รงงาน คดี ภ าษี อ ากร
คดี ล้ มละลาย คดี เ ยาวชนและครอบครั ว คดี ทรั พ ย์ สิน ทางปั ญ ญาและการค้ า ระหว่ างประเทศ
งานบังคับคดี งานคุมประพฤติ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2.3 ทักษะในการจัดการข้อมูล
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด
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ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

เจ้าพนักงานศาลยุตธิ รรม

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานศาลยุตธิ รรม

ระดับตาแหน่ง

ชานาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงมากในงานธุรการคดีหรือ
งานธุรการทั่วไปที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงมากเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่หลากหลายในงานธุรการคดีหรืองานธุรการทั่วไปที่มี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก โดยต้อง ริเริ่ม ยกเลิก
หรื อ ก าหนดขั้ น ตอนการท างาน ตลอดจนประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ใ นการก ากั บ
ตรวจสอบ การดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนด
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วางแผนเชิงกลยุทธ์ กากับ แนะนา ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานกระบวนการต่างๆ การจัดทาแผนงานและโครงการ ในงาน
ธุรการคดีหรืองานธุรการทั่วไปที่ต้องรับผิด ชอบในฐานะหัวหน้างาน เพื่อให้การดาเนินงานของ
หน่วยงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ ในการกากับ ตรวจสอบ เสนอแนะ
แนวทางการดาเนินงาน การจัดทาแผนงานและโครงการให้กับผู้ร่วมปฏิบัติงาน ตลอดจนดาเนินงาน
ต่ างๆ ในงานธุ รการคดี หรื องานธุ รการทั่ วไปที่ หลากหลาย เพื่ อให้ การด าเนิ นงานของหน่ วยงาน
เกิดความเชื่อมโยง สอดคล้องกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
1.3 ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติตามคาสั่ ง
ของผู้บริหาร โดยมีบทบาทในการเสนอความเห็นประกอบการรายงานผลในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหารต่อไป
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1.4 ศึกษา วิเคราะห์ ศึกษาเปรียบเทียบ แนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตลอดจน
ภารกิจในงานธุรการคดีหรืองานธุรการทั่วไป เพื่อจัดทาข้ อเสนอ หลักเกณฑ์ ความเห็นเกี่ยวกับ
การพั ฒ นาระบบงาน มาตรฐานงาน เพื่ อพั ฒนาระบบการบริ ห ารจั ด การของหน่ ว ยงานให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
1.5 กากับดูแล ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล
เพื่อการนาเสนอหลักเกณฑ์ แนวทาง มาตรการ แผนงาน โครงการ วิธีการบริหารจัดการ การพัฒนางาน
ในความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานในความรั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผนงาน โครงการของ
หน่วยงาน มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการบริหาร
ราชการของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานทางกฎหมายและคดีที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบได้ตามวัตถุประสงค์
3.2 เข้าร่ว มประชุม กับคณะกรรมการ หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ เพื่อร่วมวินิจฉัย
ปัญหา แลกเปลี่ยนความเห็น เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาของระบบงานคดี ระบบบริหาร
จัดการงานศาลยุติธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินการของสานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงาน
ในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ
3.3 ประสานการทางานร่วมกันกับทีมงาน โครงการ หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือในด้านต่างๆ ตามภารกิจของหน่วยงานและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.4 ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานภายในและหน่ ว ยงานภายนอกที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารงานของหน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพ
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนาและชี้แจงแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชน เกี่ยวกับ กฎหมาย หลักเกณฑ์ วิธีการ การปฏิบัติตัวเมื่อมา
ติดต่อราชการศาลยุติธรรม และกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่น ความเข้าใจที่ดี และสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
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4.2 ให้คาปรึกษาแนะนาและสอนงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.3 จัดทาและพัฒนางานวิชาการด้านธุรการคดี ธุรการทั่วไปของหน่วยงานในรูปแบบ
เอกสารทางวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์ วิธีการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่
หรือผู้สนใจทั่วไปนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
4.4 เป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการ จัดการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงาน
ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
4.5 ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภ าพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
2.4 ดารงตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.ศ. กาหนด และ
3. ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
4. เคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
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ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษากฎหมาย
1.1.2 มีความรู้ความสามารถในการให้คาปรึกษาแนะนาในข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติ
1.1.3 มีความสามารถในการจัดการงานธุรการคดี
1.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
1.1.5 มีความรู้ความสามารถในการวางแผนและประเมินผล
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
มี ค วามรู้ ท างกฎหมายเกี่ ย วกั บ คดี แ พ่ ง คดี อ าญา คดี แ รงงาน คดี ภ าษี อ ากร
คดี ล้ ม ละลาย คดี เยาวชนและครอบครั ว คดี ทรั พย์ สิ นทางปั ญญาและการค้ าระหว่ างประเทศ
งานบังคับคดี งานคุมประพฤติ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2.3 ทักษะในการจัดการข้อมูล
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด
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ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

