ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

เจ้าพนักงานคดี

ลักษณะงานโดยทั่วไป
ปฏิบัติงานในฐานะเจ้าพนักงานคดีที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วินิจฉัย
ตรวจสอบ วิจัย พัฒนามาตรฐานงานเกี่ยวกับงานคดี ทาหน้าที่ช่วยเหลือศาลในการดาเนินงานคดี
อาทิ การตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงจากคาฟ้อง คาชี้แจง ของคู่กรณีและพยานหลักฐาน
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดี จัด เตรียมข้อมูล เอกสารที่จะนาเสนอให้ ผู้พิพากษาพิจารณา
ดาเนินการบันทึกคาพยาน การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในคดี ดาเนินการให้มีการคุ้มครองสิทธิ
ของคู่ความทั้งก่อนและระหว่างการพิจารณา ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด หรือตามข้อกาหนด
ของประธานศาลฎีกาในการทาหน้าที่ช่วยเหลือนั้น เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มีอานาจหน้าที่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาให้ข้อมูล หรือให้จัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา
เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามอานาจหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่ง ดังนี้
เจ้าพนักงานคดี
ระดับปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานคดี
ระดับชานาญการ
เจ้าพนักงานคดี
ระดับชานาญการพิเศษ
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

เจ้าพนักงานคดี

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานคดี

ระดับตาแหน่ง

ปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีลักษณะงาน
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วินิจฉัย ตรวจสอบ วิจัย พัฒนามาตรฐานงานในงานคดี
การตัดสินใจอยู่ภายใต้การกากับ แนะนา และตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ก าหนดประเด็ น ในการตรวจสอบ วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ วิ นิ จ ฉั ย เพื่ อ แสวงหา
ข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ คดี ต ามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย โดยรวบรวมข้ อ เท็ จ จริ ง จากค าฟ้ อ ง ค าให้ ก าร
พยานหลักฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานคดี จัดทาบันทึกสรุปข้อเท็จจริงและสรุปประเด็น
1.2 ดาเนินการบันทึกคาพยาน การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในคดี และดาเนินการ
ตามกฎหมายและคาสั่ งศาลในการคุ้ม ครองสิท ธิ ของคู่ค วามทั้ งก่ อ นและระหว่ า งการพิ จ ารณา
และบังคับคดีตามที่ได้รับมอบหมาย เพือ่ สนับสนุนให้การพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาเป็นไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
1.3 ดาเนิ น การออกหนั ง สือ เรี ย กบุ คคลใดบุ คคลหนึ่ง มาให้ข้ อมู ลหรือ จัด ส่ง เอกสาร
เพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามอานาจหน้าที่
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้ประกอบการ
วางระบบ พัฒนามาตรฐานงาน แผนงาน โครงการ ในงานคดีที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาให้การปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานในความรับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรื อโครงการตามที่ ได้ รั บมอบหมาย เพื่ อให้ การด าเนิ นงานเป็ นไปตามเป้ าหมายและผลสั มฤทธิ์
ตามที่กาหนด และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการบริหารราชการของศาลยุติธรรมและ
สานักงานศาลยุติธรรม
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3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานทาง
กฎหมายและคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบ
3.2 ประสานงานกับ ทีมงาน โครงการ หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่ไ ด้รับมอบหมาย เกี่ยวกับ การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติในด้านการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
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
4.2 ช่วยค้นคว้าตัวบทกฎหมาย คาพิพากษาฎีกา ข้อมูลทางวิชาการกฎหมายตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อสนั บสนุ นให้ การพิจารณาพิ พากษาคดี ของผู้พิพากษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
4.3 ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
และเป็น สมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา และได้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายตามที่ ก.ศ. กาหนด
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
และปริญญาในสาขาวิชาอื่นที่ ก.ศ. กาหนด ซึ่งไม่ต่ากว่าปริญญาตรี และได้ประกอบวิชาชีพอื่น
ตามที่ ก.ศ. กาหนดไม่น้อยกว่า 4 ปี
3. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
4. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
5. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด หรือหลักสูตรอื่นที่ ก.ศ. รับรอง
ว่าเทียบได้กับหลักสูตรดังกล่าว
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มีความสามารถในการรวบรวมข้อเท็จจริง วิเคราะห์และสรุปข้อเท็จจริง
1.1.2 มีความสามารถในการจัดทาเอกสารเกี่ยวกับคดี
1.1.3 มีความสามารถในการใช้ภาษากฎหมาย
1.1.4 มีความสามารถในการให้คาปรึกษากฎหมายและวิธีปฏิบัติ
1.1.5 มีความสามารถในการค้นคว้าและวิจัยกฎหมาย และข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้อง
1.1.6 มีความสามารถในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาคดี ผู้ บ ริ โ ภค กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมาย กฎ ระเบียบ
และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความสามารถในการใช้กฎหมายอย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะในการจัดการข้อมูล
2.2 ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

