การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสานักงานศาลปกครอง (1 ตุลาคม 64 – 30 เมษายน 65)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน
ศาลปกครอง ยังคงดาเนินการตามนโยบายของผู้บริหารศาลปกครองและสานักงานศาลปกครองตั้ งแต่
ปี พ.ศ. 2562 เนื่ อ งจากเป็ น การด าเนิ น การตามกรอบระยะเวลาของแผนแม่ บ ทศาลปกครอง
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพื่อ ป้ องกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จริ ต และประพฤติ มิ ชอบที่อ าจเกิ ดขึ้ น ได้
ตลอดจนมุ่งเน้นการเสริมสร้างความโปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมธรรมาภิบาล มีระบบการให้คุณ
ให้โทษอย่างเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน โดยดาเนินการดังนี้
1. เร่งรัดและขับเคลื่อนการดาเนินการสรรหาบุคลากรคุณภาพเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง
1.1 มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดาเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของศาลปกครอง
และสานักงานศาลปกครองที่เป็นธรรม และโปร่งใส
การประชุมคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ก.ขป.) ครั้งที่ 240-10/2564
ถึงครั้งที่ 245-3/2565 (1 ตุ ล าคม 64 – 30 เมษายน 65) นาเสนอระเบียบวาระที่ส าคัญเพื่อให้ มี
มติรับทราบ มติให้ความเห็นชอบ และการให้ความคิ ดเห็นข้อเสนอแนะ โดยสรุปสาระสาคัญด้านการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้
(1) การปรั บ ปรุ งมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง สายงานเจ้ าหน้ าที่ ศาลปกครองและ
สายงานนักวิชาการพัสดุ ระดับเชี่ยวชาญ
(1.1) เห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง มาตรฐานก าหนดต าแหน่ ง สายงานเจ้ า หน้ า ที่
ศาลปกครองและสายงานนักวิชาการพัสดุ ระดับเชี่ยวชาญ โดยเพิ่มเติมข้อความในข้อ 3 คุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง ดังนี้ “(3) ได้รับประกาศนียบัตร หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในสายงานสนับสนุน หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าตามที่สานักงานศาลปกครองกาหนด โดยความเห็นชอบ
ของ ก.ขป.”
(1.2) เห็นชอบให้หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์และหัวหน้า
ทีม” เป็นหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ตามข้อ (1.1)
(1.3) ให้ ป รั บ ปรุ ง ถ้ อ ยค าในคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ของสายงาน
เจ้าหน้าที่ศาลปกครองและสายงานนักวิชาการพัสดุ ในระดับช านาญการ และระดับชานาญการพิเศษ ให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกับคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในระดับเชี่ยวชาญ
(2) การสรรหาบุคลากรสานักงานศาลปกครองประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(3) การสรรหาข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ตาแหน่งพนักงานคดีปกครอง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้ ส านั กงานศาลปกครองดาเนิ นการสรรหาข้า ราชการฝ่ ายศาลปกครอง
ตาแหน่ งพนั กงานคดี ป กครอง ระดั บ ช านาญการ โดยการรั บโอนเพิ่ม เติม ตามความจาเป็น หากมี ปัญหา
ด้านงบประมาณ ให้เสนอ ก.บ.ศป.พิจารณาต่อไป
(4) การแก้ ไ ขปั ญ หาผู้ ด ารงต าแหน่ ง อ านวยการสู ง ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ในตาแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอื่น โดยให้สานักงานศาลปกครองศึกษา
แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาผู้ ด ารงต าแหน่ ง อ านวยการสู ง ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นต าแหน่ ง ได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอื่น โดยหารือสานักงาน ก.พ. และเสนอ ก.ขป. พิจารณาต่อไป
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(5) ประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและอานาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ภายในส านั กงานศาลปกครอง พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 139 ตอนที่ 21 ก เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565
2. ผลักดันและส่งเสริมการนาระบบดิจิทัลเพื่อการปรั บปรุงระบบการบริหารงานบุคคล
และการวางแผนอัตรากาลังของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง เพื่อให้สามารถวางแผนและ
คาดการณ์ด้านอัตรากาลังในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง
2.1 มี ร ะบบฐานข้อมู ลกลางเกี่ ยวกับการบริ ห ารงานบุค คลของศาลปกครองและ
สานักงานศาลปกครองที่มีข้อมูลครบถ้วนในทุกมิติที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล และเป็นข้อมูล
ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถนาข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ได้โดยสะดวก รวดเร็ว และทันต่อการใช้ประโยชน์
จัดทาและการปรับปรุงฐานข้อมูลอัตรากาลังของบุคลากรสานักงานศาลปกครอง
(การปฏิบัติงานจริง) ให้มีความถูกต้ องและเป็นปัจจุบันเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของสานักงาน
ศาลปกครอง ประกอบการวิเคราะห์และกาหนดกรอบในการจัดสรรอัตราของสานักงานศาลปกครองให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จึง ขอความร่วมมือให้หน่วยงานดาเนินการสารวจและรายงานอัตรากาลังของหน่วยงาน
ให้เป็นข้อมูลปัจจุบันและมีความต่อเนื่อง และกาหนดให้หน่วยงานแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคลากรในสังกัด
ให้สานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ทราบ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน เพื่อปรับฐานข้อมูลให้ตรงตามข้อเท็จจริง
ของหน่วยงานต่อไป
2.2 มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุ คคลกับระบบงานต่างๆ
ของสานักงานศาลปกครองที่เกี่ยวข้อง และเปิดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลให้แก่หน่วยงานเพื่อการใช้ประโยชน์
ในการบริหารและจัดการด้านอัตรากาลังให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สานักงานศาลปกครองใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Department
Personnel Information System : DPIS) เป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อเชื่อมโยงงานด้านการบริหารบุคคลเกี่ยวกับ
ระบบต่างๆ ดังนี้ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง เช่น ระบบ
การลาอิเล็กทรอนิ กส์ การแจ้ งผลการเลื่ อนเงินเดือน และการจัดทารายงานในระบบสารสนเทศ เป็นต้น
ปัจจุบันมีการพัฒนาให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มเติมในระบบงานต่างๆ ดังนี้
2.2.1 การเข้าถึงข้อมูลและการรายงานผลข้อมูลบุคลากร ขอความอนุเคราะห์ให้
สานักวิทยาการสารสนเทศ จัดทาและปรับปรุงระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลเพื่อให้นาไปใช้งานได้อย่าง
หลากหลายยิ่งขึ้น เช่น การเข้าถึงข้อมูลและการรายงานผลข้อมูลบุคลากรด้านการบริหารจัดการอัตรากาลัง
เป็นต้น
2.2.2 ข้อมูลบุคลากรจากระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เป็นประโยชน์
ในการบริ ห ารงานบุ ค คลของหน่ ว ยงาน เพื่ อ พั ฒ นาให้ ก ารใช้ ร ะบบสารสนเทศทรั พ ยากรบุ ค คล DPIS
มีประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จึงปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลบุคลากรจากระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน โดยเคยกาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลให้กับผู้บริหารสานักงานศาลปกครอง และผู้อานวยการสานักหรือเทียบเท่าเข้าถึงข้อมูลในหน่วยงาน
ที่กากับดูแล โดยให้ผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไปของหน่วยงานมีความคล่องตัวและเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ใช้ข้อมูล ระบบสารสนเทศทรั พยากรบุ คคล จึงกาหนดสิ ทธิเช่นเดียวกั บผู้ อานวยการส านักหรือเทียบเท่ า
เฉพาะข้อมูลของบุคลากรในหน่วยงานที่สังกัดและไม่สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบดังกล่าวได้
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2.2.3 มีการเพิ่มเติมประเภทการลาคลอดบุตร และการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ในระบบลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Leave) เพิ่มเติมจากลาป่วย ลากิจส่วนตัว และลาพักผ่อน เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ในการผลักดันสานักงานไร้กระดาษ และเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ และช่วยให้การทา
รายงานสรุปรายงานการลารายเดือน และรายงานบัญชีเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ดาเนินการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว สาหรับการลาประเภทอื่นๆ ที่เหลือให้ดาเนินการศึกษาเพื่อนาเข้าสู่ระบบ
การลาอิเล็กทรอนิกส์ในโอกาสต่อไป
3. เปิดเผยข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลเพื่อความโปร่งใส ทั่วถึง
3.1 เผยแพร่แนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งตุลาการศาลปกครอง และ
การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรของสานักงานศาลปกครอง
3.1.1 การบริ ห ารก าลั ง คนของส านั ก งานศาลปกครอง ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2565
3.1.2 แผนสรรหาตุลาการศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3.1.๓ แผนการสรรหาบุคลากรสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- กรณีการสรรหาบุคคลภายนอก
- กรณีสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง
- เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (กรณีการ
สอบคัดเลือก/เลื่อนระดับ)
3.1.๔ รายงานสถานการณ์ด้านอัตรากาลั งของศาลปกครองและสานักงานศาล
ปกครอง รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
3.2 จัดทาประกาศเผยแพร่คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ แนวทางการสรรหาและคัดเลือก
การย้ายและการเลื่อนในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรสานักงานศาลปกครอง
การด าเนิ น การเรื่ อ งการปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ความเหมาะสม
ของบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนข้าราชการฝ่ายศาลปกครองขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น
1. สานักงานศาลปกครองได้มีการประเมินความเหมาะสมของบุคคลและประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนข้าราชการฝ่ายศาลปกครองขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตามประกาศ
สานักงานศาลปกครอง เรื่ อง หลั กเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการฝ่ ายศาลปกครอง
ขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่
1 กุมภาพันธ์ 2561
2. สานั กบริ หารทรัพยากรมนุษย์ได้มีการศึก ษาทบทวนประเด็นปัญหาข้อจากัด
เกี่ยวกับการดาเนินการเลื่อนข้าราชการฝ่ายศาลปกครองตามหลักเกณฑ์การประเมินฯ ตามประกาศ สานักงาน
ศาลปกครอง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เรื่อยมา โดยมีการสารวจความคิดเห็นของ
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองและคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
2.1 การสารวจความคิดเห็นของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง จานวน 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 การสารวจความคิดเห็นของพนักงานคดีปกครองที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ระหว่างวันที่
9 - 25 กันยายน 2562 และครั้งที่ 2 การสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการประเมินฯ ของข้าราชการ
ฝ่ายศาลปกครองในภาพรวม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564
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2.2 การสารวจความคิดเห็นของคณะกรรมการประเมิน จานวน 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 การสารวจความคิดเห็นของคณะกรรมการประเมินในสายงานพนักงานคดีปกครอง ที่มีต่อหลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารประเมิ น ฯ เมื่ อ วั น ที่ 17 พฤศจิ ก ายน 2563 และครั้ ง ที่ 2 การสอบทานความเห็ น ของ
คณะกรรมการประเมินสายงานเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง เกี่ยวกั บข้อแนะนาในการจัดทาสรุปผลการปฏิบัติงาน
ดีเด่นหรือสรุปผลการปฏิบัติงานสาคัญ (ผลงาน) เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (สายงานสนับสนุน) เมื่อเดือนมกราคม 2565
ปัจจุบันสานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ฯ รวมทั้งมีการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาแนวทางในการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ โดยได้เสนอ
ให้เลขาธิการสานักงานศาลปกครองพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมหารือ
ข้อราชการของผู้บริหารสานักงานศาลปกครอง เพื่อพิจารณา ในวันที่ 19 เมษายน 2565
การพัฒนาหลักเกณฑ์ โดยการเสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการ
ฝ่ายศาลปกครอง ครั้งที่ 213-7/2562 วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การประเมินความเหมาะสม
ของบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เพื่ อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตาแหน่งประเภทวิชาการ สายงานพนักงานคดีปกครอง ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มอบหมายให้สานักงานศาลปกครองนาข้อสังเกตและข้อแนะนาของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
(ก.ขป.) ไปปรั บ ปรุ ง และแก้ ไ ขหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ความเหมาะสมของบุ ค คลและการประเมิ น ผล
การปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการฝ่ า ยศาลปกครองเพื่ อ เลื่ อ นขึ้ น แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น
เพื่ อ น าเสนอ ก.ขป. พิ จ ารณาต่ อ ไป ผลการด าเนิ น งาน อยู่ ร ะหว่ า งการศึ ก ษาผลกระทบการประเมิ น
ความเหมาะสมของบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเพื่อเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตาแหน่งประเภทวิชาการ สายงานพนักงานคดีปกครองและการร้องทุกข์
การปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ การประเมิ น เลื่ อ นระดั บ ต าแหน่ ง ที่ สู ง ให้ ส อดคล้ อ ง
กับสถานการณ์อัตรากาลังของสานักงานศาลปกครองที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2565 นั้น อยู่ระหว่าง
การปรั บ ปรุ งแนวทางการประเมินฯ เลื่ อนระดับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันโดยแยกลั กษณะงานในแต่ล ะด้านให้ มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และศึกษาแนวทางการประเมินฯ เลื่อนระดับตาแหน่งของหน่วยงานอื่น เพื่อนามา
วิเคราะห์และกาหนดรูปแบบ วิธีการประเมินในรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับสานักงานศาลปกครอง อาทิ การใช้
วิธีการสอบข้อเขียน เป็นต้น
การปรับปรุงแนวทางการดาเนินงาน ประกอบด้วย
(1) การแจ้งเวียนคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคลและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
คาสั่ ง ลั บ ที่ ไม่ เปิ ด เผย แต่ใ นปั จ จุ บั น มี การเปิ ดเผยโดยการแจ้ งเวี ยน ได้ แก่ ค าสั่ ง ส านัก งานศาลปกครอง
497/2564 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ให้ผู้ขอรับการประเมินทราบรายชื่อของคณะกรรมการประเมินฯ ไป
ยังหน่วยงานเพื่อแจ้งให้บุคลากรทราบต่อไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
(2) เผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินฯ ใน Intranet ของสานักบริหารทรัพยากรมนุษย์
เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดสานักงานศาลปกครองทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาผลงานเพื่อเสนอเลื่อนขึ้น
แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
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(3) การแจ้งผลการประเมินความเหมะสมของบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงาน
กรณีไม่ผ่านการประเมิน : การแจ้งมติและสิทธิการร้องทุกข์ผลการประเมิน
ความเหมาะสมของบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการประเมินพร้อมคะแนนผลการ
ประเมินให้ผู้ขอรับการประเมินทราบในทุกองค์ประกอบ
กรณีผ่านการประเมิน : แจ้งเวียนคาสั่งเลื่อนระดับ แจ้งข้อสังเกตเพิ่มเติมจาก
คณะกรรมการประเมินฯ ไปยังหน่วยงานเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบและแจ้งให้ผู้ผ่านการประเมินนาข้อสังเกต
จากคณะกรรมการประเมินฯ ในวันที่เข้ารับการประเมิน ทั้งในส่วนของประเด็นปัญหาที่ได้จากการปฏิบัติงานที่
ผ่านมาและประเด็นปัญหาต่างๆ ที่คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามไปวิเคราะห์พิจารณาปรับปรุงพัฒนางานที่
รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานต่อไป
4. ส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพ ของบุคลากรศาลปกครองและสานักงาน
ศาลปกครอง เพื่อสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการสั่งสมประสบการณ์ที่หลากหลายก่อน
เลื่อนในระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพและพร้อมในการปฏิบัติงาน
4.1 มีหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการเข้าสู่ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และเปิดเผยให้เจ้าหน้าที่
ทุกระดับสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง
แผนการสรรหาบุคลากรสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดทาการปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (กรณีการสอบคัดเลือก/
เลื่อนระดับ)
ส านั กงานศาลปกครองได้ต ระหนักถึงความส าคัญ เรื่ อง เส้ นทางความก้าวหน้ า
ในอาชีพ (Career Path) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีความสาคัญยิ่งในกระบวนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในการเอื้อประโยชน์ทั้งต่อตัวบุคลากรเอง ให้สามารถวางแผนในการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ เพื่อผลักดันตนเองไปสู่จุดมุ่งหมายในแต่ละลาดับขั้นได้ และนามาซึ่งประโยชน์สูงสุดขององค์กร
ในการที่จะได้บุคลากรที่มีศักยภาพ มีความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับทิศทาง
ที่องค์กรต้องการ เพื่อให้ องค์กรสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สานักงาน
ศาลปกครองจึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
มาเป็นลาดับ
4.2 มีระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการดาเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งอย่างชัดเจนและ
เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกาหนด
การเปิดเผยข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลเพื่อความโปร่งใส ทั่วถึง ในการเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งในระดับ ตาแหน่ งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสานักงานศาลปกครอง ตามนโยบายของผู้บริห ารสานักงาน
ศาลปกครองที่ตระหนักและให้ความสาคัญในเรื่องการประเมินความเหมาะสมของบุคคลและประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยสานัก
บริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ดาเนินการศึกษาแนวทางการประเมินความเหมาะสมของบุคคลและการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการฝ่ ายศาลปกครอง เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สู งขึ้น
ที่สานักงานศาลปกครองใช้ในปัจจุบัน ให้มีความเหมาะสม และเป็นธรรม ดังนี้
1) ประกาศส านั กงานศาลปกครอง เรื่อง หลั กเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล
เพื่อเลื่ อนข้าราชการฝ่ายศาลปกครองให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ สูงขึ้น ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
และที่ แก้ไ ขเพิ่ มเติ ม ก าหนดหลั ก เกณฑ์การประเมิ นและปรับ ปรุง องค์ ประกอบคณะกรรมการประเมิน ฯ
ให้ ส ามารถแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ฯ จากผู้ ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและ
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ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาเป็นกรรมการประเมิน เช่น การแต่งตั้งอดีตตุลาการศาลปกครองมาเป็น
กรรมการประเมินในสายงานพนักงานคดีปกครอง เป็นต้น
2) การแจ้งเวียนคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคลและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับ ที่สูงขึ้น
ซึ่ ง เดิ ม ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ความเหมาะสมของบุ ค คลและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ของข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นเป็นคาสั่งลับที่ไม่เปิดเผย
แต่ในปัจ จุบันได้มีการแจ้ งเวียนคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน โดยมีการแจ้งเวียนคาสั่ ง ได้แก่ คาสั่ ง
สานักงานศาลปกครอง ที่ 497/2564 ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ สาหรับเหตุผลที่มีการแจ้งเวียนคาสั่ง
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ฯ เนื่ อ งจากมี ผู้ ข อรั บ การประเมิ น ที่ มี ค วามประสงค์ ข อทราบรายชื่ อ
ของคณะกรรมการประเมิน ฯ จานวนมาก ดังนั้ น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสจึงมีการแจ้งเวียนคาสั่ งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินฯ ดังกล่าวไปยังหน่วยงานเพื่อแจ้งให้บุคลากรทราบต่อไป
๓) มีการเผยแพร่ หลักเกณฑ์การประเมินฯ ใน Intranet สานักบริห ารทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดสานักงานศาลปกครองทราบ เพื่อ เป็นแนวทางในการจัดทาผลงานเพื่อเสนอ
เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
๔) การแจ้งผลการประเมินความเหมะสมของบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงาน
กรณีไ ม่ผ่า นการประเมิน : การแจ้งมติและสิ ทธิการร้องทุกข์ผ ลการประเมิน
ความเหมาะสมของบุ ค คลและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านโดยคณะกรรมการประเมิ น พร้ อ มคะแนน
ผลการประเมินให้ผู้ขอรับการประเมินทราบในทุกองค์ประกอบ
กรณีผ่านการประเมิน : แจ้งเวียนคาสั่งเลื่อนระดับ แจ้งข้อสังเกตเพิ่มเติม
จากคณะกรรมการประเมิ น ฯ ไปยั ง หน่ ว ยงานเพื่ อ ให้ ผู้ บัง คั บ บั ญ ชาทราบและแจ้ง ให้ ผู้ ผ่ า นการประเมิ น
นาข้อสังเกตจากคณะกรรมการประเมินฯ ในวันที่เข้ารับการประเมิน ทั้งในส่วนของประเด็นปัญหาที่ได้จากการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมาและประเด็นปัญหาต่างๆ ที่คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามไปวิเคราะห์พิจารณาปรับปรุง
พัฒนางานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานต่อไป
5. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีของบุคลากรศาลปกครองและ
สานักงานศาลปกครองให้สามารถสะท้อนข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงาน เพื่อการพิจารณากาหนดแรงจูงใจ
ที่เหมาะสม
5.1 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามที่กฎ ระเบียบที่ทาง
ราชการกาหนด
๕.๑.๑ การประเมินการปฏิบัติราชการของตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
- ประสานกับสานักประธานศาลปกครองสูงสุดในการจัดให้ผู้รับการประเมิน
รายงานผลตามแบบประเมินและเสนอผู้ประเมินระดับต้นได้ภายในกรอบเวลาที่กาหนด
- สอบทานแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด เพื่อเตรียมจัดทาระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด (ผู้ประเมินระดับสูง) ในวันที่ 21 ธันวาคม ๒๕64
- ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุด ครั้งที่ 1-1/2564 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 64

๗
- ประสานสานักประธานศาลปกครองสูงสุด เพื่อแจ้งผลการประเมินของ
คณะอนุกรรมการประเมินผลฯ ในฐานะผู้ประเมินระดับสูงให้ผู้รับการประเมินทราบ
๕.๑.๒ การประเมินการปฏิบัติราชการของตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น
- จัดทาและนาส่งหนังสือเรียนอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นทุกคน จานวน 19 ราย
เพื่อพิจารณาเสนอรายชื่ออนุกรรมการผู้แทนอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นใน คอก.กลั่นกรองการประเมินการ
ปฏิ บั ติ ร าชการของตุ ล าการในศาลปกครองชั้ น ต้ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 และบั ต รเลื อ ก
อนุกรรมการผู้แทนอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นในคอก.กลั่นกรองการประเมินฯ จานวน 19 ฉบับ
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานตรวจนับคะแนนผู้ที่จะมาเป็นอนุกรรมการ
ผู้แทนอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นในคอก. กลั่นกรองการประเมินฯ
- ประชุมคณะทางานตรวจนับคะแนนผู้ที่จะมาเป็นอนุกรรมการผู้แทนอธิบดี
ศาลปกครองชั้นต้นในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการประเมินการปฏิบัติราชการของตุลาการในศาลปกครอง
ชั้นต้น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามคาสั่งสานักงานศาลปกครอง ที่ 491/2564 ลงวันที่ 27
ตุลาคม ๒๕๖๔ ในการประชุมครั้ งที่ 1-1/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และรายงานผลการ
คัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นอนุกรรมการผู้แทนอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการประเมิน
การปฏิบัติราชการของตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- จั ดทาคาสั่ งแต่ง ตั้งคณะอนุกรรมการกลั่ นกรองการประเมินการปฏิบั ติ
ราชการของตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของอธิบดีศาล
ปกครองชั้นต้น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1-1/2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ๒๕๖๔
- จัดทาสรุปผลการประเมิ น (ตอนที่ 3 การสรุปผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ฯ และตอนที่ 4 การรับ ทราบผลการประเมิน) เสนอคณะอนุกรรมการฯ ลงนามในแบบ
ประเมิน (ตอนที่ 3 และตอนที่ 4)

