ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำร

สายงาน

อำนวยกำร

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สำยงำนนี้ ครอบคลุมถึงตำแหน่งต่ำงๆ ที่ปฏิบัติงำนด้ำนอำนวยกำร บริหำรจัดกำรและ
ปฏิบัติรำชกำรประจำในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนในสัง กัดสำนักงำนศำลยุติธรรม ซึ่งมี ลักษณะงำน
เกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ แนะนำ
ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำในงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบให้สอดคล้อง
และตอบสนองต่อนโยบำยประธำนศำลฎีกำ พันธกิจ แผนยุทธศำสตร์ศำลยุติธรรม และเป้ำหมำย
ของศำลยุติธรรมและสำนักงำนศำลยุติธรรม และปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับของตาแหน่ง
ตำแหน่งในสำยงำนนี้ มีชื่อและระดับของตำแหน่ง ดังนี้
ผู้อำนวยกำร
ระดับต้น
ผู้อำนวยกำร
ระดับสูง
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ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 30 ตุลาคม 2556
ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำร

ชื่อสายงาน

อำนวยกำร

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

ผู้อำนวยกำร

ระดับตาแหน่ง

ระดับต้น

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
บริหำรจัดกำรและปฏิบัติรำชกำรในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองหรือเทียบเท่ำในสังกัด
สำนักงำนศำลยุติธรรม มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร
สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ แนะนำ ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำในงำน
ของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งมี ลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกและ
ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้านการวางแผน
1.1 วำงแผนงำน โครงกำร หรื อแผนกำรปฏิ บั ติ รำชกำร เพื่ อ ก ำหนดเป้ ำ หมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนให้ สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ศำลยุติธรรม
และสำนั กงำนศำลยุติธ รรม และสภำพแวดล้อมภำยนอกที่จะส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรจัดกำร
หน่วยงำน อำทิ อิ ทธิ พลของกำรเข้ำร่ วมประชำคมอำเซียน กำรสร้ำงควำมร่วมมือ ระหว่ำงประเทศ
หรือภูมิภำคในด้ำนต่ำงๆ เป็นต้น
1.2 บูรณำกำรแผนงำน โครงกำร แผนกำรปฏิบัติรำชกำร และกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อให้กำร
ปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
1.3 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร แผนกำร
ปฏิบัติรำชกำร ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน เพื่อ ให้กำรปฏิบัติรำชกำรของ
หน่วยงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2. ด้านการบริหารงาน
2.1 จัดระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติ
รำชกำรของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ใ นหน่ ว ยงำนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ สอดคล้ อ งและตอบสนองต่ อ นโยบำย
แผนยุทธศำสตร์ศำลยุติธรรม และกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมภำยนอกที่จะส่งผลกระทบต่อ
กำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำน อำทิ อิทธิพลของกำรเข้ำร่วมประชำคมอำเซียน กำรสร้ำงควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศหรือภูมิภำคในด้ำนต่ำงๆ เป็นต้น
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2.2 มอบหมำย กำกับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ สร้ำงทีมงำน ปรับปรุง
แก้ไขในเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน เพื่อให้ กำรปฏิบัติรำชกำรบรรลุ เป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.3 พิจำรณำอนุ มั ติ อนุ ญำต กำรดำเนินกำรต่ ำงๆ ตำมภำรกิ จ ที่ หน่ วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.4 ปรั บปรุ ง พั ฒนำ รู ปแบบหรื อวิ ธี กำรท ำงำน เกณ์์ มำตรฐำนกำรปฏิ บั ติ รำชกำร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผล และควำมรวดเร็วในกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน
2.5 ติดต่อ ประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กั บ ภำรกิ จ ของหน่ ว ยงำน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ควำมร่ ว มมื อ หรื อ บู ร ณำกำรงำนให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละ
เป็นประโยชน์ต่อศำลยุติธรรมและสำนักงำนศำลยุติธรรม หรือประชำชนผู้รับบริกำร
2.6 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะ ในที่ประชุมคณะกรรมกำร
คณะทำงำน หรือเวทีเจรจำต่ำงๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กรทั้งภำยในและระหว่ำงประเทศตำมที่
ได้รับมอบหมำย เพื่อรักษำผลประโยชน์ของศำลยุติธรรมและสำนักงำนศำลยุติธรรม
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและกำลัง คนให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับภำรกิจทั้งในด้ำน
อัตรำกำลังและสมรรถนะ เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล
3.2 ประเมินผลและปรับปรุงผลกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้
ผลกำรปฏิ บั ติ รำชกำรสอดคล้ องกั บวั ต ถุ ประสงค์ ของหน่ วยงำนบรรลุ เป้ ำหมำยและผลสั มฤทธิ์
ตำมที่กำหนด
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ พัฒนำกำลังคนในบังคับบัญชำด้วยวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่งหรือ
หลำยวิธี เพื่อให้เกิด ควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ป ฏิบัติ ทั้งในปัจจุบันและ
ในอนำคต
3.4 ร่ว มสร้ำงค่ำ นิย มร่ว มขององค์ก รศำลยุติธรรม พัฒนำคุณ ภำพชีวิต บำรุงรักษำ
ขวัญกำลังใจ สร้ำงแรงจูงใจ วำงแผนเส้นทำงสำยอำชีพ ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้
เจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำมีค่ำนิยมที่ดีในกำรปฏิบัติรำชกำรร่วมกัน และมีควำมเต็มใจที่จะอุทิศตน
แก่งำนในหน้ำที่รำชกำรอย่ำงเต็มกำลังควำมรู้ควำมสำมำรถและศักยภำพของตน
4. ด้านการจัดสรรทรัพยากรหรืองบประมาณ
4.1 วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย
พันธกิจ แผนยุทธศำสตร์ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของศำลยุติธรรมและสำนักงำนศำลยุติธรรม
4.2 ติดตำม ควบคุม ตรวจสอบ กำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้
เกิดประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
4.3 พัฒนำมำตรฐำนสภำพแวดล้อมกำรทำงำนและสถำนที่ทำงำนให้มีควำมปลอดภัย
และบรรยำกำศที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี
2.3 ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส ไม่น้อยกว่ำ 6 ปี
2.4 ดำรงตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่ำ 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 ตำมหลักเกณ์์และเงื่อนไข
ที่ ก.ศ. กำหนด
3. มีประสบกำรณ์ในงำนที่หลำกหลำยสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยกำรตำมหลักเกณ์์
ที่ ก.ศ. กำหนด
4. ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้อำนวยกำรระดับต้นของสำนักงำนศำลยุติธรรม หรือผ่ำนกำร
ฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้อำนวยกำรที่ ก.ศ. รับรอง
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ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง
1.1 ควำมรู้ที่จำเป็นในงำน
1.1.1 มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำกฎหมำย
1.1.2 มีควำมสำมำรถในกำรให้คำปรึกษำ แนะนำ ในข้อกฎหมำยและวิธีปฏิบัติ
1.1.3 มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรงำน
1.1.4 มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล
1.1.5 มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนงำน และกำรประเมินผล
1.2 ควำมรู้เรื่องกฎหมำย และกฎ ระเบียบรำชกำร
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
และกำรบริหำรรำชกำรศำลยุติธรรม
2. มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง
2.1 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ
2.3 ทักษะในกำรจัดกำรข้อมูล
3. มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่งตำมที่สำนักงำนศำลยุติธรรมกำหนด
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ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำร

ชื่อสายงาน

อำนวยกำร

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

ผู้อำนวยกำร

ระดับตาแหน่ง

ระดับสูง

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
บริหำรจัดกำรและปฏิบัติรำชกำรในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับสำนักหรือเทียบเท่ำในสังกัด
สำนักงำนศำลยุติธรรม มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร
สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ แนะนำ ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำในงำน
ของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ
และปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้านการวางแผน
1.1 วำงแผนงำน โครงกำร หรื อแผนกำรปฏิ บั ติ รำชกำร เพื่ อ ก ำหนดเป้ ำ หมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนให้ สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ศำลยุติธรรม
และสำนั กงำนศำลยุติ ธ รรม และสภำพแวดล้อมภำยนอกที่จะส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรจัดกำร
หน่วยงำน อำทิ อิ ทธิ พลของกำรเข้ำร่ วมประชำคมอำเซียน กำรสร้ำงควำมร่วมมือ ระหว่ำงประเทศ
หรือภูมิภำคในด้ำนต่ำงๆ เป็นต้น
1.2 บูรณำกำรแผนงำน โครงกำรขนำดใหญ่ แผนกำรปฏิบัติรำชกำร และกิจกรรมต่ำงๆ
เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
1.3 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำยและควำมยุ่งยำก
ซับซ้อนมำก ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร แผนกำรปฏิบัติรำชกำร ตลอดจนประเมินผลและ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ตำมที่กำหนด
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2. ด้านการบริหารงาน
2.1 กำหนดกลยุทธ์ จัดระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน เพื่อเป็น
แนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่มีประสิทธิภำพ สอดคล้องและตอบสนองต่อ
นโยบำย แผนยุทธศำสตร์ศำลยุติธรรม และกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมภำยนอกที่จะส่งผล
กระทบต่อกำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำน อำทิ อิทธิพลของกำรเข้ำร่วมประชำคมอำเซียน กำรสร้ำง
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศหรือภูมิภำคในด้ำนต่ำงๆ เป็นต้น
2.2 มอบหมำย กำกับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ สร้ำงทีมงำน ปรับปรุง
แก้ไขในเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำนที่มีควำมหลำกหลำยและเบ็ดเสร็จ เพื่อให้
กำรปฏิบัติรำชกำรบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.3 วินิ จ ฉัย สั่ งกำร เรื่อ งที่ มีข อบเขตผลกระทบในวงกว้ำ งหรือ มีค วำมซั บซ้ อนของ
ประเด็ น ปัญหำ ซึ่ งต้อ งพิจำรณำอนุ มั ติ อนุญ ำต กำรดำเนิ นกำรต่ ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่ วยงำน
รับผิดชอบ เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.4 ปรั บปรุ ง พั ฒนำ รู ปแบบหรื อวิ ธี กำรท ำงำน เกณ์์ มำตรฐำนกำรปฏิ บั ติ รำชกำร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผล และควำมรวดเร็วในกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน
2.5 ติดต่อ ประสำนงำน กับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กั บภำรกิ จของหน่ วยงำน เพื่ อให้ เกิ ดควำมร่ วมมื อ หรื อบู รณำกำรงำนให้ เกิ ดผลสั มฤทธิ์ แ ละเป็ น
ประโยชน์ต่อศำลยุติธรรมและสำนักงำนศำลยุติธรรม หรือประชำชนผู้รับบริกำร
2.6 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะ ในที่ประชุมคณะกรรมกำร
คณะทำงำน หรือเวทีเจรจำต่ำงๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กรทั้ง ภำยในและระหว่ำงประเทศ
ตำมที่ได้รับมอบหมำย เพื่อรักษำผลประโยชน์ของศำลยุติธรรมและสำนักงำนศำลยุติธรรม
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและกำลัง คนให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับภำรกิจที่มีควำม
หลำกหลำยและยุ่งยำกซับซ้อน ทั้งในด้ำนอัต รำกำลังและสมรรถนะ เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำร
เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล
3.2 ประเมินผลและปรับปรุงผลกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้
ผลกำรปฏิ บั ติ รำชกำรสอดคล้ องกั บวั ตถุ ประสงค์ ของหน่ วยงำน บรรลุ เป้ ำหมำยและผลสั มฤทธิ์
ตำมที่กำหนด
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ๆ ในกำรพัฒนำกำลังคน
ในบังคับบัญชำด้วยวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่งหรือหลำยวิ ธี เพื่อให้เกิด ควำมสำมำรถและสมรรถนะ
ที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ ทั้งในปัจจุบันและในอนำคต
3.4 ร่ว มสร้ ำงค่ำ นิ ย มร่ ว มขององค์ก รศำลยุติ ธรรม พั ฒนำคุณ ภำพชี วิต บ ำรุ งรั กษำ
ขวัญกำลังใจ สร้ำงแรงจูงใจ วำงแผนเส้นทำงสำยอำชีพ ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้
เจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำมีค่ำนิยมที่ดีในกำรปฏิบัติรำชกำรร่วมกัน และมีควำมเต็มใจที่จะอุทิศตน
แก่งำนในหน้ำที่รำชกำรอย่ำงเต็มกำลังควำมรู้ควำมสำมำรถและศักยภำพของตน
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4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำนที่ต้องรับผิดชอบสูง เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ แผนยุทธศำสตร์ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของศำลยุติธรรมและ
สำนักงำนศำลยุติธรรม
4.2 ติดตำม ควบคุม ตรวจสอบ กำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณจำนวนที่สูงมำกของ
หน่วยงำน เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
4.3 พัฒนำมำตรฐำนสภำพแวดล้อมกำรทำงำนและสถำนที่ทำงำนให้มีควำมปลอดภัย
และบรรยำกำศที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอำนวยกำร ระดับสูง
2.2 ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี
2.3 ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
2.4 ดำรงตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่ำ 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 ตำมหลักเกณ์์และเงื่อนไข
ที่ ก.ศ. กำหนด
3. มีประสบกำรณ์ในงำนที่หลำกหลำยสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยกำรตำมหลักเกณ์์
ที่ ก.ศ. กำหนด
4. ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้อำนวยกำรระดับสูงของสำนักงำนศำลยุติธรรม หรือผ่ำนกำร
ฝึกอบรมหลักสูตรสําหรับผู้อํานวยการระดับสูงที่ ก.ศ. รับรอง หากยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตร
ดังกล่าวมาก่อน จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมภายในระยะเวลา ๑ ปี หรือในโอกาสแรกทีส่ ามารถเข้าอบรมได้
นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
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ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง
1.1 ควำมรู้ที่จำเป็นในงำน
1.1.1 มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำกฎหมำย
1.1.2 มีควำมสำมำรถในกำรให้คำปรึกษำ แนะนำ ในข้อกฎหมำยและวิธีปฏิบัติ
1.1.3 มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรงำน
1.1.4 มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล
1.1.5 มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนงำน และกำรประเมินผล
1.2 ควำมรู้เรื่องกฎหมำย และกฎ ระเบียบรำชกำร
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
และกำรบริหำรรำชกำรศำลยุติธรรม
2. มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง
2.1 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ
2.3 ทักษะในกำรจัดกำรข้อมูล
3. มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ตำมที่สำนักงำนศำลยุติธรรมกำหนด