เจ้าพนักงานคดี

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานคดี

ระดับตาแหน่ง

ชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานคดี ท่ีมีขอบเขต
เนื้อหาและประเด็น หลากหลายและยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงเกี่ยวกับ งานในหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในงานคดีท่ีมีขอบเขต
เนื้อหาและประเด็น หลากหลายและยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 กาหนดประเด็นและแนวทางในการตรวจสอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อแสวงหา
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีที่มีความยุ่งยาก โดยรวบรวมข้อเท็จจริงจากคาฟ้อง คาให้การ พยานหลักฐาน
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานคดี จัดทาบันทึกสรุปข้อเท็จจริงและสรุปประเด็นพร้อมข้อเสนอแนะ
1.2 ดาเนินการบันทึกคาพยาน การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในคดี ที่มีความยุ่งยาก
และดาเนินการให้มีการคุ้มครองสิทธิของคู่ความทั้งก่อนและระหว่างการพิจารณาและบังคับคดี
เพื่อสนับสนุนให้การพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
1.3 ดาเนินการและตรวจสอบการออกหนังสือเรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาให้ข้อมูลหรือ
จัดส่งเอกสาร เพื่อให้ได้ข้อมูลและประเด็นที่ครบถ้วนสามารถใช้ประกอบการพิจารณาเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งตามอานาจหน้าที่ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
1.4 วิเ คราะห์ ตรวจสอบความถู กต้ อ งของส านวนคดี ท าความเห็ น เบื้อ งต้ นในการ
พิจารณาคดี รวมทั้งยกร่างคาพิพากษาตามคาสั่งศาล เพื่อสนับสนุนให้การพิจารณาพิพากษาคดีของ
ผู้พิพากษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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1.5 ศึกษา วิ เคราะห์ วิ จัย รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลทางวิชาการ เพื่ อใช้ ประกอบการ
วางระบบ พัฒนามาตรฐานงาน แผนงาน โครงการ ในงานคดีที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาให้การปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานในความรับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด และสอดคล้อง
กับนโยบายและเป้าหมายการบริหารราชการของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานทางกฎหมายและคดีที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ
3.2 ประสานงานกับ ทีมงาน โครงการ หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติในด้านการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ค าปรึกษาแนะน าและชี้ แจงแก่ หน่ วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน
หรื อเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ หรือประชาชน เกี่ ยวกั บ หลักเกณฑ์ วิ ธี การ กฎหมาย การปฏิบั ติ ตัว เมื่อ มา
ติดต่อราชการศาลยุติธรรม และกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม เพื่อสร้างความ
เข้าใจที่ดีและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
4.2 ให้คาปรึกษาแนะนาและสอนงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.3 จั ด ท าเอกสาร คู่ มื อ สื่ อในรู ปแบบต่ างๆ เกี่ ย วกั บ ความรู้ เรื่ องกฎหมายส าหรั บ
ประชาชน แนวทางหรือเทคนิ คในการปฏิบัติงานคดี เพื่อเผยแพร่การเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ
ในเรื่องต่างๆ ให้แก่ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
4.4 จั ด เตรี ย มเอกสารและข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ที่ อ ยู่ ใ นความ
รับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4.5 ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานคดี ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กำหนดเวลำ ๖ ปี ให้ลด
เป็น ๔ ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งเจ้ำพนักงำนคดี ระดับปฏิบัติกำร ข้อ ๒ หรือ
ข้อ ๔ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่ำปริญญำโท และให้ลดเป็น ๒ ปีสำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
เจ้ำพนักงำนคดี ระดับปฏิบัติกำร ข้อ ๓ หรือข้อ ๔ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่ำปริญญำเอก หรือกำหนดเวลำ
๖ ปี ให้ลดเป็น ๕ ปี สำหรับผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลำศึกษำ
ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี ต่อจำกวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย (เฉพำะปริญญำที่กำหนดให้ได้รับ
เงินเดือนตำมหลักสูตร ๕ ปี) และให้ลดเป็น ๔ ปี สำหรับผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่มี
หลักสูตรกำหนดเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๖ ปี ต่อจำกวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
2.3 ดารงตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ศ. กาหนด และ
3. ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานคดี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด หรือหลักสูตรอื่นที่ ก.ศ. รับรองว่า
เทียบได้กับหลักสูตรดังกล่าว
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ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มีความสามารถในการรวบรวมข้อเท็จจริง วิเคราะห์และสรุปข้อเท็จจริง
1.1.2 มีความสามารถในการจัดทาเอกสารเกี่ยวกับคดี
1.1.3 มีความสามารถในการใช้ภาษากฎหมาย
1.1.4 มีความสามารถในการให้คาปรึกษากฎหมายและวิธีปฏิบัติ
1.1.5 มีความสามารถในการค้นคว้าและวิจัยกฎหมาย และข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้อง
1.1.6 มีความสามารถในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาคดี ผู้ บ ริ โ ภค กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมาย กฎ ระเบียบ
และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความสามารถในการใช้กฎหมายอย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะในการจัดการข้อมูล
2.2 ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด
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ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

เจ้าพนักงานคดี

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานคดี

ระดับตาแหน่ง

ชานาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานคดี
ที่มีขอบเขตเนื้อหาและประเด็นหลากหลายและยุ่งยากซับซ้อนมาก ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญในงานสูงมากในหน้าที่ที่หลากหลายในงานคดีที่ มีขอบเขตเนื้อหาและประเด็น
หลากหลายและยุ่งยากซับซ้อนมาก โดยต้องริเริ่ม ยกเลิก หรือกาหนดขั้นตอนการทางาน ตลอดจน
ประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการกากับ ตรวจสอบการดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กาหนด ปฏิบัติงานที่ต้องตัด สินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วางแผนเชิงกลยุทธ์ กากับ แนะนา ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ในการปฏิบั ติ งานคดีให้ กับผู้ร่ วมปฏิบั ติงาน ตลอดจนดาเนินการต่ างๆ เพื่อให้การดาเนินงานของ
หน่วยงานเกิดความเชื่อมโยง สอดคล้องกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.2 กาหนดประเด็นและแนวทางในการตรวจสอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อแสวงหา
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีที่มีขอบเขตเนื้อหาและประเด็นที่หลายหลายและมีความซับซ้อน โดยรวบรวม
ข้อเท็จจริงจากคาฟ้อง คาให้การ พยานหลักฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานคดี จัดทาบันทึก
สรุปข้อเท็จจริงและสรุปประเด็นพร้อมข้อเสนอแนะ
1.3 ด าเนิ น การบั น ทึ ก ค าพยาน การไกล่ เ กลี่ ย และระงั บ ข้ อ พิ พ าทในคดี ที่ ย ากมาก
และดาเนินการให้มีการคุ้มครองสิทธิของคู่ความทั้งก่อนและระหว่างการพิจารณาและบังคับคดี
เพือ่ สนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี
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1.4 ดาเนินการและตรวจสอบการออกหนังสือเรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาให้ข้ อมูลหรือ
จัดส่งเอกสาร เพื่อให้ได้ข้อมูลและประเด็นที่ครบถ้วนสามารถใช้ประกอบการพิจารณาเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งตามอานาจหน้าที่ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
1.5 วิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้องของสานวนคดี ทาความเห็นทางกฎหมายในคดี
ที่ยากมาก รวมทั้งยกร่างคาพิพากษาตามคาสั่งศาล เพื่อสนับสนุนให้การพิจารณาพิพากษาคดีของ
ผู้พิพากษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
1.6 ศึกษา วิเคราะห์เปรียบเทียบ วิจัย รวบรวมปัญหาต่างฯ ตรวจสอบข้อมูลทางวิชาการ
เพื่ อใช้ ประกอบการวางระบบ พั ฒ นามาตรฐานงาน แผนงาน โครงการ ในงานคดี ที่ รั บผิ ดชอบ
เพื่ อพั ฒ นาให้ ก ารปฏิ บั ติ ร าชการของหน่ ว ยงานเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
อย่างต่อเนื่อง
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
เพื่อให้ไ ด้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานทางกฎหมายและคดีที่อยู่
ในความรับผิดชอบ
3.2 เข้าร่วมประชุม กับคณะกรรมการ หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ เพื่อร่วมวินิจฉัย
ปัญหา แลกเปลี่ยนความเห็น เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาของระบบงานคดี เพื่อประโยชน์
ต่อการดาเนิ นการของสานั กงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ
3.3 ประสานงานกับ ทีมงาน โครงการ หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมีบทบาทในการชี้แนะ แนะนาเกี่ยวกับ การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติใน
ด้านการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3.4 ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานภายในและหน่ ว ยงานภายนอกที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารงานของหน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพ

๑๒

4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนาและชี้แจงแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชน เกี่ยวกับ กฎหมาย หลักเกณฑ์ วิ ธีการ การปฏิบัติตัวเมื่อมา
ติดต่อราชการศาลยุติธรรม และกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่น ความเข้าใจที่ดี และสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
4.2 ให้คาปรึกษาแนะนาและสอนงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.3 จัด ทาและพัฒ นางานวิชาการด้านงานคดีของหน่วยงานในรูปแบบเอกสารทาง
วิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์ วิธีการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้สนใจ
ทั่วไปนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
4.4 เป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการ จัดการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงาน
ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
4.5 จั ด เตรี ย มเอกสารและข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ที่ อ ยู่ ใ นความ
รับผิดชอบ เพื่อเสนอให้ศาลพิจารณา
4.6 ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

๑๓

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานคดี 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. ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานคดี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
4. เคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
5. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด หรือหลักสูตรอื่นที่ ก.ศ. รับรอง
ว่าเทียบได้กับหลักสูตรดังกล่าว

๑๔

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มีความสามารถในการรวบรวมข้อเท็จจริง วิเคราะห์และสรุปข้อเท็จจริง
1.1.2 มีความสามารถในการจัดทาเอกสารเกี่ยวกับคดี
1.1.3 มีความสามารถในการใช้ภาษากฎหมาย
1.1.4 มีความสามารถในการให้คาปรึกษากฎหมายและวิธีปฏิบัติ
1.1.5 มีความสามารถในการค้นคว้าและวิจัยกฎหมายและข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้อง
1.1.6 มีความสามารถในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
1.2.1 มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาคดี ผู้ บ ริ โ ภค กฎหมายแพ่ ง และ
พาณิชย์กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมาย
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความสามารถในการใช้กฎหมายอย่าง
เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
1.2.2 มีค วามรู้ ใ นกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ และข้ อ บั ง คับ ที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห าร
ราชการศาลยุติธรรม
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะในการจัดการข้อมูล
2.2 ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด

