การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของสานักงานศาลปกครอง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักงาน
ศาลปกครอง ยังคงดาเนินการตามนโยบายของผู้บริหารศาลปกครองและสานักงานศาลปกครองตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2562 เนื่องจากเป็นการดาเนินการตามกรอบระยะเวลาของแผนแม่บทศาลปกครอง (พ.ศ. 2561 2565) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นได้ ตลอดจนมุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความโปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมธรรมาภิบาล มีระบบการให้คุณให้โทษอย่างเป็นธรรม และ
สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน โดยดาเนินการดังนี้
๑. เร่งรัดและขับเคลื่อนการดาเนินการสรรหาบุคลากรคุณภาพเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง
1.๑ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดาเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของศาลปกครอง
และสานักงานศาลปกครองที่เป็นธรรม และโปร่งใส
การประชุมคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ก.ขป.) ครั้งที่ 218-1๒/2562
ถึงครั้งที่ 230-12/2563 (ธันวาคม 2562 - ธันวาคม 2563) นาเสนอระเบียบวาระเรื่องที่สาคัญเพื่อให้มี
มติรับทราบ มติให้ความเห็นชอบ และการให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ โดยสรุปสาระสาคั ญด้านการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้
ตามมาตรา 84 (1) การกาหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ การย้าย การเลื่อนตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน การออกจากราชการ
วินัย การสอบสวน การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการลงโทษทางวินัย การร้องทุกข์
และการอุทธรณ์การลงโทษสาหรับข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ดังนี้
(1) การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง และมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของข้าราชการฝ่าย
ศาลปกครอง
- ที่ปรึกษาสานักงานศาลปกครองที่ปรึกษาสานักงานศาลปกครอง ลงประกาศใน
ราชกิจนุเบกษา เล่ม 137 ตอนที่ 13 ก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
- ประเภทอานวยการ สายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานศาลปกครอง (ด้านพัสดุ) และประเภท
วิชาการ สายงาน เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ด้านพัสดุ)
- นักวิชาการพัสดุ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนที่ 39 ก เมื่อวันที่
29 พฤษภาคม 2563 และการให้ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งสายงาน
นักวิชาการพัสดุ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนที่ 62 ก เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563
- ประเภทวิชาการ สายงานนั กวิชาการพัสดุ และสายงานนักวิชาการเงินและบัญชี
ดาเนินการศึกษาทบทวนแล้วนาเสนอที่ประชุม ก.ขป. เมื่อครั้งที่ 222-4/2563 เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2563
- เจ้าหน้าที่บริหารงานศาลปกครองดาเนินการปรับปรุงรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งประเภทอานวยการสายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานศาลปกครอง ตามมติ ก.ขป. ครั้งที่ 226-8/2563
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563
(2) ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการโอนตุลาการประจา
ศาลปกครองชั้นต้นมาเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137
ตอน 21 ก วันที่ 18 มีนาคม 2563
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(3) หลั ก สู ต รปฐมนิ เ ทศข้ า ราชการบรรจุ ใ หม่ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563”
ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม – 9 กันยายน 2563
(4) การเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
(5) การเตรียมการบรรจุแต่งตั้งและปฐมนิเทศข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ตาแหน่ง
พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ
(6) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสายงานสนับสนุนก่อนเลื่อนระดับชานาญการ
พิเศษ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(7) การกาหนดหลักเกณฑ์การย้ายและการสั่งสมประสบการณ์ในตาแหน่งพนักงานคดี
ปกครอง มติ ก.ขป. ครั้งที่ 220 - 2/๒๕63 วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ ๒๕63 ให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
และข้อสังเกตของที่ประชุมและนาเสนอต่อที่ประชุม ก.ขป. เพื่อพิจารณาต่อไป
(8) การประเมินความเหมาะสมของบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ฝ่ายศาลปกครอง เพื่ อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตาแหน่งประเภทวิชาการ สายงาน
พนักงานคดีปกครอง มติ ก.ขป.ครั้งที่ 213 - 7/๒๕62 วันพุธที่ 10 กรกฎาคม ๒๕62 (อยู่ระหว่างศึกษา
ผลกระทบการประเมินความเหมาะสมของบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตาแหน่งประเภทวิชาการ สายงานพนักงานคดีปกครอง
และการร้องทุกข์)
ผลสาเร็จของกิจกรรม :
- รายงานผลการดาเนิ นการตามแผนการสรรหาตุ ล าการศาลปกครอง และบุค ลากร
สานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- จั ด ท าแผนการสรรหาตุ ล าการศาลปกครอง และบุ ค ลากรส านั ก งานศาลปกครอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
- กฎหมายและระเบียบที่มีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563 – 2564 (ระเบียบ ก.บ.ศป.
และระเบียบ ก.ขป.)
๒. ผลักดันและส่งเสริมการนาระบบดิจิทัลเพื่อการปรับปรุงระบบการบริห ารงานบุคคลและ
การวางแผนอั ต ราก าลั ง ของศาลปกครองและส านั ก งานศาลปกครอง เพื่ อ ให้ ส ามารถวางแผนและ
คาดการณ์ด้านอัตรากาลังในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง
2.๑ มีระบบฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของศาลปกครองและสานักงาน
ศาลปกครองที่มีข้อมูลครบถ้วนในทุกมิติที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล และเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน สามารถนาข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ได้โดยสะดวก รวดเร็ว และทันต่อการการใช้ประโยชน์
จัดทาและการปรับ ปรุงฐานข้อมูลอัตรากาลังของของบุคลากรสานักงานศาลปกครอง
(การปฏิบัติงานจริง) ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบั นเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของสานักงาน
ศาลปกครอง ประกอบการวิเคราะห์และกาหนดกรอบในการจัดสรรอัตราของสานักงานศาลปกครองให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานดาเนินการสารวจและรายงานอัตรากาลังของหน่วยงานให้
เป็นข้อมูลปัจจุบันและมีความต่อเนื่อง รวม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ที่ ศป 0020.7/ว 452 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
ส่งภายใน 14 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 2 ที่ ศป 0020.7/ว 147 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 ส่งภายใน 22
เมษายน 2564 โดยปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันภายหลังคาสั่งแต่งตั้งข้าราชการ การย้ายข้าราชการ การให้
ข้ าราชการปฏิ บั ติ หน้ าที่ และการย้ ายพนั กงานราชการศาลปกครอง ที่ มี ผลตั้ งแต่ วั นที่ 1 เมษายน 2564
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และกาหนดให้หน่วยงานแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคลากรในสังกัดให้สานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ทราบ
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน เพื่อปรับฐานข้อมูลให้ตรงตามข้อเท็จจริงของหน่วยงานต่อไป
2.2 มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับระบบต่างๆ
ของสานักงานศาลปกครองที่เกี่ยวข้อง และเปิดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลให้แก่หน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์
ในการบริหารจัดการและการจัดการด้านอัตรากาลังให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สานักงานศาลปกครองใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Department
Personnel Infromation Systme : DPIS) เป็ น ฐานข้ อ มู ล กลางเพื่ อ เชื่ อ มโยงงานด้ า นการบริ ห ารบุ ค คล
เกี่ยวกับระบบต่างๆ ดังนี้ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง
เช่น ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน และการจัดทารายงานในระบบสารสนเทศ เป็นต้น
ปัจจุบันมีการพัฒนาให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มเติมในระบบงานต่าง ๆ ดังนี้
2.2.1 ขยายการใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Leave) ไปยังสานักงานศาลปกครอง
ในภูมิภาค ตามหนังสือด่วนมาก ศป 0020.7/2866 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 การลงเวลาปฏิบัติราชการ
ด้วยใบหน้า ให้ขยายการใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Leave) ไปยังสานักงานศาลปกครองในภูมิภาค
โดยให้เริ่มใช้งานจริงตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้การลงเวลาปฏิบัติราชการและการลา
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นมาตรฐานเดียวกัน (ส่วนกลางในปี 2561 ได้มีประกาศ
สานักงานศาลปกครอง เรื่อง การนาระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Leave) มาใช้ในสานักงานศาลปกครอง
ลงวัน ที่ 27 กัน ยายน 2561 กาหนดให้ บุคลากรส านักงานในส่ ว นกลางยื่นลาป่ว ย ลากิจส่ว นตัว และลา
พักผ่อนผ่านทางระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561)
2.2.2 การเข้าถึงข้อมูลและการรายงานผลข้อมูลบุคลากร ขอความอนุเคราะห์ให้สานัก
วิทยาการสารสนเทศ จัดทาและปรับปรุงระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลเพื่อให้นาไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย
ยิ่งขึ้น เช่น การเข้าถึงข้อมูลและการรายงานผลข้อมูลบุคลากรด้านการบริหารจัดการอัตรากาลัง เป็นต้น ตามหนังสือ
ศป 0020.7/3324 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
2.2.3 ข้อมูลบุคลากรจากระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ประโยชน์ในการบริหารงาน
บุคคลของหน่วยงาน เพื่อพัฒนาให้การใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS มีประโยชน์ในการบริหารงาน
บุคคลของหน่ ว ยงาน จึ งปรั บ ปรุ งการเข้าถึงข้อมูล บุคลากรจากระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน โดยเคยกาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้บริหาร
ส านั ก งานศาลปกครอง และผู้ อ านวยการส านั ก หรื อ เที ย บเท่ า เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ในหน่ ว ยงานที่ ก ากั บ ดู แ ล
โดยเลขาธิการสานักงานศาลปกครองได้เห็นชอบให้ผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไปของหน่วยงานมีความคล่องตัวและเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล จึงเห็นกาหนดสิทธิเช่นเดียวกับผู้อานวยการ
สานักหรือเทียบเท่า เฉพาะข้อมูลของบุคลากรในหน่วยงานที่สังกัดและไม่สามารถเข้าไป เปลี่ยนแปลงข้อมูล
ในระบบดังกล่าวได้ ตามหนังสือ ศป 0020.7/ว10 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 และศป 0020.7/ว389
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562
2.2.4 เพิ่มเติมประเภทการลาคลอดบุตร และการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ในระบบลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Leave) เสนอ เลขาธิการสานักงานศาลปกครองเพื่อขอความเห็นชอบให้เพิ่มเติม
ประเภทการลาคลอดบุตร และการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรในระบบลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Leave)
เพิ่มเติมจากลาป่วย ลากิจส่วนตัว และลาพักผ่อน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสานักงานไร้กระดาษ และเพื่อ
ขับเคลื่อนไปสู่ศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ และช่วยให้การทารายงานสรุปรายงานการลารายเดือน และรายงานบัญชี
เงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการที่ดีของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ดาเนินการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว
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สาหรับการลาประเภทอื่นๆ ที่เหลือสั่งการให้ศึกษาเพื่อนาเข้าสู่ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ในโอกาสต่อไป ตามหนังสือ
ศป 0020.7/679 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564
2.3 มีรายงานการวิเ คราะห์สถานการณ์ด้านอัตรากาลังในลักษณะของการคาดการณ์
(Data Analytic) เพื่อการวางแผนด้านอัตรากาลังของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง
2.3.1 ปรับปรุงข้อมูลฐานข้อมูลอัตรากาลังคนของสานักงานศาลปกครอง โดยได้ดาเนินการ
จัดทาเป็นระบบฐานข้อมูลอัตรากาลังคนในรูปแบบของ Data Center ดาเนินการในหน่วยงานด้านคดีปกครอง
จานวน ๒๑ หน่วยงาน ซึ่งถือเป็นหน่วยงานในภารกิจหลักของศาลปกครอง โดยข้อมูล Data Center ประกอบไปด้วย
กรอบอัตรากาลัง คนครอง ความต้องการ และอัตรากาลังขาด/เกิน ของแต่ละตาแหน่งทั้งข้าราชการ พนักงาน
ราชการศาลปกครอง และลูกจ้างประจา โดยวิเคราะห์ว่าตาแหน่งใดที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ และตาแหน่งใด
ที่ไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้ เพื่อให้สามารถนาข้อมูลมาใช้ได้ทันที หากผู้บริหารต้องการทราบข้อมูล หรือหน่วยงาน
มีการร้องขออัตรากาลังเพิ่มเติม ก็สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล Data Center ในการเสนอความเห็นของการวิเคราะห์
อัตรากาลังได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
2.3.2 จัดทารายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านอัตรากาลังของศาลปกครองและสานักงาน
ศาลปกครองประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
จัดทาเป็นสถิติด้านอัตรากาลัง สรุปวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารจั ดการของผู้บริหารสานักงาน
ศาลปกครองในมติต่างๆ ตามหนังสือ ศป 0020.7/3315 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 แจ้งเวียนสานักงานศาล
สานัก วิทยาลัย และกลุ่มช่วยอานวยการฯ
2.3.3 การกาหนดกรอบจัดสรรอัตรากาลังพนักงานคดีปกครอง และตาแหน่งอื่นที่สนับสนุน
การพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง สรุปได้ดังนี้
- จัดทาร่างแบบจัดเก็บข้อมูลด้านอัตรากาลังฯ สอบทานลักษณะงานธุรการคดี
กับผู้อานวยการสานักงานศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 และผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
สานักงานศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 รวมทั้งจัดทาบันทึกและแบบจัดเก็บข้อมูลฯ
แจ้งไปยังสานักงานศาลทุกแห่ง ให้จัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2563
- วิเคราะห์ ประมวลข้อมูลอัตรากาลังในตาแหน่งพนักงานคดีปกครอง และงานสนับสนุน
การพิจารณาพิพากษาคดีปกครองเพื่อจัดทากรอบแนวความคิดการคานวณอัตรากาลัง เสนอเลขาธิการสานักงาน
ศาลปกครอง ขอความเห็นชอบให้จัดประชุมผู้บริหารสานักงานศาลปกครอง ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
- ปรับปรุงการคานวณสัดส่วนพนักงานคดีปกครองตามที่ได้รับคาแนะนาที่ประชุม
ผู้บริหารสานักงานศาลปกครอง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยคานวณหาค่าฐานนิยม Mode/ค่าเฉลี่ย
Mean/ค่ามัธยฐาน Median/ค่าพิสัย Range เพื่อชี้แจงรายละเอียดผลการวิเคราะห์อัตรากาลังฯ และเตรียม
เสนอวาระที่ประชุมหารือข้อราชการผู้บริหารสานักงานศาลปกครอง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ต่อไป
๓. เปิดเผยข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลเพื่อความโปร่งใสและทั่วถึง
3.1 เผยแพร่แนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งตุลาการศาลปกครอง และการ
บรรจุแต่งตั้งบุคลากรของสานักงานศาลปกครอง
3.1.1 การบริหารกาลังคนของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 - 2๕๖4
Web สบม.
3.1.2 แผนสรรหาตุลาการศาลปกครองประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
3.1.3 จัดทาแผนสรรหาบุคลากรของส านักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖2 - ๒๕๖๕ Web สบม.
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3.1.4 แผนการสรรหาบุ ค ลากรส านั ก งานศาลปกครองประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 - 2565
- กรณีการสรรหาบุคคลภายนอก Web สบม.
- กรณีส อบคัดเลื อกบุคคลทั่ว ไปเพื่อจ้ างเป็นพนั กงานราชการศาลปกครอง
Web สบม.
- เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (กรณีการสอบ
คัดเลือก/เลื่อนระดับ) Web สบม.
3.1.5 รายงานสถานการณ์ด้านอัตรากาลังของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 1 ตุลาคม 2563) Web สบม.
3.2 จัดทาประกาศเผยแพร่คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ แนวทางการสรรหาและคัดเลือก การย้าย
และการเลื่อนในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรสานักงานศาลปกครอง
ข้อ 1 การเลื่อนในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรสานักงานศาลปกครอง ตามประกาศ
สานักงานศาลปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการที่ประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการฝ่ายศาลปกครองให้
ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น และปรั บ ปรุ ง องค์ ป ระกอบคณะกรรมการประเมิ น ฯ ให้ ส ามารถแ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านเข้ามาเป็นกรรมการประเมิน เช่น การแต่งตั้งอดีตตุลาการศาลปกครองมาเป็นกรรมการประเมินในสายงาน
พนักงานคดีปกครอง เป็นต้น
การพัฒนาหลักเกณฑ์ โดยการเสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ครั้งที่ 213 - 7/๒๕62 วันพุธที่ 10 กรกฎาคม ๒๕62 เรื่อง การประเมินความเหมาะสมของบุคคลและการประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ สายงานพนักงานคดีปกครอง ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มอบหมายให้สานักงานศาลปกครองนาข้อสังเกต
และข้อแนะนาของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ก.ขป.) ไปปรับปรุงและแก้ไขหลักเกณฑ์การประเมิน
ความเหมาะสมของบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเพื่อเลื่อน ขึ้น
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เพื่อนาเสนอ ก.ขป. พิจารณาต่อไป ผลการดาเนินงาน อยู่ระหว่างศึกษา
ผลกระทบการประเมินความเหมาะสมของบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตาแหน่งประเภทวิชาการ สายงานพนักงานคดีปกครอง
และการร้องทุกข์
การปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ การประเมิ น เลื่ อ นระดั บ ต าแหน่ ง ที่ สู ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์อัตรากาลังของสานักงานศาลปกครองที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2564 - 2565 นั้น อยู่ระหว่าง
การปรับปรุงแนวทางการประเมินฯ เลื่อนระดับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันโดยแยกลักษณะงานในแต่ละด้านให้มีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น และศึกษาแนวทางการประเมินฯ เลื่อนระดับตาแหน่งของหน่วยงานอื่น เพื่อนามาวิเคราะห์และกาหนด
รูปแบบ วิธีการประเมินในรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับสานักงานศาลปกครอง อาทิ การใช้วิธี การสอบข้อเขียน เป็นต้น
การปรับปรุงแนวทางการดาเนินงาน ประกอบด้วย
(1) การแจ้งเวียนคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคลและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
คาสั่งลับที่ไม่เปิดเผย แต่ในปั จจุบันการแจ้งเวียนครั้งแรก ได้แก่ คาสั่งสานักงานศาลปกครอง ที่ 548/2562
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ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ให้ผู้ขอรับการประเมินทราบรายชื่อของคณะกรรมการประเมินฯ ไปยังหน่วยงาน
เพื่อแจ้งให้บุคลากรทราบต่อไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
(2) เผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินฯ ใน Intranet สานักบริหารทรัพยากรมนุษย์
เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดสานักงานศาลปกครองทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาผลงานเพื่อเสนอเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
(3) การแจ้งผลการประเมินความเหมาะสมของบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงาน
กรณีไม่ผ่านการประเมิน : การแจ้งมติและสิทธิการร้องทุกข์ผลการประเมินความเหมาะสม
ของบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการประเมินพร้อมคะแนนผลการประเมินให้ผู้ขอรับ
การประเมินทราบในทุกองค์ประกอบ
กรณีที่ผ่านการประเมิน : แจ้งเวียนคาสั่งเลื่อนระดับ แจ้งข้อสังเกตเพิ่มเติมจาก
คณะกรรมการประเมินฯ ไปยังหน่วยงานเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบและแจ้งให้ผู้ผ่านการประเมินนาข้อสังเกต
จากคณะกรรมการประเมินฯในวันที่เข้ารับการประเมิน ทั้งในส่วนของประเด็นปัญหาที่ได้จากการปฏิบัติงาน
ที่ผ่านมาและประเด็นปัญหาต่างๆ ที่คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามไปวิเ คราะห์พิจารณาปรับปรุงพัฒนางาน
ที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานต่อไป
ผลการปฏิบัติงานในปี พ.ศ. 2563 -2564
จัดทาตารางสรุปผลการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น (ตารางสรุปผลการดาเนินงานระหว่าง
ปี 2559 – 2564)
ข้อ 2 การกาหนดหลักเกณฑ์การย้ายและการสั่งสมประสบการณ์ในตาแหน่งพนักงาน
คดีปกครอง เสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ครั้งที่ 220 - 2/๒๕63 วันพุธที่
12 กุมภาพันธ์ ๒๕63 เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์การย้ายและการสั่งสมประสบการณ์ในตาแหน่งพนักงาน
คดีปกครอง ที่ประชุม ก.ขป. พิจารณาหลักการในการกาหนดหลักเกณฑ์การย้ายและการสั่งสมประสบการณ์
ในตาแหน่งพนักงานคดีปกครอง ตามที่สานักงานศาลปกครองเสนอ โดยให้ปรับแก้ไข ตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกต
ของที่ประชุมและนาเสนอต่อที่ประชุม ก.ขป. เพื่อพิจารณาต่อไป ผลการดาเนินการอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
นาข้อเสนอและนาข้อสังเกตของที่ประชุม ก.ขป. ไปปรับปรุงแก้ไขฯ และนาเสนอ ก.ขป. เพื่อพิจารณาต่อไป
ข้อ 3 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การย้ายบุคลากรสานักงานศาลปกครอง เสนอวาระต่อที่ประชุม
คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ครั้งที่ 226 - 8/๒๕63 วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม ๒๕63 เรื่อง การปรับปรุง
หลักเกณฑ์การย้ายบุคลากรสานักงานศาลปกครอง มติที่ประชุม 1. เห็นชอบให้กาหนดเวลาการย้ายประจาปี
โดยให้มีผลในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี 2. การย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียน กรณีมีระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
ระยะเวลาการมีสิทธิยื่นคาร้องขอย้าย และวิธีการคัดเลือกข้าราชการระดับเชี่ยวชาญให้ดารงตาแหน่งประเภท
อานวยการระดับ สู ง มอบให้ ส านั ก งานศาลปกครองรับข้อสั งเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปศึกษา
รายละเอียดและเหตุผลความจาเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาอีกครั้ง เห็นชอบการปรับปรุงมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งสายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานศาลปกครอง ประเภทอานวยการ ระดับสูง ตามที่สานักงานศาลปกครองเสนอ
เพื่อแก้ไขข้อจากัดในการบริหารอัตรากาลังตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานศาล (เจ้าหน้าที่บริหารศาลปกครอง
ระดับสูง) โดยกาหนดให้ผู้มีคุณสมบัติที่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสายงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานศาลปกครอง ประเภทอานวยการ ระดับสูง (ผู้อานวยการสานักงานศาล/สานัก/วิทยาลัย)

๗
ผลการดาเนินงาน :
คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ครั้งที่ 2๓2 - 2/256๔ เมื่อวันพุธที่ 1๐
กุมภาพันธ์ 256๔ พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการย้ายข้าราชการ
ฝ่ายศาลปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เห็นชอบเพื่อให้การดาเนินการย้ายข้าราชการฝ่ายศาลปกครองมีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง และเป็ นไปตามมติที่ประชุมผู้บริหารสานักงานศาลปกครอง โดยให้
เพิ่มข้อความในข้อ ๑๑ วรรคสาม และวรรคสี่
๔. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ความก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ ของบุ ค ลากรศาลปกครอง
และสานักงานศาลปกครอง เพื่อสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการสั่งสมประสบการณ์
ที่หลากหลายก่อนเลื่อนระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพและพร้อมในการปฏิบัติงาน
4.1 มี ห ลั ก เกณฑ์ ขั้ น ตอนการเข้ า สู่ ต าแหน่ ง ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น และเปิ ด เผยให้
เจ้าหน้าที่ทุกระดับสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง
4.1.1 แผนการสรรหาบุคลากรสานักงานศาลปกครองประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 -2565 จัดทาการปรับ ปรุงเส้ นทางความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
(กรณีการสอบคัดเลือก/เลื่อนระดับ) Web สบม.
สานักงานศาลปกครองได้ตระหนักถึงความสาคัญ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชีพ (Career Path) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีสาคัญยิ่งในกระบวนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในการเอื้อประโยชน์ทั้งต่อตัวบุคลากรเอง ให้สามารถวางแผนในการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ เพื่อผลักดันตนเองไปสู่จุดมุ่งหมายในแต่ละลาดับขั้นได้ และนามาซึ่งประโยชน์สูง สุดขององค์กร
ในการที่จะได้บุคลากรที่มีศักยภาพ มีความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับทิศทาง
ที่องค์กรต้องการ เพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สานักงาน
ศาลปกครองจึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้ าในอาชีพของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
มาเป็นลาดับ
4.1.2 การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง และมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ดังนี้
1) การจั ด ท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการพั ส ดุ ใ นภู มิ ภ าค
เสนอวาระการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ก.ขป.) ในวันที่ 24 พฤศจิกายน
2563 เรื่อง การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสานักงานศาลปกครองในภูมิภาคเป็น
ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ ประกอบด้วย
(1) รวบรวมและสรุ ป ข้ อ มู ล การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของส านั ก งาน
ศาลปกครองในภูมิภาคย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562)
(2) จัดประชุมหารือกับส านักงานศาลปกครองในภูมิภาคผ่านทาง
Application ZOOM เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ในการจัดทาแบบสารวจความคิดเห็นและระยะเวลาการ
ดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสานักงานศาลปกครองในภูมิภาค
(3) วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณงานจากการสารวจฯ ของสานักงานศาล
ปกครองในภูมิภาคทั้ง 14 แห่ง นาเสนอ ก.ขป. และได้เข้าร่วมประชุม ก.ขป. ครั้งที่ 233-3/2564 เมื่อวันที่
10 มีนาคม 2564 เรื่อง การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ของสานักงานศาลปกครอง
ในภูมิภาคเป็นตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ ซึ่งที่ป ระชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งสาหรับผู้ที่
ปฏิบั ติงานด้านการจั ดซื้อจั ดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ของส านักงานศาลปกครองในภูมิภ าค ทั้ง 14 แห่ ง

๘
จากตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่ศาลปกครอง ระดับ ปฏิบัติการ – ชานาญการพิเศษ เป็น นักวิช าการพัสดุระดับ
ปฏิบัติการ – ชานาญการพิเศษ แห่งละ อัตรา รวมจานวน 14 อัตรา โดยดาเนินการตามมติที่ประชุม ดังนี้
- จัดทาหนังสือถึงสานักงานศาลปกครองในภูมิภาคทั้ง 14 แห่ง
ในการจัดข้าราชการในสังกัดลงตาแหน่งนักวิชาการพัสดุและจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุของสานักงานศาลปกครองในภูมิภาคแต่ละแห่ง
- จัดทาบัญชีรายละเอียดการจั ดข้าราชการฝ่ ายศาลปกครอง
ลงตาแหน่งตามการจัดตาแหน่งข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง สายงานนักวิชาการพัสดุ ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ
- จัดทาแบบจัดเก็บปริมาณงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุของสานักงานศาลปกครองในภูมิภาค ทั้ง 14 แห่ง
2) การกาหนดมาตรฐานตาแหน่งสายงานนิติกร/ปรับปรุงการกาหนด
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ด้านกฎหมาย) โดยเสนอวาระเพื่อเข้าประชุมข้อหารือราชการของผู้บริหาร
สานักงานศาลปกครอง วัน ที่ 14 ตุลาคม 2563 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 วันที่ 23 พฤศจิกายน
2563 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่องการกาหนดมาตรฐานกาหนดตาแหน่งนิติกร อยู่ระหว่างดาเนินการ
3) การศึกษาการกาหนดตาแหน่งด้านบังคับคดีปกครอง โดยศึกษาข้อมูล
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ศึกษา วิเคราะห์สาเหตุ สภาพปัญหา อั ตรากาลั ง
บทบาทภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของงานด้านบังคับคดี จัดทาข้อมูลกรอบแนวทางการดาเนินการของ
งานด้า นบั งคั บ คดี และเอกสารประกอบการพิ จ ารณา เพื่ อ เสนอวาระประชุม หารือ ข้ อราชการผู้ บริ ห าร
สานั กงานศาลปกครอง เรื่อง การพัฒนาระบบการบริห ารงานบุคคลด้านบังคับคดีปกครองของส านักงาน
ศาลปกครอง ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 และจัดทาสรุปสาระสาคัญ และข้อสังเกตจากการ
ประชุมผู้บริหารสานักงานศาลปกครอง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 (ต่อเนื่องจากที่ประชุมหารือข้อราชการ
ของผู้บริหารสานักงานศาลปกครอง ครั้งที่ 17-9/2563 วันที่ 24 ธันวาคม 2563)
4) การศึกษา เรื่อง การบริหารงานบุคคลด้านบังคับคดีของสานักงานศาล
ปกครอง การประชุมหารือและสรุปผลการประชุมหารือกับสานักบังคับคดีปกครอง เรื่อง การพัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลด้านบังคับคดี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 โดยจัดทาเอกสารประกอบการประชุมรับ
ข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาสานักงานศาลปกครองและประสานขอรับข้อเสนอแนะงานบังคับคดีจากตุลาการ
ศาลปกครอง
(1) การจัดทาข้อเสนอแนวทางในการจัดทากรอบพนักงานคดีปกครอง
ในงานบังคับคดีของสานักงานศาลปกครองในภูมิภาค โดยการบันทึกข้อมูลผลการสารวจสถิติคดีปกครองของ
สานักงานศาลปกครองในภูมิภาค จานวน 14 หน่วยงาน จัดเตรียมเอกสาร และข้อมูลเกี่ยวกับงานบังคับคดี
ปกครอง เพื่อใช้ป ระกอบการขอรั บ คาแนะนาจากผู้ อานวยการส านักงานคับคดีปกครอง พร้อมทั้งจัดทา
หลักการคานวณกรอบอัตรากาลังพนักงานคดีปกครองผู้ปฏิบัติงานด้านบังคับคดีปกครองในภูมิภาค
(2) ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลด้านบังคับคดี
ของสานักงานศาลปกครอง โดยการประชุมรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกาหนดตาแหน่ง สรุป
ประเด็นการขอรับคาแนะนาเกี่ยวกับการกาหนดตาแหน่ง “เจ้าพนักงานบังคับคดีปกครอง” จากตุลาการศาล
ปกครอง จัดทาร่างวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อเข้าประชุมหารือข้อราชการของ
ผู้บริหารสานักงานศาลปกครองในเดือนมีนาคม 2564
(3) การจัดทาแนวทางข้อเสนอในการจัดทากรอบพนักงานคดีปกครอง
ในงานบังคับคดีของสานักงานศาลปกครองในภูมิภาค

๙
- จัดทาหลั กการคานวณกรอบอัตรากาลั งพนักงานคดีปกครอง
ผู้ปฏิบัติงานด้านบังคับคดีปกครอง
- จัดทาหลักการคานวณกรอบอัตรากาลังผู้ปฏิบัติงานธุรการบังคับคดี
- จัดทาบันทึกเสนอเรื่องการจัดสรรอัตรากาลังผู้ปฏิบัติงานด้านบังคับคดี
และผู้ปฏิบัติงานธุรการบังคับคดี
4.2 มีระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการดาเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งอย่างชัดเจน
และเป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกาหนด
การเปิดเผยข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลเพื่อความโปร่งใส ทั่วถึง ในการเลื่อน
ขึ้นแต่งตั้งในระดับตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสานักงานศาลปกครอง ตามนโยบายของผู้บริหารสานักงาน
ปกครองที่ ต ระหนั ก และให้ ค วามส าคั ญ ในเรื่ อ งการประเมิ น ความเหมาะสมของบุ ค คลและประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยสานัก
บริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ดาเนินการศึกษาแนวทางการประเมินความเหมาะสมของบุคคลและการประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการฝ่ า ยศาลปกครอง เพื่ อ เลื่ อ นขึ้ น แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น
ที่สานักงานศาลปกครองใช้ในปัจจุบัน ให้มีความเหมาะสม และเป็นธรรม ดังนี้
1) ประกาศสานักงานศาลปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการที่ประเมินบุคคล
เพื่อเลื่อนข้าราชการฝ่ายศาลปกครองให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 และที่
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2561 ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น และปรั บ ปรุ ง องค์ ป ระกอบ
คณะกรรมการประเมินฯ ให้สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาเป็นกรรมการประเมิน เช่น การแต่งตั้งอดีตตุลาการศาล
ปกครองมาเป็นกรรมการประเมินในสายงานพนักงานคดีปกครอง เป็นต้น
2) การแจ้งเวียนคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคล
และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่
สูงขึ้นนั้น ซึ่งเดิมคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเพื่อเลื่อนขึ้นแต่ งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นเป็นคาสั่งลับที่ไม่เปิดเผย
แต่ในปัจจุบันได้มีการแจ้งเวียนคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน โดยมีการแจ้งเวียนครั้งแรก ได้แก่ คาสั่ง
สานักงานศาลปกครอง ที่ 548/2562 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 สาหรับเหตุผลที่มีการแจ้งเวียนคาสั่ง
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ฯ เนื่ อ งจากมี ผู้ ข อรั บ การประเมิ น ที่ มี ค วามประสงค์ ข อทราบรายชื่ อ ของ
คณะกรรมการประเมินฯ จานวนมาก ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสจึงมีการแจ้งเวียนแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินฯ ดังกล่าวไปยังหน่วยงานเพื่อแจ้งให้บุคลากรทราบต่อไป
3) มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินฯ ใน Intranet สานักบริหารทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดสานักงานศาลปกครองทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาผลงานเพื่อเสนอ
เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
4) การแจ้งผลการประเมินความเหมาะสมของบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น
(1) กรณีไม่ผ่านการประเมิน : การแจ้งมติและสิทธิการร้องทุกข์ผลการประเมิน
ความเหมาะสมของบุ คคลและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการประเมินพร้อมคะแนนผลการประเมิน
ให้ผู้ขอรับการประเมินทราบในทุกองค์ประกอบ
(2) กรณีที่ผ่านการประเมิน : นอกจากมีการเวียนคาสั่งเลื่อนระดับแล้ว ยังมี
การแจ้งข้อสังเกตเพิ่มเติมจากคณะกรรมการประเมินฯ ไปยังหน่วยงานเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบและแจ้งให้
ผู้ผ่านการประเมินนาข้อสังเกตจากคณะกรรมการประเมินฯในวันที่เข้ารับการประเมิน ทั้งในส่วนของประเด็น

๑๐
ปัญหาที่ได้จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและประเด็นปัญหาต่างๆ ที่คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามไปวิเคราะห์
พิจารณาปรับปรุงพัฒนางานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานต่อไป
5) การปรับปรุงหลักเกณฑ์การย้ายบุคลากรสานักงานศาลปกครอง
ปรับแก้ไขระเบียบ ก.ขป. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
เป็นระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการย้ายข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 138 ตอนที่ 24 ก 5 เมษายน 2564 สรุป
ได้ดังนี้
(1) ดาเนินการรวบรวม ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สรุปข้อมูลระเบียบ/
ข้อกฎหมายเพื่อจัดทาร่างระเบียบฯ เสนอผู้บริหารสานักงานศาลปกครอง เพื่อขอความเห็นชอบนาเสนอต่อที่ประชุม
ก.ขป. ในการประชุม ครั้งที่ 232-2/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
(2) ดาเนินการจัดทาบันทึกเสนอเลขาธิการฯ เพื่อให้ประธานศาลปกครองลงนาม
ในระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการย้ายข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. 2564
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564
(3) สาระสาคัญโดยสรุปได้ดังนี้ คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ได้ออกระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการย้ายข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เป็นฉบับที่ 3
โดยแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการย้ายข้าราชการฝ่ายศาลปกครองกรณีการย้ายข้าราชการผู้ดารง
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ (พนักงานคดีปกครอง) ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภท
อานวยการระดับสูง (เจ้าหน้าที่บริหารงานศาลปกครอง) ในหน่วยงานด้านคดีปกครอง โดยกาหนดให้ผู้นั้น
จะต้องผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานกาหนด และในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกหรือมีแต่ไม่ผ่านการคัดเลือก ไม่ว่าจะเป็นการย้ายข้าราชการผู้ ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญ ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง หรือการย้ายข้าราชการผู้ดารงตาแหน่ง
ประเภทอานวยการระดับสูง ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ การย้ายข้าราชการ
ผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเ ศษ (พนักงานคดีปกครอง) ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทอานวยการระดับสูง (เจ้าหน้าที่บริหารงานศาลปกครอง) ในหน่วยงานด้านคดีปกครอง ให้สานักงาน
พิจารณาคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง
ได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสาคัญรับการคัดเลือกฯ เพื่อแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งสายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานศาลปกครอง ประเภทอานวยการ ระดับสูง (ผู้อานวยการสานักงาน
ศาล/สานัก/วิทยาลัย)
๕. พัฒนาระบบการประเมิน ผลการปฏิบัติร าชการประจาปีของตุลาการศาลปกครอง
และสานักงานศาลปกครองให้สามารถสะท้อนข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณากาหนดแรงจูงใจ
ที่เหมาะสม
5.1 มีการประเมินการปฏิบัติราชการโดยกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติร าชการให้เ ป็น ไปด้ วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามที่กฎ ระเบียบ
ที่ทางราชการกาหนด

๑๑
ตุลาการศาลปกครอง
1. การประเมินการปฏิบัติราชการ ของตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ 6-6/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เพื่อสรุปผลการสอบถามความคิดเห็น
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด และจัดทา “คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของตุลาการในศาลปกครองสูงสุด”
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินฯให้แก่ผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่
18 พฤศจิกายน 2563
2. การประเมินการปฏิบัติราชการของตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น
2.1 จั ด ท าวาระเสนอ ก.ศป. ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 274-13/2563 เมื่ อ วั น ที่ 18
พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ผลการปฏิบั ติราชการของตุลาการ
ในศาลปกครองชั้นต้น จานวน 3 คณะ ดังนี้
(1) คอก.ประเมินผลการปฏิบัติราชการของตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น (ในแต่ละศาล)
(2) คอก.ประเมินผลการปฏิบัติราชการของอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
(3) คอก.ประเมินผลการปฏิบัติราชการของตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นประจา
ศาลปกครองสู ง สุ ด และมอบหมายให้ ก รรมการตุ ล าการศาลปกครองผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป็ น อนุ ก รรมการ
ในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการประเมินฯ ประจาปี พ.ศ. 2563 จานวน 2 ราย ได้แก่ นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ
และนายเกียรติภูมิ แสงศศิธร
2.2 แต่งตั้งคณะทางานตรวจนับคะแนนผู้ที่จะมาเป็นอนุกรรมการผู้แทนอธิบดีศาลปกครอง
ชั้น ต้น ในคณะอนุ กรรมการกลั่ นกรองการประเมินการปฏิบัติราชการของตุล าการในศาลปกครองชั้นต้น
ประจาปี พ.ศ. 2563 และการส่งบัตรเลือกอนุกรรมการผู้แทนอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ในคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ ประจาปี พ.ศ. 2563 จานวน 19 ราย
2.3 ประชุมคณะอนุ กรรมการกลั่ นกรองการประเมินการปฏิบัติราชการของตุลาการ
ในศาลปกครองชั้นต้น ประจาปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1-1/2564 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 เพื่อพิจารณา
การนาผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครองศึกษาแนวทางเร่งรัดในการพิจารณา คดี
ของศาลปกครองไปเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินการปฏิบัติราชการประจาปีของตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น
และเสนอที่ประชุม ก.ศป. ในการประชุมครั้งที่ 276-1/64 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564
2.4 จัดทาบันทึกแจ้งเวียนการกาหนดค่าคะแนนเพิ่มเติมกรณีคงค้าง สาหรับตาแหน่งตุลาการ
ผู้แถลงคดีฯ ตามหลักเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติราชการของตุลาการในศาลปกครอง ชั้นต้น ตามหนังสือ
ที่ ศป 0020.4/ว51 ลว. 29 มกราคม 2564
2.5 จัดทาบันทึกกราบเรียนประธานศาลปกครอง สูงสุดมอบหมายผู้ให้ข้อมูลความเห็น
เบื้องต้นประกอบการพิจารณาประเมินอธิบดีศาลปกครอง ชั้นต้น ตามหนังสือ ที่ ศป 0020.4/520 ลว. 22
กุมภาพันธ์ 2564
2.6 จัดทาบันทึกนาเรียนประธานแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุด ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ให้ข้อมูลความเห็นเบื้องต้นในแบบประเมินอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น จานวน 28 ราย
ตามหนังสือ ศป 0020.4/540 ลว 25 กุมภาพันธ์ 2564
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การประเมินการปฏิบัติราชการของตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ประจาปี พ.ศ. 2564
1. ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ครั้งที่
1-1/64 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 เพื่อพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ดารงตาแหน่ ง
อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
2. จัดทาหนังสือถึงคณะอนุกรรมการประเมินฯ ลงนามในแบบประเมินการปฏิบัติราชการ
ของอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ประจาปี พ.ศ. 2563 ตามหนังสือที่ ศป. 0020.4/(ล)176 ลว. 11 มีนาคม 2564
3. จัดทาหนังสือแจ้งเวียนอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ลงนามรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการฯ ตามหนังสือที่ ศป 0020.4/(ล) ว 212 ลว. 24 มีนาคม 2564
บุคลากรสานักงานศาลปกครอง
1. การปรับปรุงหลักเกณฑ์การย้ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสาหรับผู้ดารงตาแหน่งพนักงานคดีปกครอง
1.1 จั ดทาวาระการประชุม ก.ขป. เรื่อง การกาหนดหลั กเกณฑ์การย้ายพนักงานคดี
ปกครอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ
1.2 จัดทาหลักเกณฑ์การสั่งสมประสบการณ์และการถ่ายทอดความรู้ในงานวิชาการของ
พนักงานคดีปกครองฯ
1.3 จัดทาร่างเจตนารมณ์ประกอบร่างระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ว่าด้วยการย้ายข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1.4 จั ด ท าร่ า งระเบี ย บคณะกรรมการข้ า ราชการฝ่ า ยศาลปกครอง ว่ า ด้ ว ยการย้ า ย
ข้าราชการ
2. การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคดีปกครองและการปรับปรุงแนวทาง
และหลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพและความเหมาะสมสาหรับตาแหน่งพนักงานคดีปกครอง
2.1 ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลพนักงานคดีปกครองกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการ
พัฒนาให้เป็นปัจจุบัน (ตามคาสั่ง สศป. ที่ 467/2563 ลว. 20 ตุลาคม 2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ)
2.2 จัดทาแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพและความเหมาะสมสาหรับ
ตาแหน่งพนักงานคดีปกครอง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารสานักงานศาลปกครองเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน
2563 สรุปสาระสาคัญ ข้อสังเกตและมติที่ประชุมผู้บริหารสานักงานศาลปกครอง
2.3 ปรั บ ปรุ งแบบฟอร์ มการประเมิ น ศัก ยภาพและความเหมาะสมส าหรับ ตาแหน่ ง
พนักงานคดีปกครอง ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทาแบบบัญชีรายชื่อผู้ รับการประเมินศักยภาพและความเหมาะสม
สาหรับตาแหน่งพนักงานคดีปกครอง และข้อมูล กรณีผู้มีผลคะแนนการประเมินศักยภาพและความเหมาะสม
สาหรับตาแหน่งพนักงานคดีปกครองในเกณฑ์ต่ากว่าระดับตาแหน่ง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารสานักงาน
ศาลปกครอง
2.4 จัดทาร่างหลักการและเหตุผลประกอบร่างระเบียบ ก.ขป. ว่าด้วยการบรรจุ และการ
ย้ายข้าราชการฝ่ายศาลปกครองให้ดารงตาแหน่ง พคป. (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ประกอบการประชุมหารือข้อ
ราชการผู้บริหารสานักงานศาลปกครอง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564
2.5 จั ด ท าข้ อ มู ล พนั ก งานคดี ป กครองที่ ต้ อ งเข้ า รั บ การพั ฒ นาตามกระบวนการและ
แนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงาน เพื่อนาข้อมูลพนักงานคดีปกครองที่ต้องได้รับการ
พัฒนาไปใช้ในการพิจารณาย้ายหมุนเวีย นตามมติคณะทางานติดตามและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานคดีปกครอง

๑๓
2.6 ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลพนักงานคดีปกครองที่ต้องได้รับการพัฒนาให้เป็น
ปัจจุบัน โดยมีผ ล ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 (ตามคาสั่ง สศป. ที่ 85/2564 ลว. 10 มีนาคม 2564
เรื่อง ย้ายข้าราชการ)
2.7 จัดทาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กรณีการร้องทุกข์การประเมิน
ความเหมาะสมของบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนพนักงานคดีปกครองขึ้นแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารสานักงานศาลปกครอง ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563
และเลขาธิการสานักงานศาลปกครองได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานกลั่นกรองความเห็นกรณีการร้องทุกข์การประเมิน
ความเหมาะสมของบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนพนักงานคดีปกครองขึ้นแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
5.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินให้เกิดมาตรฐาน
และความเป็นธรรมคณะทางานพิจารณาทบทวนกรอบมาตรฐานงานคดีและการเทียบค่าผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานคดีปกครองที่ทาหน้าที่ช่วยเหลืองานตุลาการศาลปกครอง ตามคาสั่งสานักงานศาลปกครอง
ที่ 38/2563 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563
1. วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลจากผู้แทนหน่วยงานส่วนกลาง สาหรับในส่วนภูมิภาค
สานักงานศาลปกครอง ขอนแก่นเป็นตัวแทนของภูมิภาครวม 14 แห่ง รวมเสนอข้อคิดเห็นและแนวทางการทบทวน
กรอบมาตรฐานงานคดีและการเทียบค่าผลการปฏิบัติงานของพนักงานคดีปกครองฯ
2. ประชุมคณะทางานพิจารณาทบทวนกรอบมาตรฐานงานคดีและการเทียบค่าผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานคดีปกครองช่วยงานตุลาการศาลปกครอง ครั้ งที่ 1/2563 27 พฤศจิกายน 2563 และจัดทา
รายงานการประชุมคณะทางานพิจารณาทบทวนกรอบมาตรฐานงานคดีและการเทียบค่าผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานคดีปกครองช่วยงานตุลาการศาลปกครอง
3. จัดทาสรุปและหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะทางานพิจารณาทบทวนกรอบมาตรฐาน
งานคดี แ ละการเที ย บค่ า ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานคดี ป กครองช่ ว ยงานตุ ล าการศาลปกครอง
ถึงผู้อานวยการสานักงานศาลปกครองกลาง สานักงานศาลปกครองสูงสุด และสานักงานศาลปกครองขอนแก่น
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