เจ้าพนักงานศาลยุตธิ รรม

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานศาลยุตธิ รรม

ระดับตาแหน่ง

เชี่ยวชาญ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการงานคดีและระบบงานบริหาร มีผลงานเป็น ที่
ยอมรับ โดยต้องคิดค้น ริเริ่ม พัฒนาระบบงาน กาหนดขั้นตอนและกระบวนการงาน และตัดสินใจ
เกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนามาใช้ เพื่อให้การดาเนินงานโครงการและภารกิจที่สาคัญของหน่วยงานใน
สังกัดสานักงานศาลยุติธรรมบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
ปัญหาในทางวิชาการงานคดีและระบบงานบริหารที่ยากและซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติ งานในฐานะผู้ปฏิ บัติงานให้ค าปรึก ษาของสานั กงานศาลยุ ติธรรม โดยใช้ค วามรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการงานคดีและระบบงานบริหาร มีผลงาน
เป็น ที่ย อมรับ โดยต้อ งคิดค้น ริเริ่ม พัฒนาระบบงาน กาหนดขั้นตอนและกระบวนการงาน และ
ตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จ ะนามาใช้ เพื่อให้การดาเนินงานโครงการและภารกิจที่สาคัญของ
สานักงานศาลยุติธรรมบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา
ในทางวิชาการ งานคดีและระบบงานบริหารที่ยากและซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ ทิศทาง กลยุทธ์ การแก้ไขปัญหาในการ
บริหารระบบงานคดี วิธีพิจารณาคดี ระบบงานบริหาร เพื่อให้การดาเนินงานของสานักงานศาลยุติธรรม
และหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.2 ศึกษา วิจัย ศึกษาเปรียบเทียบ เพื่อสร้างองค์ความรู้หรือผลการศึกษาวิจัยด้านระบบ
งานคดี วิธีพิจารณาคดี ระบบงานบริหาร เพื่อใช้เป็นแนวทางให้แก่สานักงานศาลยุติธรรมและ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
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1.3 เสนอแนะแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ เกี่ยวกับการบริหารระบบงานคดี
วิธีพิจารณาคดี ระบบงานบริหาร เพื่อเสนอคณะกรรมการต่างๆ
1.4 วางแผนการทางาน กากับ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
โครงการขนาดใหญ่ในความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ
ในระดับกลยุทธ์ของสานั กงานศาลยุติธรรม มอบหมาย แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ติด ตาม
ประเมินผล เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้า หมายและผลสัมฤทธิ์ ตามที่กาหนด และสอดคล้องกับ
นโยบายและเป้าหมายการบริหารราชการของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานโครงการขนาดใหญ่กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3.2 เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ เพื่อร่วมวินิจฉัยปัญหา แลกเปลี่ยนความเห็น เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่สาคัญ
ของระบบงานคดี ระบบบริห ารจั ด การงานศาลยุติธ รรม เพื่อ ประโยชน์ต่อ การด าเนิ นการของ
สานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ
3.3 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และองค์กรอื่น ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เพื่อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนากลยุทธ์ในการบริหารงานของสานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัด
สานักงานศาลยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ปรึกษา และตอบข้อหารือ แก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับกฎหมาย วิธีพิจารณาคดี หลักเกณฑ์ วิธีการ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความเข้าใจที่ดี และสนับสนุนงานตามภารกิจของสานักงานศาลยุติธรรมและ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
4.2 ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับระบบงานคดี วิธีพิจารณาคดี ระบบงานบริหาร แก่สานักงาน
ศาลยุติธ รรมและหน่ว ยงานในสัง กัด สานัก งานศาลยุติธ รรม เพื่อ ปรับ ปรุง แก้ไ ขข้อ ขัด ข้อ งใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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4.3 จัด ทาและพัฒ นางานวิชาการด้านระบบงานคดี วิธีพิจารณา ระบบงานบริหาร
ของสานักงานศาลยุติ ธรรมและหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมในรูปแบบเอกสารทาง
วิชาการ วิจัย คู่มือ หลักเกณฑ์ วิธีการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่สานักงานศาล
ยุติธรรมหรือหน่ วยงานในสังกัด สานักงานศาลยุติธรรมนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิด ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน
4.4 เป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการ จัดการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงาน
ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสานักงานศาลยุติธรรมหรือหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.5 ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของสานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอานวยการ ระดับสูง
2.2 ประเภทอานวยการ ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
2.4 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญพิเศษ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
2.5 ดารงตาแหน่งอื่น ที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 หรือ 2.4 แล้วแต่กรณี
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ศ. กาหนด และ
3. ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
4. เคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
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ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษากฎหมาย
1.1.2 มีความรู้ความสามารถในการให้คาปรึกษาแนะนาในข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติ
1.1.3 มีความสามารถในการจัดการงานธุรการคดี
1.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
1.1.5 มีความรู้ความสามารถในการวางแผนและประเมินผล
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
มีความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีภาษีอากร คดีล้มละลาย
คดีเ ยาวชนและครอบครัว คดีท รัพย์สินทางปัญ ญาและการค้า ระหว่างประเทศ งานบังคับ คดี
งานคุมประพฤติ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2.3 ทักษะในการจัดการข้อมูล
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด
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ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

เจ้าพนักงานศาลยุตธิ รรม

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานศาลยุตธิ รรม

ระดับตาแหน่ง

ทรงคุณวุฒิ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ทรงคุณวุฒิ ซึ่งใช้องค์ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และผลงานด้ า นวิ ช าการงานคดี ห รื อ ระบบบริ ห ารจั ด การงานศาลยุ ติ ธ รรมเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ใ น
ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการงานศาลยุติธรรม ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ในทางวิ ชาการที่ ยากและซับ ซ้อ นมากเป็ นพิ เศษ และมี ผลกระทบในวงกว้างระดั บนโยบายของ
สานักงานศาลยุติธรรม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้คาปรึ กษาของสานักงานศาลยุติธรรม ซึ่ง ใช้องค์ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานด้ า นวิ ช าการงานคดี ห รื อ ระบบบริ ห ารจั ด การงาน
ศาลยุ ติ ธ รรมเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ใ นความสามารถ เป็ น ที่ ย อมรั บ ในวงการด้ า นบริ ห ารจั ด การงาน
ศาลยุติธรรม ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากเป็นพิเศษ
และมีผลกระทบในวงกว้างระดับนโยบายของสานักงานศาลยุติธรรม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลกั ษณะงานทีป่ ฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ให้คาปรึกษา เสนอความเห็น เสนอแนะรูปแบบและเทคนิค
ที่เหมาะสมของงานด้านระบบงานคดี วิธีพิจารณาคดี ระบบงานบริหาร เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลและ
เสนอแนะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาข้อกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ กาหนดโครงสร้างและกลไกของระบบ
งานคดี วิธีพิจารณาคดี ระบบงานบริหารให้มีความเหมาะสมและสมบูรณ์เพื่อที่จะทาให้การปรับใช้
หรือเปลี่ยนแปลงระบบบังเกิด ผลตามความมุ่งหมาย รวมทั้งให้สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร
ศาลยุติธรรม และให้มีการค้นคว้าอ้างอิงต่อไปได้
1.2 ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การแก้ไข
ปัญหาในการบริหารระบบงานคดี วิธีพิจารณาคดี ระบบงานบริหาร เพื่อให้การดาเนินงานของสานักงาน
ศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
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1.3 ศึกษา วิจัย ศึกษาเปรียบเทียบ เพื่อสร้างองค์ความรู้หรือผลการศึกษาวิจัยด้าน
ระบบงานคดี วิธีพิจารณาคดี ระบบงานบริหาร เพื่อใช้เป็นแนวทางให้แก่สานักงานศาลยุติธรรมและ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม หรือองค์กรในกระบวนการยุติธรรมนาไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์
1.4 วางแผนการทางาน กากับ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
โครงการขนาดใหญ่ที่สาคัญในความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนหรือให้คาปรึกษาแนะนาในการวางแผนโดยเชือ่ มโยง
หรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธ์ของสานักงานศาลยุติธรรม ติดตามประเมินผล
ภาพรวม เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัม ฤทธิ์ที่กาหนด และสอดคล้องกับนโยบาย
และเป้าหมายการบริหารราชการของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานโครงการขนาดใหญ่ที่สาคัญกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและระหว่างประเทศโดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ ค าปรึ กษาในระดั บกลยุ ทธ์ แก่ ส านั กงานศาลยุ ติ ธรรมและหน่ วยงานในสั งกั ด
สานักงานศาลยุติธรรม เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
3.3 เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ เพื่อร่วมวินิจฉัยปัญหา แลกเปลี่ยนความเห็น เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่สาคัญ
ของระบบงานคดี ระบบบริห ารจั ด การงานศาลยุติธ รรม เพื่อ ประโยชน์ต่อ การด าเนิ นการของ
สานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ
3.4 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และองค์กรอื่น ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เพื่อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนากลยุทธ์ องค์ความรู้ในการบริหารจัดการของสานักงานศาลยุติธรรมและ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ความรู้ คาแนะนาแก่หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานเอกชน องค์กร
ต่างๆ ทั้งภายในและระหว่างประเทศเกี่ยวกับระบบงานคดี วิธีพิจารณาคดี ระบบงานบริหาร เพื่อให้
ได้ทราบข้อมูลความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการงานศาลยุติธรรมที่ถูกต้องและสามารถนาไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ได้
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4.2 ให้ ความรู้ คาแนะนา ตลอดจนจัดทาเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับระบบงานคดี
การบริหารจัดการงานศาลยุติธรรม ความรู้ทางวิชาการ เพื่อต่อยอดและสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับ
เจ้าหน้าที่ในสานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม
4.3 เป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการ จัดการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงาน
ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสานักงานศาลยุติธรรมหรือหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.4 ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของสานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม

๒๔

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทบริหาร ระดับสูง
2.2 ประเภทบริหาร ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.3 ประเภทอานวยการ ระดับสูง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2.4 ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
2.5 ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
2.6 ดารงตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 หรือ 2.4 หรือ 2.5 แล้วแต่
กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ศ. กาหนด และ
3. ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
4. เคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ

๒๕

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษากฎหมาย
1.1.2 มีความรู้ความสามารถในการให้คาปรึกษาแนะนาในข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติ
1.1.3 มีความสามารถในการจัดการงานธุรการคดี
1.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
1.1.5 มีความรู้ความสามารถในการวางแผนและประเมินผล
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
มีความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีภาษีอากร คดีล้มละลาย
คดีเ ยาวชนและครอบครัว คดีท รัพย์สินทางปัญ ญาและการค้า ระหว่างประเทศ งานบังคับ คดี
งานคุมประพฤติ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2.3 ทักษะในการจัดการข้อมูล
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด

