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ร่าง
ประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน และกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานในสํานักงานศาลยุติธรรม
_____________________
โดยที่ เ ป็ น การสมควรให้ มี ก ารแบ่ ง งานภายใน และกํ า หนดหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ของหน่วยงานในสํานักงานศาลยุติธรรมให้สอดคล้องกับการแบ่งส่วนราชการและกําหนดอํานาจหน้าที่
ของส่วนราชการในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบข้อ 4 วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในและกําหนดอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2559
สํานักงานศาลยุติธรรมจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกหน้าที่ความรับผิดชอบ และการแบ่งงานภายในของสํานักงานศาลยุติธรรม
ตามประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน และกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 และประกาศสํานักงาน
ศาลยุติธรรม เรื่ อง การแบ่งส่วนราชการภายใน และกํ าหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559
ข้อ 2 ให้แบ่งงานภายใน และกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในสํานักงาน
ศาลยุ ติ ธ รรมตามประกาศคณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม เรื่ อ ง การแบ่ ง ส่ ว นราชการภายใน
และกําหนดอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2559 ดังนี้
(1) สํานักประธานศาลฎีกา แบ่งงานภายในออกเป็น 4 ส่วนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังนี้
1) ส่วนช่วยอํานวยการ
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน
(ข) ปฏิบัติงานเลขานุการและการประชุมของหน่วยงาน
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําและเผยแพร่เอกสารและผลงานของหน่วยงาน
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุเบื้องต้นของหน่วยงาน

(ฉ) ดําเนินการ ...

-2(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศและสถิติของหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยี
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผนงบประมาณและรายงานผลงานของส่วนงาน
(ซ) เสนอความเห็น เพื่อ ประกอบการพิ จ ารณาสั่ ง การของประธานศาลฎี ก า
ในเรื่องต่างๆ
(ฌ) ดําเนินการอื่นใดตามที่ประธานศาลฎีกาและรองประธานศาลฎีกามอบหมาย
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
2) ส่วนกิจการประธานศาลฎีกาและรัฐพิธี
(ก) ศึ ก ษา ค้ น คว้ า รวบรวมข้ อ มู ล และกํ า หนดแนวทางเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการคัดเลือกศาลที่จะตรวจราชการ
(ข) จัดทําแผนการตรวจราชการของประธานศาลฎีกาและรองประธานศาลฎีกา
หรือข้าราชการตุลาการที่ได้รับมอบหมาย
(ค) ประสานงาน รวบรวมข้อมูล และจัดทําคู่มือประกอบการตรวจราชการ
(ง) ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามแนวทางและดํ า เนิ น การตาม
ขั้นตอนของการตรวจราชการ และประชุมข้าราชการตุลาการ ผู้บริหารศาลยุติธรรมในโอกาสตรวจราชการ
(จ) ศึ ก ษา ค้ น คว้ า ข้ อ มู ล ขั้ น ตอน แนวทางปฏิ บั ติ และเตรี ย มการสํ า หรั บ
ประธานศาลฎีกาในงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการต่างๆ
(ฉ) ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่ประธานศาลฎีกาและรองประธาน
ศาลฎีกา หรือข้าราชการตุลาการที่ประธานศาลฎีกามอบหมายในงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการต่างๆ
(ช) รวบรวม จัดเก็บข้อมูลการดําเนินงาน และสรุปปัญหาข้อขัดข้องที่ได้รับ
ส่ ง หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ แก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง และสอบถาม ติ ด ตามการแก้ ไ ขปั ญ หาข้ อ ขั ด ข้ อ งของ
หน่วยงานดังกล่าว
(ซ) ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรมในการประชุ ม
คณะกรรมการต่างๆ ตามอํานาจหน้าที่ของประธานศาลฎีกา และรองประธานศาลฎีกา
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานโฆษก และประชาสัมพันธ์ภารกิจการบริหาร
ศาลยุติธรรมของประธานศาลฎีกา และรองประธานศาลฎีกา
(ญ) สรุปเรื่องงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการต่างๆ และเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการของประธานศาลฎีกาในเรื่องต่างๆ
(ฎ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณและรายงานผลงานของส่วนงาน
(ฏ) ดําเนินการอื่นใดตามที่ประธานศาลฎีกาและรองประธานศาลฎีกามอบหมาย
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

3) ส่วนประสาน ...

-33) ส่วนประสานนโยบาย
(ก) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และสังเคราะห์ข้อมูลประกอบการเสนอแนะในการ
กําหนดนโยบายประธานศาลฎีกา
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการมอบนโยบายของประธานศาลฎีกา
(ค) ดําเนินการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์นโยบายประธานศาลฎีกา
(ง) เสริมสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานในการนํา
นโยบายประธานศาลฎีกาไปปฏิบัติ
(จ) ประสานงาน เสนอแนะแนวทาง และติดตามการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ของหน่วยงานจากการปฏิบัติตามนโยบายประธานศาลฎีกา
(ฉ) กําหนดแนวทาง เร่งรัด ติดตาม รวบรวม และรายงานผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายประธานศาลฎีกา
(ช) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านและการใช้ จ่ า ย
งบประมาณของหน่วยงาน
(ซ) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทําความเห็นตามความร่วมมือในการ
พัฒนาของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ความสัมพันธ์ทางด้านกฎหมาย และการดําเนินการ
ด้านกระบวนพิจารณาคดีทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
(ฌ) เสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ และความร่ ว มมื อ อั น ดี ร ะหว่ า งศาลยุ ติ ธ รรม
และบุคคลหรือหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งภายในและต่างประเทศ
(ญ) สนับสนุนงานด้านวิชาการในกิจการทั้งในและต่างประเทศของประธาน
ศาลฎีกา และข้าราชการตุลาการที่ประธานศาลฎีกามอบหมาย
(ฎ) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทําหนังสือ และเอกสาร
ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประธานศาลฎี ก า และรองประธานศาลฎี ก าเพื่ อ เผยแพร่ ผ ลการดํ า เนิ น งาน
แก่หน่วยงานสังกัดศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม หน่วยงานภายนอก และผู้สนใจ
(ฏ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณและรายงานผลงานของส่วนงาน
(ฐ) ดําเนินการอื่นใดตามที่ประธานศาลฎีกาและรองประธานศาลฎีกามอบหมาย
(ฑ) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
4) ส่วนกฎหมายและระเบียบ
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน อุทธรณ์ต่อประธานศาลฎีกา
และศึกษา ค้นคว้า ตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาสั่งการ
ของประธานศาลฎีกา
(ข) ตรวจสอบการขยายระยะเวลาสอบสวนตามระเบี ย บ และสอบสวน
ข้อเท็จจริงในชั้นต้น ตามประกาศ ก.ต. เพื่อเสนอประธานศาลฎีกา และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
(ค) ดําเนินการ ...

-4(ค) ดําเนินการด้านเลขานุการในการประชุมของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนา
และปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด และคําแนะนําในอํานาจหน้าที่ของประธาน
ศาลฎีกา
(ง) ศึ ก ษา ค้ น คว้ า กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ข้ อ กํ า หนดและคํ า แนะนํ า
ของประธานศาลฎีกา ตลอดจนปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติราชการที่อยู่ใน
อํานาจหน้าที่ของประธานศาลฎีกาเพื่อทําความเห็นประกอบการพิจารณาสั่งการของประธานศาลฎีกา
(จ) จัดทําระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด และคําแนะนําของประธานศาลฎีกา
เผยแพร่แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และหน่วยงานศาลยุติธรรม
(ฉ) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อนํา
ข้อมูลไปวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณและรายงานผลงานของส่วนงาน
(ซ) ดําเนินการอื่นใดตามที่ประธานศาลฎีกาและรองประธานศาลฎีกามอบหมาย
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(2) สํ า นั ก คณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม แบ่ งงานภายในออกเป็ น 4 ส่ วนงาน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ส่วนช่วยอํานวยการ
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน
(ข) ปฏิบัติงานเลขานุการและการประชุมของหน่วยงาน
(ค) ให้บริการและอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการใช้ห้องประชุมและการรับรอง
แก่ ก.บ.ศ. และ คณะอนุกรรมการ ก.บ.ศ. รวมทั้ง หน่วยงานอื่นในสํานักงานศาลยุติธรรม
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําและเผยแพร่เอกสารและผลงานของหน่วยงาน
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุเบื้องต้นของหน่วยงาน
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
ของหน่วยงาน
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศและสถิติของหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยี
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2) ส่วนเลขานุการ ...

-52) ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
(ก) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานเลขานุ ก ารและการประชุ ม ของคณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) และคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (อ.ก.บ.ศ.) ตามที่ได้รับมอบหมาย
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) และคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (อ.ก.บ.ศ.) ตามที่ได้รับมอบหมาย
พร้อมทั้ง จัดเตรียมเรื่องเข้าที่ประชุม สรุปประเด็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.บ.ศ. และ อ.ก.บ.ศ.
(ค) ดําเนินการตามมติหรือตามที่ ก.บ.ศ. มอบหมาย
(ง) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการตามมติ ก.บ.ศ.
(จ) จัดทําประมวลมติ ก.บ.ศ. และเผยแพร่มติ ก.บ.ศ
(ฉ) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานตามนโยบายและมติ
ก.บ.ศ. และรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินการตามมติ ก.บ.ศ.
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)
(ซ) ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
(ก.บ.ศ.) และคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (อ.ก.บ.ศ.) ตามที่ได้รับมอบหมาย
(ฌ) จัดทําฐานข้อมูลรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
(ก.บ.ศ.) มติ ก.บ.ศ. และแนววินิจฉัยของ ก.บ.ศ.
(ญ) กํ า หนดมาตรฐาน หลั ก เกณฑ์ รู ป แบบและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการเสนอเรื่ อ ง
พร้อมทั้ง ตรวจสอบเอกสารที่หน่วยงานส่งเข้ามาจัดวาระให้มีความถูกต้องครบถ้วน
(ฎ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณและรายงานผลของส่วนงาน
(ฏ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
3) ส่วนกฎหมายและระเบียบ
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมาย ระเบียบ
และประกาศ ที่หน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรมเสนอต่อคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
(ข) ยกร่าง ทบทวน และปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ระเบียบ และประกาศ
(ค) ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ทําความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
และประกาศ เสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมแต่งตั้ง
เพื่อประกอบการพิจารณา
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะในการพัฒนากฎหมายและระเบียบ
ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

(จ) จัดทํา ...

-6(จ) จัดทําข้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการตีความหรือวินิจฉัยปัญหา
ตามระเบียบหรือมติคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
(ฉ) ปฏิบัติงานเลขานุการและงานประชุมของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
แต่งตั้ง และดําเนินการตามมติหรือตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรม หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมแต่งตั้ง มอบหมาย
(ช) ดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม และคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม หรือคณะอนุกรรมการ ที่คณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรมแต่งตั้ง เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง
(ซ) ตอบข้ อหารื อ ให้ คํ าปรึ กษา แนะนํ า เกี่ ยวกั บระเบี ยบ ประกาศ หรื อมติ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
(ฌ) จัดทําคู่มือหรือคําอธิบาย ระเบียบ และประกาศคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรม
(ญ) ติดตามประเมินผลการใช้ระเบียบ หรือประกาศคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรม
(ฎ) ประมวล รวบรวม และจัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
และประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
(ฏ) พัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติในการนําเสนอ
เรื่องต่อคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
(ฐ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณและรายงานผลของส่วนงาน
(ฑ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
4) ส่วนวิชาการ
(ก) รวบรวม ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย และจั ด ทํ า ระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศ
ด้านการบริหารราชการศาลยุติธรรมทั้งในและต่างประเทศ บริหารจัดการ พัฒนา และปรับปรุงข้อมูล
สารสนเทศให้ทันสมัย ตลอดจนการให้บริการและการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทําข้อเสนอต่อ ก.บ.ศ. ในการกําหนด
นโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรม
(ค) จัดทํารายงานผลการบริหารราชการตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรม และคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจําภาค
(ง) พัฒนาและจัดระบบบริหารงานข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการ บริการ และเป็น
ฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาของ ก.บ.ศ. และ อ.ก.บ.ศ.
(จ) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อ มูล การแบ่ง ส่ว นราชการ การกํา หนดอํา นาจหน้า ที่
ของหน่วยงาน เพื่อเสนอความเห็นหรือดําเนินการตามที่ ก.บ.ศ. มอบหมาย
(ฉ) ปฏิบัติงาน ...

-7(ฉ) ปฏิบัติงานประชุมของ อ.ก.บ.ศ. และดําเนินการตามมติหรือตามที่ อ.ก.บ.ศ.
มอบหมาย
(ช) ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบ ประกาศ คําสั่ง รายงานการประชุม
มติ ก.บ.ศ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
และประชาชน
(ซ) จัดทําและเผยแพร่รายงานประจําปีเกี่ยวกับการดําเนินงาน ของ ก.บ.ศ.
และ อ.ก.บ.ศ.
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน
(ญ) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การรายงานผลการดํ า เนิ น งานและการใช้ จ่ า ย
งบประมาณของหน่วยงาน
(ฎ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณและรายงานผลของส่วนงาน
(ฏ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(3) สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม แบ่งงานภายในออกเป็น 8 ส่วนงาน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ส่วนช่วยอํานวยการ
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน
(ข) ปฏิบัติงานเลขานุการและการประชุมของหน่วยงาน
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําและเผยแพร่เอกสารและผลงานของหน่วยงาน
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุเบื้องต้นของหน่วยงาน
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศและสถิติของหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยี
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฌ) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2) ส่วนเลขานุการคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
(ก) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)
และอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประจําชั้นศาล (อ.ก.ต.)
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ จัดเตรียมเรื่องที่เข้าประชุม และสรุปประเด็นเพื่อประกอบ
การพิจารณาของ ก.ต.
(ค) ทํ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารและจั ด การประชุ ม คณะอนุ ก รรมการตุ ล าการ
ศาลยุติธรรมประจําชั้นศาล (อ.ก.ต.) และคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมวิสามัญ
(ง) ดําเนินการ ...

-8(ง) ดําเนินการในการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ต.)
รวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม และคณะอนุกรรมการฯ ที่คณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมแต่งตั้ง
(จ) จัดทํารายงานการประชุม ก.ต. และ อ.ก.ต.
(ฉ) ดําเนินการตามมติ ก.ต. เช่น จัดทําคําสั่ง/ประกาศต่าง ๆ และแจ้งประกาศ
ระเบียบ คําสั่ง หรือมติ ก.ต. ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ช) จัดทําคู่มือและแนวทางปฏิบัติในการนําเรื่องเสนอ ก.ต. รวมทั้ง บัญชีปฏิทิน
การเสนอเรื่องต่อ ก.ต.
(ซ) ค้ น คว้ า ทางวิ ช าการ รวบรวมข้ อ มู ล และเรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ปฏิบัติงาน
(ฌ) จัดทําฐานข้อมูลรายงานการประชุม ก.ต. และแนววินิจฉัยของ ก.ต.
(ญ) เร่งรัดติดตามการดําเนินงานตามมติของ ก.ต.
(ฎ) จัดทํารายงานประจําปีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ
ตุลาการ ดะโต๊ะยุติธรรม และผู้พิพากษาสมทบ เสนอต่อ ก.ต.
(ฏ) จัดทําและเผยแพร่เอกสารวิชาการ เช่น ระเบียบ ก.ต. ผลงานประจําปี
การให้บริการข้อมูลต่าง ๆ หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการตุลาการ
ดะโต๊ะยุติธรรม และผู้พิพากษาสมทบ
(ฐ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฑ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
3) ส่วนวิชาการและการประเมิน
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลของข้าราชการตุลาการ ดะโต๊ะยุติธรรม และผู้พิพากษาสมทบ
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร
บุคคลของข้าราชการตุลาการ ดะโต๊ะยุติธรรม และผู้พิพากษาสมทบ
(ค) จั ด ทํ า ฐานข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของข้ า ราชการตุ ล าการ
และดะโต๊ะยุติธรรม
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมในระหว่างการดํารงตําแหน่ง
ของผู้พิพากษาประจําศาล
(จ) ดําเนินการทดสอบสมรรถภาพผู้พิพากษาอาวุโส
(ฉ) จัดทํามาตรฐาน หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของข้าราชการตุลาการ ดะโต๊ะยุติธรรม และ ผู้พิพากษาสมทบ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเสนอต่อ ก.บ.ศ. และ ก.ต.
(ช) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยความต้องการกําลังคนทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมและนโยบายประธานศาลฎีกา
(ซ) จัดทํา ...

-9(ซ) จัดทําข้อมูลข้าราชการตุลาการผู้ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา
รถประจําตําแหน่ง
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับการแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน
(ญ) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านและการใช้ จ่ า ยเงิ น
ของหน่วยงาน
(ฎ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฏ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
4) ส่วนสรรหาและการสอบ
(ก) จั ด ทํ า ข้ อ มู ล และเป็ น ฝ่ า ยเลขานุ ก ารของคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติ และ ก.ต. ในการพิจารณาเกี่ยวกับการสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ และปรับปรุงแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับการสอบผู้ช่วย
ผู้พิพากษา
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและการสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ
ตุลาการ ในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
(ง) จัดทํามาตรฐานและหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาทางกฎหมายและการเทียบ
รายวิชาทางกฎหมายของมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศในการสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
(จ) ให้คําแนะนํา ปรึกษาแก่ผู้ที่ประสงค์ใช้คุณวุฒิปริญญาทางกฎหมาย
จากต่างประเทศในการสมัครสอบ และกรณีไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
(ฉ) จัดทําระบบและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหาผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชน
และครอบครัว ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และศาลแรงงาน
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
5) ส่วนบําเหน็จความชอบและข้อมูลบุคคล
(ก) จัดทํา ควบคุม และแก้ไขทะเบียนประวัติข้าราชการตุลาการ ดะโต๊ะยุติธรรม
และผู้พิพากษาสมทบ
(ข) การจัดทําหนังสือตรวจสอบความประพฤติ และพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ช่วย
ผู้พิพากษา
(ค) ตรวจสอบ ควบคุม และดําเนินการเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ
ของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม
(ง) ดําเนินการ ...

- 10 (ง) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การอนุ ญ าตให้ ข้ า ราชการตุ ล าการไปเป็ น กรรมการ
อนุกรรมการ คณะทํางาน ไปบรรยาย อบรม หรือทบทวนความรู้ หรือไปปฏิบัติงานในหน่วยงานภายนอก
รวมทั้ง การอนุญาตให้ข้าราชการตุลาการลาศึกษา
(จ) จัดทําหนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองตําแหน่ง และอัตราเงินเดือน
ของข้าราชการตุลาการ
(ฉ) จัดทําบัตรประจําตัวข้าราชการตุลาการ และข้าราชการตุลาการบํานาญ
รวมทั้ง จัดทําบัตรเหรียญราชการชายแดน และบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน
(ช) การขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ข องข้ า ราชการตุ ล าการ
ดะโต๊ะยุติธรรม ผู้พิพากษาสมทบ คู่สมรสของข้าราชการตุลาการ และเหรียญจักรพรรดิมาลา
รวมทั้ง การรับ-คืน และส่งมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา
(ซ) จัดทํา และควบคุมบัญชีเกษียณอายุของข้าราชการตุลาการ
และดะโต๊ะยุติธรรม
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ บําเหน็จตกทอด กบข.
และเงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความตาย ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
(ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ การขอพระราชทาน
เพลิงศพ และการขอพระราชทานดินฝังศพ
(ฎ) จัดทําระบบฐานข้อมูลบุคคล ลงรายการ และตรวจสอบทะเบียนประวัติ
ข้าราชการตุลาการ ดะโต๊ะยุติธรรม และผู้พิพากษาสมทบ
(ฏ) ปรับปรุงข้อมูลบุคคลของข้าราชการตุลาการ ดะโต๊ะยุติธรรม
และผู้พิพากษาสมทบให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
(ฐ) ติดตามความก้าวหน้าของระบบฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ เพื่อนํามาปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลบุคคลให้สามารถรองรับกับระบบเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
(ฑ) ดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน และเงินประจําตําแหน่ง
ของข้าราชการตุลาการ และดะโต๊ะยุติธรรม
(ฒ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ณ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
6) ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง
(ก) จัดเตรียมข้อมูลและเป็นฝ่ายเลขานุการของ ก.ต. เกี่ยวกับการสรรหา
ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
และศาลแรงงาน
(ข) จัดเตรียมข้อมูล และเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะ อ.ก.ต. และ ก.ต. ในเรื่อง
การโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ
(ค) ศึกษา ...

- 11 (ค) ศึกษา วิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับการโยกย้าย
และแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย การโอน การขอกลับเข้ารับ
ราชการ และการเลื่อนตําแหน่งข้าราชการตุลาการ รวมทั้ง ดําเนินการเมื่อมีคําสั่งให้ข้าราชการตุลาการ
ช่วยทํางานชั่วคราว
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ดะโต๊ะยุติธรรม
และผู้พิพากษาสมทบ
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งข้าราชการ
ตุลาการ ดะโต๊ะยุติธรรม และผู้พิพากษาสมทบ
(ช) จัดทําคําสั่งให้ข้าราชการตุลาการรับเงินเดือนตามตําแหน่ง ออกหนังสือ
รับรองตําแหน่ งที่ได้ รับแต่งตั้ งตามมติ ก.ต. และดําเนินการเพื่อสั่ งการให้ข้ าราชการตุลาการไปรั บ
ราชการตามตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับการช่วยราชการของข้าราชการตุลาการ และการขอ
ความอนุเคราะห์ย้ายติดตามคู่สมรสของข้าราชการตุลาการ
(ฌ) ดําเนินการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้พิพากษา ให้ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาประจําศาล
และผู้พิพากษาประจําศาลให้ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
(ญ) จัดทําระบบและฐานข้อมูลการแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการตุลาการ
(ฎ) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วางแผนอั ต รากํ า ลั ง และจั ด ทํ า กรอบอั ต รากํ า ลั ง
ข้าราชการตุลาการ ดะโต๊ะยุติธรรม และผู้พิพากษาสมทบ
(ฏ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
7) ส่วนวินัยและส่งเสริมจริยธรรม
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ฝ่ า ยส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรม รวมทั้ ง จั ด ประชุ ม สั ม มนาร่ ว มกั น ระหว่ า ง อ.ก.ต.ฝ่ า ยส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรม
และคณะทํางานส่งเสริมจริยธรรมประจําภาค และในศาลต่าง ๆ
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนา และกําหนดแนวทางการเสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของข้าราชการตุลาการ ดะโต๊ะยุติธรรม และผู้พิพากษาสมทบ
(ค) สรุ ป ประเด็ น ปั ญ หา ข้ อ สั ง เกต และแนวทางแก้ ไ ข เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการตุลาการฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมของข้าราชการตุลาการ
(ง) จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมฝ่ า ย
ส่งเสริมจริยธรรม รวมทั้ง รายงานประจําปี
(จ) เร่งรัด ติดตามการดําเนินงานตามมติของ อ.ก.ต. ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรม
(ฉ) จัดทํา ...

- 12 (ฉ) จัดทําและปรับปรุงระบบข้อมูลการดําเนินการทางวินัยข้าราชการตุลาการ
ดะโต๊ะยุติธรรม และผู้พิพากษาสมทบ
(ช) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ กระบวนการทางวิ นั ย ข้ า ราชการตุ ล าการ
ดะโต๊ะยุติธรรม และผู้พิพากษาสมทบ
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับการทบทวนคําสั่งลงโทษทางวินัย การอุทธรณ์ และการ
ร้องทุกข์
(ฌ) ปฏิ บั ติ ง านด้ า นธุ ร การให้ ค ณะกรรมการสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง ในชั้ น ต้ น
และคณะกรรมการสอบสวนวินัย
(ญ) จัดทําคู่มือการดําเนินการทางวินัยเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการทางวินัย
และแนวทางการลงโทษอย่างเป็นมาตรฐาน และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตุลาการ
(ก.ต.) อนุกรรมการตุลาการ (อ.ก.ต.) และคณะกรรมการสอบสวนวินัย
(ฎ) ค้นคว้าทางวิชาการ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจริยธรรม รวมทั้ง เผยแพร่
ประชาสั มพั นธ์ เพื่อ ส่ง เสริม พัฒ นาคุณ ธรรม จริยธรรม และการปฏิบั ติตามประมวลจริ ยธรรมของ
ข้าราชการตุลาการ
(ฏ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณและรายงานผลของส่วนงาน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
8) ส่วนอัตรากําลังและค่าตอบแทน
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อวางแผนอัตรากําลังข้าราชการตุลาการ
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดตําแหน่ง อัตราเงินเดือน และค่าตอบแทน
ของข้าราชการตุลาการ และดะโต๊ะยุติธรรม
(ค) จัดทําฐานข้อมูลบัญชีถือจ่ายและค่าตอบแทนข้าราชการตุลาการ
(ง) จัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีด้านบุคลากรของข้าราชการตุลาการ
และดะโต๊ะยุติธรรม
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย
(4) สํานักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม แบ่งงานภายในออกเป็น 6 ส่วนงาน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ส่วนช่วยอํานวยการ
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน
(ข) ปฏิบัติงานเลขานุการและการประชุมของหน่วยงาน
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําและเผยแพร่เอกสารและผลงานของหน่วยงาน
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุเบื้องต้นของหน่วยงาน
(ฉ) ดําเนินการ ...

- 13 (ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศและสถิติของหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยี
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฌ) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๒) ส่วนเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ ก.ศ. และ อ.ก.ศ.
(ข) จั ด ทํ า และเผยแพร่ ร ายงานประจํ า ปี เ กี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานของ ก.ศ.
และ อ.ก.ศ.
(ค) จัดเตรียมเรื่องที่ประชุม และสรุปประเด็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ
ก.ศ. รวมทั้ง วิเคราะห์และจัดทําความเห็น/ข้อเสนอ
(ง) จัดทําฐานข้อมูลรายงานการประชุม ก.ศ. และคําวินิจฉัยของ ก.ศ.
(จ) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การได้ ม าซึ่ ง กรรมการข้ า ราชการศาลยุ ติ ธ รรม
และอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
(ฉ) แจ้งประกาศ ระเบียบ คําสั่ง หรือมติแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ช) ประมวลระเบียบ ก.ศ. และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรม
(ซ) เร่งรัด ติดตามผลการดําเนินงานตามมติ ก.ศ. รวมทั้ง การรายงานผลการ
ดําเนินงานของ อ.ก.ศ. ตามที่ ก.ศ. กําหนด
(ฌ) สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
เพื่อพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการ
(ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฎ) ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๓) ส่วนวิชาการ
(ก) จั ด ทํ า นโยบาย หลั ก เกณฑ์ ระบบ วิ ธี ก ารและมาตรฐานการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยร่วมกับสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
เพื่ อเสนอทิ ศทางการบริ หารและพั ฒนาข้ าราชการศาลยุ ติ ธรรม ลู กจ้ าง พนั กงานราชการศาลยุ ติ ธรรม
และบุคลากรตามการจ้างงานประเภทอื่นของสํานักงานศาลยุติธรรม
(ค) ติ ด ตามประเมิ น ผลการบริ ห ารงานบุ ค คลของข้ า ราชการศาลยุ ติ ธ รรม
ลูกจ้าง พนักงานราชการศาลยุติธรรม และบุคลากรตามการจ้างงานประเภทอื่นของสํานักงานศาลยุติธรรม
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน
(ฉ) ดําเนินการ ...

- 14 (ฉ) ดําเนินการนิเทศงาน และให้คําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลแก่หน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
(ช) สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
เพื่อพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการ
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๔) ส่วนอัตรากําลังและค่าตอบแทน
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดทําโครงสร้าง การแบ่งงาน และการกําหนด
อํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
(ข) จั ด ทํ า มาตรฐานกํ า หนดตํ า แหน่ ง หลั ก เกณฑ์ และเงื่ อ นไขการกํ า หนด
ตําแหน่ง การจัดอัตรากําลังของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
(ค) จัดทํากรอบอัตรากําลังข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง พนักงานราชการ
ศาลยุติธรรม และบุคลากรตามการจ้างงานประเภทอื่นของสํานักงานศาลยุติธรรม
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการวางแผนกําลังคนของสํานักงานศาลยุติธรรม
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการทบทวน และปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง และอัตรา
เงินเดือนของข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง พนักงานราชการศาลยุติธรรม และบุคลากรตามการจ้าง
งานประเภทอื่นของสํานักงานศาลยุติธรรม
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีถือจ่ายเงินเดือน และค่าจ้างของข้าราชการ
ศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการของสํานักงานศาลยุติธรรม รวมทั้ง การขอตั้งงบประมาณด้าน
อัตรากําลังประจําปี
(ช) เสนอแนะการกําหนดเกี่ยวกับเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นของบุคลากร
ในสํานักงานศาลยุติธรรม
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับการให้คําปรึกษา แนะนํา นิเทศ จัดทําคู่มือ หลักเกณฑ์
และเผยแพร่วิทยาการเกี่ยวกับการจัดโครงสร้าง การกําหนดตําแหน่ง และค่าตอบแทน
(ฌ) สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
เพื่อพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการ
(ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฎ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

5) ส่วนวินัย ...

- 15 ๕) ส่วนวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการดําเนินการ
ทางวินัย และการรักษาระบบคุณธรรมในราชการของสํานักงานศาลยุติธรรม
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับวินัยของข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง พนักงานราชการ
ศาลยุติธรรม และบุคลากรตามการจ้างงานประเภทอื่น
(ค) ให้คําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ตอบข้อหารือ กําหนดมาตรการ หลักเกณฑ์
วิธีการเกี่ยวกับวินัยและการดําเนินการทางวินัย
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาระบบคุณธรรมและจริยธรรม
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
ตามระเบียบ ก.ศ.
(ฉ) สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
เพื่อพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการ
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๖) ส่วนกฎหมาย ระเบียบ อุทธรณ์ และร้องทุกข์
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ของข้าราชการศาลยุติธรรม
ลูกจ้าง พนักงานราชการศาลยุติธรรม และบุคลากรตามการจ้างงานประเภทอื่น
(ข) ตรวจพิจารณาการรายงานการดําเนินงานเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ร้องทุกข์
ของข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง พนักงานราชการศาลยุติธรรม และบุคลากรตามการจ้างงานประเภทอื่น
(ค) วินิจฉัย ให้คําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ตอบข้อหารือ กําหนดมาตรการ หลักเกณฑ์
วิธีการ เกี่ยวกับการอุทธรณ์ ร้องทุกข์
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามผลเกี่ยวกับการดําเนินการอุทธรณ์ ร้องทุกข์
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการยกร่าง ปรับปรุง แก้ไข ทบทวน ยกเลิก ตีความ
วินิจฉัย และให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับกฎหมายการบริหารงานบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรม
รวมทั้ง ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และมติ ก.ศ.
(ฉ) กํากับ ดูแลให้มีการดําเนินการตามระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และมติ ก.ศ.
ตลอดจนเผยแพร่และให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
ตามระเบียบ ก.ศ.
(ซ) สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
เพื่อพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการ
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(5) สํานักบริหารกลาง ...

- 16 (5) สํานักบริหารกลาง แบ่งงานภายในออกเป็น 8 ส่วนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ส่วนช่วยอํานวยการ
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน
(ข) ปฏิบัติงานเลขานุการและการประชุมของหน่วยงาน
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําและเผยแพร่เอกสารและผลงานของหน่วยงาน
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุเบื้องต้นของหน่วยงาน
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศและสถิติของหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยี
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2) ส่วนประสานราชการและรัฐพิธี
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
(ข) ให้บริการ อํานวยความสะดวกในการไปปฏิบัติราชการ งานรัฐพิธี งานพิธีการ
หรือภารกิจที่เกี่ยวเนื่องกับราชการของผู้บริหารสํานักงานศาลยุติธรรม
(ค) ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกเพื่อเข้าร่วมงานรัฐพิธี งานพิธีการ
(ง) ประสานงานกับสํานักพระราชวัง และสํานักราชเลขาธิการในการจัดงานด้านพิธีการ
ของศาลยุติธรรม
(จ) ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
3) ส่วนเลขานุการผู้บริหาร
(ก) จัดทําข้อมูลเพื่อประกอบการวินิจฉัย การสั่งการ และการประชุมของผู้บริหาร
สํานักงานศาลยุติธรรม
(ข) ดําเนินการเรื่องการนัดหมายของผู้บริหาร การต้อนรับผู้มาติดต่อ และการอํานวย
ความสะดวกแก่ผู้บริหารทุก ๆ ด้าน
(ค) จัดเก็บแฟ้มเอกสาร
(ง) กลั่นกรองงานที่จะเสนอเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมและจัดลําดับ
ความสําคัญของแฟ้มเสนอแต่ละวัน
(จ) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในทุกระดับเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและเชื่อมโยงกัน
(ฉ) ร่างโต้ตอบ ...

- 17 (ฉ) ร่างโต้ตอบหนังสือตามที่ได้รับมอบหมาย และจัดทําสารของเลขาธิการ
สํานักงานศาลยุติธรรม
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
4) ส่วนสารบรรณกลาง
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับ- ส่งหนังสือของสํานักงานศาลยุติธรรม
(ข) พัฒนาระบบและรูปแบบงานสารบรรณ
(ค) เก็บรักษาเอกสารของสํานักงานศาลยุติธรรม
(ง) พัฒนาระบบและรูปแบบการจัดเก็บเอกสารของสํานักงานศาลยุติธรรม
(จ) เป็นคลังเอกสารของสํานักงานศาลยุติธรรม
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการทําลายเอกสารของสํานักงานศาลยุติธรรม
(ช) จัดทําข้อมูลการติดต่อหน่วยงานและบุคคลทั้งภายในศาลยุติธรรม
และภายนอก
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
5) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
(ก) ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสํานักงาน
ศาลยุติธรรม
(ข) เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารกลางของศาลยุติธรรม และสํานักงานศาลยุติธรรม
(ค) ติดตามการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับหน่วยงาน
(ง) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๕
(จ) พัฒนาระบบและรูปแบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารศาลยุติธรรม
และสํานักงานศาลยุติธรรม
(ฉ) จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารของหน่วยงานให้เป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของผู้บริหาร
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รบั มอบหมาย

6) ส่วนสนับสนุน …

- 18 6) ส่วนสนับสนุนการตรวจราชการ
(ก) ประสานงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุน
การตรวจราชการของผู้บริหารศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม
(ข) ประสาน รวบรวม วิเคราะห์ และสนับสนุนข้อมูล ปัญหา ข้อเสนอแนะ
ข้อร้องเรียน นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการก่อนการตรวจ
ราชการของผู้บริหารศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม
(ค) จัดทํารายงานผลการตรวจราชการเสนอผู้บริหารศาลยุติธรรมและสํานักงาน
ศาลยุติธรรม รวมทั้ง แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
(ง) ติดตาม เร่งรัดการแก้ไขปัญหา หรือข้อเสนอแนะที่แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการ
(จ) วางแผน ประสานการตรวจราชการกรณีปกติ กรณีโครงการพิเศษ หรือกรณี
เร่งด่วน
(ฉ) ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการและอํานวยความสะดวกในการตรวจราชการของผู้บริหาร
ศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม
(ช) ติ ด ตามและรายงานความก้ า วหน้ า ของงานตามภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน
และการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
7) ส่วนสวัสดิการศาลยุติธรรม
(ก) จัดทําข้อเสนอ นโยบาย และแผนการจัดสวัสดิการของศาลยุติธรรม
(ข) ดํ า เนิ น การ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด สวั ส ดิ ก ารของศาลยุ ติ ธ รรม
และสํานักงานศาลยุติธรรม
(ค) ติดตามและประเมินผลการจัดสวัสดิการของศาลยุติธรรม
(ง) พัฒนาระบบสวัสดิการของศาลยุติธรรม
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
8) ส่วนรักษาความปลอดภัย
(ก) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยและความปลอดภั ย
ตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(ข) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การอารั ก ขาบุ ค คลสํ า คั ญ ของศาลยุ ติ ธ รรม
และสํานักงานศาลยุติธรรม
(ค) ดําเนินการ ...

- 19 (ค) ดําเนิ นการเกี่ ยวกั บการตรวจค้ น สอบข้ อเท็ จจริ ง และป้อ งกัน การกระทํ า
ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎข้อบังคับ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยและระเบียบที่เกี่ยวข้องในบริเวณศาล
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและเสนอแนะ การกําหนดนโยบาย มาตรการ
ระเบียบแบบแผน แผนปฏิบัติการซักซ้อมการปฏิบัติการฝึกอบรม การข่าวเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
เรียบร้อย และวางแผนนําเทคโนโลยีมาใช้ในการรักษาความปลอดภัย
(จ) ติ ดตามประเมิ นผลงานตามแผนปฏิ บั ติ การรั กษาความปลอดภั ยและระบบ
สื่อสารและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการสื่อสารด้านการรักษาความปลอดภัยของศาลยุติธรรม
และสํานักงานศาลยุติธรรม
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดระบบจราจรในบริเวณศาลยุติธรรม
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตยานพาหนะที่เข้าบริเวณศาลยุติธรรม
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(6) สํานักการต่างประเทศ แบ่งงานภายในออกเป็น 6 ส่วนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังนี้
1) ส่วนช่วยอํานวยการ
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน
(ข) ปฏิบัติงานเลขานุการและการประชุมของหน่วยงาน
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําและเผยแพร่เอกสารและผลงานของหน่วยงาน
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุเบื้องต้นของหน่วยงาน
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศและสถิติของหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยี
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฌ) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2) ส่วนกิจการต่างประเทศ
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการกับองค์กร
หรือหน่วยงานต่างประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมทางวิชาการในประเทศ
(ค) ร่วมมือ และให้ความสนับสนุนแก่หน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในต่างประเทศ
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการต้อนรับ และอํานวยความสะดวกแก่บุคคล หรือคณะ
บุคคลชาวต่างชาติที่มาเยือนศาลยุติธรรม
(จ) ดําเนินการ ...

- 20 (จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและบุคคลภายนอก
ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ด้วยทุนประเภทต่างๆ
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการไปฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ในต่างประเทศ ด้วยทุน
ประเภทต่าง ๆ
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับการไปปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศด้วยทุนประเภทต่างๆ
(ฌ) ให้คําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับระบบการศึกษาในต่างประเทศ และเป็นศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาในต่างประเทศ
(ญ) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการให้ข้าราชการ
ไปศึกษา ฝึกอบรมดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
(ฎ) ติดตามผลการศึกษา และการนําความรู้ของผู้ได้รับทุนมาปฏิบัติหน้าที่
(ฏ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
3) ส่วนล่ามและการแปล
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยระบบล่ามในการสนับสนุนการพิจารณาดี
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับความต้องการล่ามของศาลต่าง ๆ และหน่วยงาน
ในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
(ค) พัฒนาระบบล่ามของศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม
(ง) สอบคัดเลือกและขึ้นทะเบียนล่าม
(จ) ดําเนินการฝึกอบรมล่ามอิสระภาษาต่างประเทศ และพัฒนากระบวนการแปล
ในกระบวนพิจารณาคดีอาญา
(ฉ) จัดหาล่ามไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศาล ล่ามผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ และล่าม
อาสาประจําศาล
(ช) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ล่าม
(ซ) ดําเนินการแปลกฎหมาย คําพิพากษา และเอกสารอื่น ๆ ทั้งภาษาไทย
เป็นภาษาต่างประเทศ หรือภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย
(ฌ) ควบคุมการแปลกฎหมายคําพิพากษาและเอกสารอื่นๆ
(ญ) จัดทําวารสาร สิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่กฎหมายคําพิพากษาและเอกสารอื่นๆ
ที่มีการแปล
(ฎ) ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะอนุกรรมการคัดเลือกและตรวจทานร่างแปล
กฎหมาย และเอกสารที่สําคัญในการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรม
(ฏ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
4) ศูนย์วิเทศอาเซียน …
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(ก) ศึกษา วิเคราะห์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบกฎหมายระบบศาล
ของกลุ่มประเทศอาเซียน
(ข) รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบกฎหมาย ระบบศาล และความร่ ว มมื อ
ทางการศาลของกลุ่มประเทศอาเซียน
(ค) เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(ง) จั ด ให้ มี เ ครื อ ข่ า ยศู น ย์ วิ เ ทศอาเซี ย นระหว่ า งกลุ่ ม ประเทศในอาเซี ย น
เพื่อสะดวกในการติดต่อขอความร่วมมือหรือตกลงเจรจาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
(จ) จั ด โครงการแลกเปลี่ ย นข้ า ราชการฝ่ า ยตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมระหว่ า ง
ประเทศอาเซียน
(ฉ) ร่วมมือและสนับสนุนแก่หน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรมในการ
ติดต่อประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานในประเทศกลุ่มอาเซียน
(ช) ประสานงาน และสนับ สนุนการดําเนินการเกี่ย วกับการจัดและเข้าร่ว ม
ประชุมทางวิชาการกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในอาเซียน
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕) ส่วนนโยบายต่างประเทศ
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนวนโยบายความร่วมมือกับศาล หน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม สถาบันการยุติธรรมของต่างประเทศ โดยสอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฎีกา
และนโยบายต่างประเทศของชาติ
(ข) จัดทําแผนและทิศทางความร่วมมือกับศาล หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
สถาบันการยุติธรรมของต่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
(ค) จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการต่างประเทศของสํานักงานศาลยุติธรรม
และศาลยุติธรรม
(ง) จัดทําแผนงบประมาณด้านการต่างประเทศของสํานักงานศาลยุติธรรม
และศาลยุติธรรม
(จ) ติดตาม รายงาน และประเมินผลแผนงบประมาณด้านการต่างประเทศ
ของสํานักงานศาลยุติธรรมและศาลยุติธรรม
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

๖) ศูนย์ข้อมูลต่างประเทศ …

- 22 ๖) ศูนย์ข้อมูลต่างประเทศ
(ก) เป็นศูนย์กลางประสานงานเพื่อสร้างความเข้าใจด้านการศาลและกฎหมาย
ของต่างประเทศ
(ข) จัดทําฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศาลและกฎหมาย
(ค) ศึกษา วิเคราะห์ บันทึกข้อมูล และเสนอความเคลื่อนไหวของหน่วยงาน
องค์กรของต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อภารกิจของสํานักงานศาลยุติธรรม
และศาลยุติธรรม
(ง) เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการศาลและกฎหมายของประเทศต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์
ผลงานด้านการศาลและการพัฒนากฎหมายของต่างประเทศ
(จ) เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของสํานักงานศาลยุติธรรม
และศาลยุติธรรมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม สถาบันการยุติธรรมของต่างประเทศหรือระหว่าง
ประเทศ
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(7) สํ า นั ก บริ ห ารงานออกแบบและก่ อ สร้ า ง แบ่ ง งานภายในออกเป็ น 5 ส่ ว นงาน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ส่วนช่วยอํานวยการ
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน
(ข) ปฏิบัติงานเลขานุการและการประชุมของหน่วยงาน
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําและเผยแพร่เอกสารและผลงานของหน่วยงาน
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุเบื้องต้นของหน่วยงาน
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศและสถิติของหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยี
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฌ) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2) ส่วนสถาปัตยกรรม
(ก) สํารวจพื้นที่
(ข) ตรวจสอบอาคารและสิ่งก่อสร้าง
(ค) การวางผังหลัก ผังบริเวณ
(ง) ออกแบบ เขียนแบบ ด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมหลัก ตกแต่งภายใน
ภูมิสถาปัตย์
(จ) จัดทํา ...
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(ฉ) ตรวจสอบรูปแบบรายการด้านสถาปัตยกรรม กรณีจ้างที่ปรึกษาหรือหน่วยงาน
ภายนอกเอกชนดําเนินการ
(ช) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานเกี่ยวกับการออกแบบ และก่อสร้าง
ด้านสถาปัตยกรรม
(ซ) จัดทําความเห็นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการ
ก่อสร้างเพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบ
(ฌ) ติดตาม ประเมินผลการก่อสร้าง
(ญ) รายงานผลการดําเนินการก่อสร้าง
(ฎ) รายงานปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบและก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม
(ฏ) พัฒนาระบบ รูปแบบการติดตามประเมินผลการก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง
ซ่อมแซมด้านสถาปัตยกรรม
(ฐ) ร่วมจัดทําแผนงาน แผนปฏิบัติการประจําปีที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ
และก่อสร้าง
(ฑ) ร่วมจัดทําฐานข้อมูล อาคาร บ้านพัก สิ่งก่อสร้างเพื่อประกอบการบริหารงาน
และตัดสินใจของผู้บริหาร
(ฒ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ณ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
3) ส่วนวิศวกรรม
(ก) ออกแบบ คํานวณด้านวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล สุขาภิบาล
(ข) จัดทําข้อกําหนดในการออกแบบด้านวิศวกรรม
(ค) ตรวจสอบรูปแบบรายการด้านวิศวกรรม กรณีจ้างที่ปรึกษา หรือหน่วยงาน
ภายนอก เอกชนดําเนินการ
(ง) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานเกี่ยวกับการออกแบบ และก่อสร้างด้าน
วิศวกรรม
(จ) กํากับ ตรวจสอบการบริหารงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างของบริษัท
ที่ปรึกษา
(ฉ) ดูแล การใช้ การบํารุงรักษาอาคารและระบบให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
(ช) ให้ คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า แก้ ไ ขปั ญ หา เกี่ ย วกั บ ความมั่ น คง แข็ ง แรงของ
โครงสร้างอาคาร
(ซ) จัดทําความเห็นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการ
ก่อสร้างเพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบ
(ฌ) ติดตาม ประเมินผลการก่อสร้าง
(ญ) รายงานผลการดําเนินการก่อสร้าง
(ฎ) รายงาน ...
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(ฏ) พัฒนา ระบบ รูปแบบการติดตามประเมินผลการก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง
ซ่อมแซมด้านวิศวกรรม
(ฐ) ร่วมจัดทําแผนงาน แผนปฏิบัติการประจําปีที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ
และก่อสร้าง
(ฑ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฒ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
4) ส่วนสํารวจและควบคุมงานก่อสร้าง
(ก) สํารวจพื้นที่
(ข) ตรวจสอบอาคารและสิ่งก่อสร้าง
(ค) การวางผังหลัก ผังบริเวณ
(ง) กํากับ ตรวจสอบการบริหารงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างของบริษัท
ที่ปรึกษา
(จ) ควบคุมงานก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
(ฉ) ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร
(ช) จัดทําความเห็นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการ
ก่อสร้างเพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบ
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
5) ส่วนประมาณราคา
(ก) กําหนดเกณฑ์ราคากลาง
(ข) ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
(ค) จัดแบ่งงวดงาน งวดเงิน และกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
(ง) ตรวจสอบ รับรอง การประมาณราคา แบ่งงวดงาน งวดเงิน กรณีมีการจ้าง
ที่ปรึกษา หรือหน่วยงานภายนอก หรือเอกชน ดําเนินการ
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับ

(8) สถาบัน …
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มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ส่วนช่วยอํานวยการ
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน
(ข) ปฏิบัติงานเลขานุการและการประชุมของหน่วยงาน
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําและเผยแพร่เอกสารและผลงานของหน่วยงาน
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุเบื้องต้นของหน่วยงาน
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศและสถิติของหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยี
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2) ส่วนกิจการหอพักและอาคารสถานที่
(ก) วางแผน บริหารจัดการ ดําเนินการ ควบคุม ตรวจสอบ เกี่ยวกับอาคาร
สถานที่ ห้องพัก ห้องประชุม ห้องอาหารและการจัดเลี้ยง เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรม
(ข) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ ห้องพัก ห้องประชุม
และการจัดเลี้ยง เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรม
(ค) ควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบด้านการรักษาความสะอาด และการรักษา
ความปลอดภัยอาคารสถานที่
(ง) สํารวจ ประเมินความพร้อมและวางแผนบํารุงรักษาอาคารสถานที่
และครุภัณฑ์เครื่องเรือนและที่เกี่ยวข้องในกิจการหอพัก
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
3) ส่วนการคลัง
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับจ่าย การโอนเงินทุกประเภทของสถาบัน
การฝาก – ถอน การเก็บรักษา การนําส่งเงินและใบสําคัญแทนตั๋วเงิน ตลอดจนตรวจสอบและเก็บรักษา
หลักฐานเอกสารและใบสําคัญต่าง ๆ
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านบัญชี เงินทดรองราชการ วิเคราะห์เงินรายรับ
รายจ่าย งบแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สินหนี้สิน ควบคุมงบประมาณรายจ่าย เงินประจํางวด รวมทั้ง
เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีและการลงบัญชีเงินนอกงบประมาณ
(ค) ให้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ควบคุ ม กํ า กั บ ตรวจสอบ ดู แ ลการดํ า เนิ น งาน
เกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและพัสดุ รวมถึงศึกษา วิเคราะห์ และกํากับการใช้งบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนงานโครงการ และเงินประจํางวดที่ได้รับอนุมัติ
(ง) ส่งเสริม ...
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ฝึกอบรม แก่หน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
(จ) พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและมาตรฐาน
ระบบการเงินการบัญชี และพัสดุของสถาบัน
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ของ
สถาบัน รวมทั้ง ควบคุม จัดทําทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ จัดทําแผนจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานพัสดุประจําปี
ตลอดจนจัดทําทะเบียนทรัพย์สินของสถาบัน
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
4) ส่วนเทคโนโลยีการฝึกอบรม
(ก) จัดทําแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรมและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
(ข) วางแผน พัฒนา และดําเนินการพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
โดยผ่านสื่อการเรียนรู้และวิธีการอื่นนอกเหนือจากการฝึกอบรมในห้องเรียน
(ค) ผลิตสื่อ ให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ให้บริการหน่วยงานในสถาบันในการ
ฝึ ก อบรมเพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาและฝึ ก อบรมข้ า ราชการฝ่ า ยตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม โดยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
(ง) ผลิต ออกแบบงานศิลป์ และสื่อโสตทัศนูปกรณ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
(จ) วางแผนการบริหารจัดการอุปกรณ์และครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์
(ฉ) วางระบบ ควบคุม ตรวจสอบ ดู แล และบํ ารุ งรักษาอุปกรณ์ เทคโนโลยี
ฝึกอบรม รวมถึง ระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศการพัฒนาบุคลากร
(ช) จัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการใช้สื่อเทคโนโลยีการฝึ กอบรม
รวมถึง ระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศการพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
5) ส่วนนโยบายและแผนการพัฒนา
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ
(ข) สั ง เคราะห์ แ ละจั ด ทํ า ข้ อ เสนอทางเลื อ กของนโยบายและแผนด้ า นการ
พัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
(ค) ดําเนินการ ...
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(ง) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านและการใช้ จ่ า ยเงิ น
ของหน่วยงาน
(จ) วิเคราะห์กลั่นกรอง และเสนอความเห็นเกี่ยวกับงานและงบประมาณด้าน
การพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
(ฉ) จัดทําหลักเกณฑ์ แนวทาง เทคนิควิธีการพัฒนา และฝึกอบรมข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
(ช) รวบรวม วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานด้านการพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
(ซ) วางแผน พัฒนา และดําเนินการให้ทุนแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ศึกษาต่อภายในประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนา
บุคคลในระดับสากล
(ฌ) ส่งเสริม สนับสนุน วางแนวทาง และดําเนินการเพิ่มศักยภาพข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
(ญ) ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ข้อมูลด้านการพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุ ติ ธ รรมทั้ ง ในประเทศและระหว่ า งประเทศ เสริ ม สร้ า งและให้ ค วามร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการด้ า น
การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลากรทั้งภายในและต่างประเทศ
(ฎ) ศึก ษา วิ เคราะห์ วิ จั ย และติ ด ตามประเมิ น ผลการพั ฒ นาและฝึ ก อบรม
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรที่รับผิดชอบ
(ฏ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
6) วิทยาลัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ แผนยุทธศาสตร์ปัญหาข้อขัดข้อง และผลการประเมิน
การฝึกอบรมข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
(ข) ออกแบบและสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องตามข้อ ก
(ค) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยหลักการเรียนรู้และเนื้อหา หัวข้อ เพื่อพัฒนาเทคนิค
และวิธีการเรียนรู้
(ง) วางแผน พัฒนา และดําเนินการฝึกอบรม รวมถึงพัฒนาข้าราชการตุลาการ
ศาลยุติธรรมผ่านสื่อการเรียนรู้และวิธีการอื่น
(จ) ติดตามและประเมินผลการพัฒนาและการฝึกอบรมข้าราชการตุลาการ
ศาลยุติธรรมและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
7) วิทยาลัย ...

- 28 7) วิทยาลัยข้าราชการศาลยุติธรรม
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ แผนยุทธศาสตร์ปัญหาข้อขัดข้องและผลการประเมินการ
ฝึกอบรมข้าราชการศาลยุติธรรมและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
(ข) ออกแบบและสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องตามข้อ ก
(ค) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยหลักการเรียนรู้และเนื้อหา หัวข้อ เพื่อพัฒนาเทคนิค
และวิธีการเรียนรู้
(ง) วางแผน พัฒนา และดําเนินการฝึกอบรม รวมถึง พัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรม
ผ่านสื่อการเรียนรู้และวิธีการอื่น
(จ) ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาและการฝึกอบรมข้าราชการศาลยุติธรรม
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
8) วิทยาลัยการยุติธรรม
(ก) เป็นศูนย์เครือข่ายความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรมสําหรับการพัฒนา
เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึง ประสานการฝึกอบรมและ
พัฒนาผู้บริหารในกระบวนการยุติธรรมและบุคคลภายนอกกับหน่วยงานต่าง ๆและเสริมสร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทั้งภายในและต่างประเทศ
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
รัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ปัญหาข้อขัดข้อง และผลการประเมินการฝึกอบรมบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม
(ค) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยหลักการเรียนรู้และเนื้อหา หัวข้อเพื่อพัฒนาเทคนิค
และวิธีการเรียนรู้
(ง) การเตรี ย มการและวางแผนการจั ด ฝึ ก อบรมในแต่ ล ะหลั ก สู ต รแต่ ล ะ
กลุ่มเป้าหมาย
(จ) ดําเนินการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร
(ฉ) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมโดยผ่านสื่อการเรียนรู้
และวิธีการอื่นนอกเหนือจากการฝึกอบรมในห้องเรียน
(ช) ส่งเสริม สนั บสนุ น และดํ าเนิ นการวิจั ย จั ดทําเอกสารวิชาการเพื่อ องค์
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
(ซ) ดําเนินการติดตาม และประเมินผลการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(9) สํานักการคลัง …

- 29 (9) สํานักการคลัง แบ่งงานภายในออกเป็น 6 ส่วนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ส่วนช่วยอํานวยการ
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน
(ข) ปฏิบัติงานเลขานุการและการประชุมของหน่วยงาน
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําและเผยแพร่เอกสารและผลงานของหน่วยงาน
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุเบื้องต้นของหน่วยงาน
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศและสถิติของหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยี
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2) ส่วนการเงิน
(ก) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การรั บ – จ่ า ยเงิ น ในงบประมาณและเงิ น นอก
งบประมาณของสํานักงานศาลยุติธรรม
(ข) ดําเนินการด้านการฝาก ถอน การเก็บรักษา การนําส่งคลัง การนําส่งรายได้
แผ่นดิน ใบสําคัญแทนตัวเงิน และจัดทําเอกสารหลักฐานการเงินของสํานักงานศาลยุติธรรม
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังตามกฎหมาย
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากคลังของหน่วยเบิกจ่าย
ในระบบ GFMIS ให้แก่หน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินและบันทึกรายการจ่ายชําระเงินในระบบ
GFMIS เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง
(ฉ) ดํา เนิ น การเกี่ ย วกั บ การเบิ ก จ่ ายเงิ น สวั สดิ ก ารค่ า รัก ษาพยาบาลและค่ า
การศึกษาของบุตรของข้าราชการและลูกจ้างเฉพาะหน่วยงานส่วนกลางและข้าราชการบํานาญ
(ช) ดําเนินการและจัดทําเกี่ยวกับสัญญาการยืมเงิน การส่งใช้ใบสําคัญ และบริหาร
สัญญาการยืมเงินของหน่วยงานเฉพาะส่วนกลาง
(ซ) ส่งเสริม สนับสนุน และให้คําปรึกษาแนะนํา เกี่ยวกับการเงินแก่หน่วยงาน
ในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

3) ส่วนเงินเดือน …

- 30 3) ส่วนเงินเดือน ค่าจ้าง และบําเหน็จบํานาญ
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง เงินค่าตอบแทน
และเงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนของข้าราชการตุลาการทั่วประเทศ และข้าราชการศาลยุติธรรม
ลูกจ้าง รวมทั้ง พนักงานราชการศาลยุติธรรมเฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญและบําเหน็จตกทอด
ในระบบของข้าราชการบํานาญในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม และเงินช่วยพิเศษของข้าราชการบํานาญ
(ค) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล และเบิ ก เกิ น ส่ ง คื น บํ า เหน็ จ บํ า นาญของ
ข้าราชการ และลูกจ้างประจําทั่วประเทศตามโครงการจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับรอง การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ของข้าราชการตุลาการ
ข้าราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้างเฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง
(จ) ดํ าเนิ นการเกี่ ยวกั บเอกสารหลั กฐาน กบข. กสจ. ภ.ง.ด. ประกั น สั ง คม
และหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายของข้าราชการตุลาการทั่วประเทศ และข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง
รวมทั้ง พนักงานราชการศาลยุติธรรมเฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง
(ฉ) ส่งเสริ ม สนับ สนุน ประสานงาน และให้คํ าปรึกษาแนะนํ าเกี่ย วกับการ
เบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนของข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง
พนักงานราชการ และบํานาญให้แก่หน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
(ช) พัฒนาระบบการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และบําเหน็จบํานาญและค่าตอบแทนอื่น
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย
4) ส่วนบริหารการรับ – จ่ายเงิน
(ก) ดําเนินการโอนเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณไปให้หน่วยงาน
ในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรมพร้อมบันทึกรายการโอนเงินตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง และนําเข้า
ระบบการบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
ศาลยุติธรรม
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการรับและใช้จ่ายเงินในงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณ ของสํานักการคลังในฐานะหน่วยเบิกจ่ายของหน่วยงานส่วนกลาง
(ค) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การรั บ คื น เงิ น งบประมาณเหลื อ จ่ า ย ตลอดจนการ
รายงานเงินงบประมาณเหลือจ่ายของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
(ง) ดําเนินการ และสนับสนุนเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีของหน่วยงานในสังกัดสํานักงาน
ศาลยุติธรรม
(ฉ) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน และให้คําปรึกษาแนะนํา เกี่ยวกับการเงิน
ที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
(ช) ดําเนินการ ...

- 31 (ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย
5) ส่วนการบัญชี
(ก) ศึกษา ปรับปรุง และพัฒนาแนวทางในการจัดทําบัญชีของศาลยุติธรรม
และสํานักงานศาลยุติธรรม ให้สอดคล้องกับการบัญชีในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
(ข) ตรวจสอบ และดําเนินการเกี่ยวกับการบัญชีของศาลยุติธรรมและสํานักงาน
ศาลยุติธรรม
(ค) รวบรวม ตรวจสอบ ติ ดตาม วิ เคราะห์งบการเงิ นของหน่ วยงานในสั งกั ด
สํานักงานศาลยุติธรรมและจัดทํางบการเงินในภาพรวม
(ง) รวบรวม ตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะห์รายงานทางการเงินของหน่วยงาน
ในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรมและจัดทํารายงานทางการเงินภาพรวม
(จ) จัดทํางบการเงินประจําปีภาพรวมในระบบ GFMIS
(ฉ) รวบรวม ตรวจสอบ ติ ดตาม วิ เคราะห์รายละเอี ยดประกอบงบการเงิ น
ของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้สํานักคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
(ช) จัดทํารายงานการเงินประจําเดือน และงบการเงินประจําปี รวมทั้ง ในระบบ
GFMIS ของหน่วยงานภายใต้หน่วยเบิกจ่ายสํานักการคลัง
(ซ) ดําเนินการโอนครุภัณฑ์ในระบบ GFMIS ระหว่างสํานักงานศาลยุติธรรม
กั บ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม และระหว่ า งหน่ ว ยงานศาลยุ ติ ธ รรมโอนระหว่ า งกั น
รวมทั้ง ดําเนินการนําเข้าระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับการขอเปิดหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS
ให้หน่วยงานศาลเปิดใหม่ หรือย้ายสถานที่ทําการ
(ญ) จัดทําข้อมูลการจัดเก็บรายได้แผ่นดินเพื่อประกอบในการจัดทําคําขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีของสํานักงานศาลยุติธรรม รวมทั้ง งบการเงินเพื่อชี้แจงต่อกรรมาธิการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
(ฎ) ส่งเสริม สนับสนุน ให้คําปรึกษาแนะนํา เกี่ยวกับการจัดทําบัญชี งบการเงิน
ประจําปี และรายงานทางการเงิน ให้แก่หน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
(ฏ) พัฒนาระบบงานการบัญชีของสํานักงานศาลยุติธรรม
(ฐ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฑ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

6) ส่วนวิชาการ ...
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(ก) ศึ ก ษา ประสาน และวิ เ คราะห์ น โยบายและข้ อ มู ล การบริ ห ารการเงิ น
การคลัง และการบัญชีของภาครัฐ เพื่อปรับใช้กับเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินในคดี
ของศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม
(ข) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ประสาน เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข กฎ
ระเบียบ คําสั่ง หลักเกณฑ์ ประกาศเกี่ยวกับการเงินและบัญชีให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับระบบ
ระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการเงินและบัญชี
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับพัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
และมาตรฐานระบบการเงินและการบัญชีของศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการหารือหรือตกลงกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการเงิน
และการบัญชี
(จ) รวบรวม ตรวจสอบ ติดตาม รายงานการรับเงินค่าธรรมเนียมศาลจากหน่วยงาน
ในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม และจัดทําข้อมูลการรายงานการรับเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมเงิน
งบประมาณของสํานักงานศาลยุติธรรม
(ฉ) จัดทําข้อตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารและสํานักงานศาลยุติธรรมในการนํา
ระบบธนาคารมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานศาลยุติธรรม
(ช) ส่งเสริม สนับสนุน ให้คําปรึกษาแนะนํา ตอบข้อหารือ ในการปฏิบัติงาน
การเงิน การบัญชี และงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงิน
ในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินในคดี ให้แก่หน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
(10) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งงานภายในออกเป็น 5 ส่วนงาน มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้
1) ส่วนช่วยอํานวยการ
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน
(ข) ปฏิบัติงานเลขานุการและการประชุมของหน่วยงาน
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําและเผยแพร่เอกสารและผลงานของหน่วยงาน
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุเบื้องต้นของหน่วยงาน
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศและสถิติของหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยี
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
2) ส่วนระบบงาน ...
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(ก) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการประเมิ น ความน่ า จะเป็ น ในการพั ฒ นา
และจัดหาโปรแกรม ระบบงาน ระบบฐานข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการเพื่อนํามากําหนดแผนพัฒนา
ระบบงาน
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ออกแบบโปรแกรม ระบบงาน ระบบฐานข้อมูลตามแผนพัฒนา
ระบบงานที่กําหนด
(ค) พัฒนาโปรแกรมระบบงานระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ให้กับหน่วยงานในสังกัดตามความต้องการใช้งาน
(ง) ทดสอบ ประมวลผลระบบการทํ า งานของโปรแกรม ระบบงาน ระบบ
ฐานข้อมูล เพื่อทดสอบความเข้ากันได้ของระบบและประสิทธิภาพในการทํางาน
(จ) บริหารจัดการ บํารุงรักษา และให้คําปรึกษาแนะนํา โปรแกรม ระบบงาน
และระบบฐานข้อมูล
(ฉ) ดู แ ลลิ ข สิ ท ธิ์ ซ อฟต์ แ วร์ สํ า เร็ จ รู ป ด้ า นระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ใ ช้
ในศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม
(ช) จัดทําเอกสาร คู่มือในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ซ) รายงานผลการวิเคราะห์และตรวจสอบการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๓) ส่วนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(ก) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการประเมิ น ความน่ า จะเป็ น ในการพั ฒ นา
และจัดหาระบบเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ด้านเครือข่ายที่สอดคล้องกับความต้องการเพื่อนํามา
กําหนดแผนพัฒนาระบบเครือข่าย
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ออกแบบระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูลด้านเครือข่าย
การเชื่ อ มโยงระบบเครื อ ข่ า ยระบบรั ก ษาความปลอดภั ย บนระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ด้านเครือข่ายตลอดจนการพัฒนาระบบเว็บไซต์ตามแผนพัฒนาระบบเครือข่ายที่กําหนด
(ค) ทดสอบ ประมวลผลระบบการทํางานของเครือข่าย ระบบเว็บไซต์ ระบบ
ฐานข้อมูลด้านเครือข่าย การเชื่อมโยงระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ด้านเครือข่ายเพื่อทดสอบความเข้ากันได้ของระบบและประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
(ง) บริหารจัดการ บํารุงรักษา และให้คําปรึกษาแนะนําการทํางานของระบบเครือข่าย
ระบบเว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูลด้านเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย รวมทั้ง
ระบบคอมพิวเตอร์ด้านเครือข่าย
(จ) ดู แ ลลิ ข สิ ท ธิ์ ซ อฟต์ แ วร์ สํ า เร็ จ รู ป ด้ า นระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ใ ช้
ในศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม
(ฉ) จัดทํา ...
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(ช) รายงานผลการวิเคราะห์และตรวจสอบการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๔) ส่วนสนับสนุนและให้บริการระบบงานคอมพิวเตอร์
(ก) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการประเมิ น ความน่ า จะเป็ น ในการพั ฒ นา
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่สอดคล้องกับความต้องการเพื่อนํามากําหนดแผนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ออกแบบการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วงตามแผนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่กําหนด
(ค) ทดสอบ ประมวลผล การทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
เพื่อทดสอบความเข้ากันได้ของระบบและประสิทธิภาพในการทํางาน
(ง) บริหารจัดการ บํารุง รักษา และให้คําปรึกษาแนะนําการทํางานของระบบ
คอมพิวเตอร์
(จ) ดู แ ลลิ ข สิ ท ธิ์ ซ อฟต์ แ วร์ สํ า เร็ จ รู ป ด้ า นระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ใ ช้
ในศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม
(ฉ) จัดทําเอกสาร คู่มือในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ช) รายงานผลการวิเคราะห์และตรวจสอบการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๕) ส่วนนโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ก) ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(ข) ส่งเสริม เสนอแนะนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการต่างๆ
เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ค) วิเคราะห์ กลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับงานและงบประมาณด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของ
หน่วยงาน

(ฉ) ศึกษา ...
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ตัดสินใจของผู้บริหาร รวมถึงระบบสารสนเทศสนับสนุนการวางแผนการดําเนินงานและการติดตาม
ประเมินผลในงานด้านต่างๆให้แก่หน่วยงาน
(ช) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย เพื่ อ จั ด ทํ า ข้ อ กํ า หนดมาตรฐานการพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมของศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม
(ซ) ติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
เพื่อให้การดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนงาน หรือโครงการต่างๆ
(ฌ) รายงานความก้ า วหน้าการพัฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศตามช่ ว ง
ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนงาน หรือโครงการต่างๆ
(ญ) ติดตามประเมินผลการใช้งาน และการพัฒนาระบบข้อมูลข้อสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศในการขอตั้งงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฎ) ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของศาลยุติธรรม
(ฏ) จัดทําเอกสาร คู่มือในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฐ) รายงานผลการวิ เ คราะห์ แ ละตรวจสอบการใช้ ง านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(ฑ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฒ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(11) สํ านั กแผนงานและงบประมาณ แบ่ งงานภายในออกเป็ น 7 ส่ วนงาน มี หน้ าที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ส่วนช่วยอํานวยการ
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน
(ข) ปฏิบัติงานเลขานุการและการประชุมของหน่วยงาน
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําและเผยแพร่เอกสารและผลงานของหน่วยงาน
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุเบื้องต้นของหน่วยงาน
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศและสถิติของหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยี
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ญ) ปฏิบัติงาน ...

- 36 (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
2) ส่วนระบบข้อมูลและสถิติ
(ก) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ หลักเกณฑ์ แนวทาง และคู่มือปฏิบัติ
(ข) รวบรวม ตรวจสอบ แก้ไข ติดตาม จัดเก็บ จัดทําสถิติคดี
(ค) นํ า เสนอ (ข้ อ มู ล ) รายงานสถิ ติ ค ดี ต่ อ ผู้ บ ริ ห ารสํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ประธานศาลฎีกา หน่วยงานกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ง) บริหารข้อมูลสถิติคดีและสารสนเทศ
(จ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพยากรณ์ข้อมูลเชิงสถิติ และระเบียบวิธีวิจัย
(ฉ) ให้บริการข้อมูลสถิติคดี
(ช) ให้คําแนะนําปรึกษาด้านวิชาการสถิติ (ระบบข้อมูล)
(ซ) ให้คําแนะนําปรึกษาด้านข้อมูลคดี
(ฌ) เผยแพร่เอกสารข้อมูลสถิติคดี
(ญ) จัดทํารายงานสถิติคดีประจําปี
(ฎ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฏ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
3) ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์
(ก) รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศทางด้านนโยบายการศาลยุติธรรม
และกระบวนการยุติธรรมภายในและต่างประเทศ
(ข) จัดทําข้อเสนอทางเลือกนโยบายการศาลยุติธรรม
(ค) รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศ ทางด้านยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม
และสํานักงานศาลยุติธรรมทั้งในและต่างประเทศ
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทําข้อเสนอทางเลือกยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม
และสํานักงานศาลยุติธรรม
(จ) วางแผนและจัดทํายุทธศาสตร์การกําหนดทิศทางการพัฒนาศาลยุติธรรม
และสํานักงานศาลยุติธรรม
(ฉ) ทบทวนยุ ท ธศาสตร์ ศ าลยุ ติ ธ รรมและปรั บ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์
อย่างต่อเนื่อง
(ช) กําหนดเป้าหมายบริการสาธารณะและพัฒนาตัวชี้วัดระดับองค์กร
(ซ) วิ เ คราะห์ ค วามเชื่ อ มโยงนโยบายประธานศาลฎี ก ากั บ แผนยุ ท ธศาสตร์
ศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม
(ฌ) สื่อ สารและสนั บ สนุนการขั บเคลื่ อ นแผนยุท ธศาสตร์ สู่การปฏิ บัติ ทั่ว ทั้ ง
องค์กร รวมทั้ง ดําเนินการและประสานแผนงาน แผนงบประมาณ และแผนอัตรากําลัง
(ญ) จัดทํา ...

- 37 (ญ) จัดทํา ประสาน และปรับปรุงแผนพัฒนาศาลยุติธรรมรายสาขา
(ฎ) บูรณาการแผนพัฒนาระบบการศาลยุติธรรมด้านต่างๆ
(ฏ) ส่งเสริม สนับสนุน และให้คําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนา
ศาลยุติธรรมรายสาขา
(ฐ) จัดทําและประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการระยะกลาง
(ฑ) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ระยะกลางและประจําปี
(ฒ) ส่งเสริม สนับสนุน และให้คําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการจัดทําแผน
(ณ) จัดทําและบริหารโครงการของสํานักแผนงานและงบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย
(ด) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ต) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
4) ส่วนวิชาการและเผยแพร่
(ก) ศึก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย เกี่ ย วกั บ งบประมาณของสํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
และศาลยุติธรรมต่างประเทศ
(ข) จัดทําข้อเสนอแนะการกําหนดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์
ด้านเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
(ค) ให้คําปรึกษาและให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ด้านการงบประมาณ การคลัง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการแก้ไข หรือปรับปรุง หรือออกหนังสือเวียนระเบียบ
และข้อบังคับด้านการงบประมาณ การคลัง และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
(จ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และดําเนินการพัฒนา ระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์
และมาตรฐานเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
(ฉ) จัดทําคู่มือปฏิบัติงาน
(ช) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการ
ดําเนินงาน
(ซ) นิเทศการดําเนินงาน
(ฌ) จัดทําสารสนเทศเพื่อเป็นกรณีศึกษาการดําเนินงาน และศูนย์ทดสอบ
ความรู้ด้านงบประมาณ
(ญ) ให้ คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การด้ า นเงิ น ในงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ แก่หน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม

(ฎ) ดําเนินการ ...

- 38 (ฎ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฏ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
5) ส่วนแผนงานและวิเคราะห์งบประมาณ
(ก) จัดทําและประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
(ข) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และให้ คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า เกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า เงิ น
ในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
(ค) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายในการจัดทําคําขอเงินในงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ
(ง) วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี คําขอ
งบประมาณระหว่างปี และคําขอเงินนอกงบประมาณ
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการชี้แจงงบประมาณของศาลยุติธรรมและสํานักงาน
ศาลยุ ติ ธ รรมต่ อ คณะอนุ ก รรมการงบประมาณ คณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม รั ฐ สภา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายวงเงินและการจัดสรรงบประมาณ
(ช) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และกําหนดโครงสร้างแผนงบประมาณให้สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม
(ซ) จัด ทํ า แผนการใช้ จ่ า ยเงิน ในงบประมาณ เงิ น นอกงบประมาณประจํ า ปี
และการเปลี่ยนแปลงรายการตามแผน
(ฌ) กําหนดหลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณในภาพรวม
(ญ) จั ด ทํ า ประมาณการรายจ่ า ยระยะปานกลางและประจํ า ปี ของงาน
และโครงการต่างๆ
(ฎ) ให้ คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การด้ า นเงิ น ในงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ แก่หน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
(ฏ) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนประจําปี
(ฐ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฑ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

6) ส่วนบริหารงานงบประมาณ …
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(ก) บริ ห ารเงิ น ในงบประมาณและเงิ น นอกงบประมาณ งานและโครงการ
ที่สํานักแผนงานและงบประมาณเป็นหน่วยรับผิดชอบ หรือเป็นหน่วยรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานอื่น
(ข) กลั่ น กรอง จั ด สรรงบประมาณ กํ า หนดรายการ และโอนเปลี่ ยนแปลง
รายการงานและโครงการที่สํานักแผนงานและงบประมาณเป็นหน่วยรับผิดชอบ หรือเป็นหน่วยรับผิดชอบ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
(ค) จัดเตรี ยมข้อ มู ล คําชี้ แจง เหตุผลความจําเป็น เพื่อสนับ สนุนการจัดทํ า
คําของบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
(ง) ให้ คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การด้ า นเงิ น ในงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ แก่หน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
(จ) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และเงินรายรับอื่น
ตามรอบระยะเวลาต่าง ๆ
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
7) ส่วนติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ
(ก) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
(ข) กํากับ เร่งรัด ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินจาก
หน่วยงานต่าง ๆ
(ค) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และเงินรายรับอื่น
ตามรอบระยะเวลาต่าง ๆ
(ง) จัดทํารายงานประจําปี
(จ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ปัญหาอุปสรรค และเสนอแนะแนวทางแก้ไขการติดตาม
และประเมินผล
(ฉ) ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ให้คําปรึกษา แนะนํา และจัดทําคู่มือการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้ง เผยแพร่วิทยาการ
(ช) พัฒนาระบบฐานข้อมูลการรายงานผล
(ซ) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการติดตาม
ประเมินผล
(ฌ) ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ งานและโครงการด้านต่าง ๆ
(ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฎ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(12) สํานักกฎหมาย …

- 40 (12) สํานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม แบ่งงานภายในออกเป็น 5 ส่วนงาน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ส่วนช่วยอํานวยการ
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน
(ข) ปฏิบัติงานเลขานุการและการประชุมของหน่วยงาน
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําและเผยแพร่เอกสารและผลงานของหน่วยงาน
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุเบื้องต้นของหน่วยงาน
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศและสถิติของหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยี
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ญ) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2) ส่วนพัฒนากฎหมาย
(ก) พิจารณาตรวจแก้ไข ให้คําปรึกษา แนะนําในการร่าง แก้ไข ปรับปรุง ยกเลิก
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ข้อบังคับต่าง ๆ แก่หน่วยงานในสํานักงานศาลยุติธรรม
(ข) ยกร่าง แก้ไข ปรับปรุง ยกเลิกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้สอดคล้อง
กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนโยบายของศาลยุติธรรม
(ค) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การเสนอร่ า งกฎหมาย ชี้ แ จงข้ อ มู ล ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รัฐสภา
(ง) ทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
ในการร่างกฎหมายของสํานักงานศาลยุติธรรม และคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง
(จ) ทําความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงาน
ในสํานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานภายนอก
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

3) ส่วนประสาน …
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(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายของประชาชน ในกระบวนการ
ยุติธรรมภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของศาลยุติธรรม
(ข) สนั บ สนุ น ประสานงาน และดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด หาทนายอาสา
ผู้เชี่ยวชาญศาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และอื่น ๆ ตามกฎหมาย
(ค) เผยแพร่ ค วามรู้ ห รื อ สั ม มนาทางวิ ช าการทางด้ า นกฎหมาย ระเบี ย บ
ที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ของศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
4) ส่วนเอกสารวิชาการ
(ก) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลกฎหมายและวิชาการด้านกฎหมาย
(ข) จั ด ทํ า และควบคุ ม การผลิ ต หนั ง สื อ ตํ า รา คู่ มื อ และสื่ อ สารสนเทศอื่ น
เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการของสํานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
(ค) จัดทําย่อคําพิพากษาศาลฎีกา คําสั่ง และคําวินิจฉัย
(ง) รวบรวมและเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสั่งเกี่ยวกับ
อํานาจหน้าที่ของศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
5) ส่วนกฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศ
(ก) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการประสานความร่วมมือ
ในการดําเนินการตามคําสั่งศาล การบังคับใช้กฎหมาย และการคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายของประชาชน
ในอํานาจหน้าที่ของศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือระหว่างสํานักงานศาลยุติธรรม
กั บหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อดํ าเนิ นการตามคํ าสั่ งศาล การบั งคั บใช้ กฎหมาย และการคุ้ มครองสิ ทธิ
เพื่อเสรีภาพของบุคคล
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือทางการศาลระหว่างประเทศ
(ง) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย เกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนและกระบวนการพิ จ ารณา
ของกฎหมายไทย กฎหมายต่ า งประเทศ และกฎหมายระหว่ า งประเทศ กฎหมายการศาลและวิ ธี
พิจารณาความและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(13) สํานักตรวจสอบภายใน ...

- 42 (13) สํานักตรวจสอบภายใน แบ่งงานภายในออกเป็น 7 ส่วนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังนี้
1) ส่วนช่วยอํานวยการ
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน
(ข) ปฏิบัติงานเลขานุการและการประชุมของหน่วยงาน
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําและเผยแพร่เอกสารและผลงานของหน่วยงาน
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุเบื้องต้นของหน่วยงาน
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศและสถิติของหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยี
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ญ) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2) ส่วนวิชาการตรวจสอบภายใน
(ก) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ประกอบการจั ด ทํ า และทบทวนกฎบั ต รการ
ตรวจสอบภายใน
(ข) กํ า หนดกรอบความประพฤติ เ กี่ ย วกั บ ความเที่ ย งธรรมและข้ อ จํ า กั ด
ของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม มาตรฐาน จริยธรรม คุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน
(ค) จัดทํากฎบัตรการตรวจสอบภายใน และทบทวนประจําทุกปี
(ง) เผยแพร่กฎบัตรตรวจสอบภายในให้ทราบทั่วกันในส่วนราชการ
(จ) กําหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
(ฉ) พัฒนาระบบรูปแบบ วิธีการ แนวทางและเทคนิคการตรวจสอบภายใน
(ช) จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
(ซ) สอบทานระบบควบคุมภายใน
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย ความคิดเห็น ทิศทาง กฎระเบียบ
ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
(ญ) จั ด ทํ า แผนการตรวจสอบภายในทั้ ง ระยะยาวและประจํ า ปี ทั้ ง การ
ตรวจสอบทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(ฎ) พัฒนารูปแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจทราบ
(ฏ) ร่วมกับสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน
เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในภาครัฐ
(ฐ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฑ) ปฏิบัติงาน ...

- 43 (ฑ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
3) ส่วนตรวจสอบทางการเงิน 1
(ก) ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
(ข) จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ
(ค) ตรวจสอบทางการเงิน
(ง) รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
4) ส่วนตรวจสอบทางการเงิน 2
(ก) ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
(ข) จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ
(ค) ตรวจสอบทางการเงิน
(ง) รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
5) ส่วนตรวจสอบทางการเงิน ๓
(ก) ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
(ข) จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ
(ค) ตรวจสอบทางการเงิน
(ง) รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
6) ส่วนตรวจสอบทางการเงิน ๔
(ก) ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
(ข) จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ
(ค) ตรวจสอบทางการเงิน
(ง) รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
7) ส่วนตรวจสอบพิเศษ …
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(ก) ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
(ข) จั ด ทํ า แผนการตรวจสอบภายในประจํ า ปี สํ า หรั บ การตรวจสอบการ
ดําเนินงาน สารสนเทศ และการบริหาร
(ค) จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ
(ง) ตรวจสอบการดํ า เนิ น งานตามแผนงาน งานและโครงการ สารสนเทศ
และการบริหาร
(จ) เสนอแนะวิธีการในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด รวมทั้ง ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายหรือการรั่วไหลเกี่ยวกับ
การเงินหรือทรัพย์สินต่าง ๆ
(ฉ) จั ด ทํ า รายงานการตรวจสอบภายในเสนอต่ อ เลขาธิ ก ารสํ า นั ก งาน
ศาลยุติธรรม และติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจ
(ช) ประชุมร่วมกับผู้บริหารในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับ
การบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง การดําเนินงานตามแผนงาน
หรือโครงการ
(ซ) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่หน่วยรับตรวจ รวมทั้ง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง การดําเนินงานตามแผนงาน
หรือโครงการ
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ญ) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(14) สํานักบริหารทรัพย์สิน แบ่งงานภายในออกเป็น 6 ส่วนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังนี้
1) ส่วนช่วยอํานวยการ
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน
(ข) ปฏิบัติงานเลขานุการและการประชุมของหน่วยงาน
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําและเผยแพร่เอกสารและผลงานของหน่วยงาน
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุเบื้องต้นของหน่วยงาน
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศและสถิติของหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยี
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ญ) ปฏิบัติงาน ...

- 45 (ญ) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2) ส่วนจัดหาและควบคุมพัสดุ
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์
ด้านวัสดุครุภัณฑ์
(ข) จัดทําแผนความต้องการ คําของบประมาณวัสดุ ครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวร
และแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ
(ค) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบ
(ง) บริหารสัญญาหรือข้อผูกพัน ศึกษา วิเคราะห์การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา
การเช่าที่ใช้งบประมาณเงินนอกงบประมาณ พิจารณาให้ความเห็นในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
หรือข้อตกลง การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา
(จ) ควบคุมและจําหน่ายพัสดุ ตรวจสอบเกี่ยวกับการรับ การเก็บรักษาการจ่าย
พัสดุและการซ่อมบํารุงให้หน่วยงานต่างๆ การควบคุมด้านบัญชีพัสดุ การขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ที่ได้มาจาก
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ การตรวจสอบพัสดุประจําปี การจําหน่ายพัสดุให้เป็นไปตาม
ระเบียบแนวทางปฏิบัติที่กําหนด
(ฉ) ให้คําปรึกษา แนะนํา และตอบข้อหารือเกี่ยวกับการจัดจ้างพัสดุ
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
3) ส่วนอาคารสถานที่
(ก) พั ฒ นาและจั ด ทํ า ระบบฐานข้ อ มู ล ที่ ดิ น ทั่ ว ประเทศของสํ า นั ก งาน
ศาลยุติธรรม
(ข) พัฒนาและจัดทําฐานข้อมูลก่อสร้างทั่วประเทศของสํานักงานศาลยุติธรรม
(ค) ศึกษา วิเคราะห์ สํารวจความต้องการ กําหนดพื้นที่และจัดลําดับความสําคัญ
ของการใช้ที่ดินของหน่วยงานในศาลยุติธรรม
(ง) จัดทําคําของบประมาณ ตลอดจนประสานความร่วมมือในการจัดทําคําขอ
งบประมาณเกี่ยวกับที่ดิน
(จ) จัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทําการศาลยุติธรรม บ้านพัก
และสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ฉ) บริหารการใช้ที่ดินและกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอใช้ที่ดิน
(ช) ควบคุม กํากับ ดูแลที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้างของทุกหน่วยงานในสังกัด
สํานักงานศาลยุติธรรม
(ซ) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานขอใช้ ขอเช่า เช่าซื้อที่ดิน ของทุกหน่วยงาน
ในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
(ฌ) ดําเนินการ ...

- 46 (ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ในการขอ
ใช้ที่ดิน
(ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ของศาลยุติธรรมและสํานักงาน
ศาลยุติธรรม
(ฎ) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบ
(ฏ) ควบคุมดูแลสัญญาภายหลังสิ้นสุดสัญญา รับประกันการชํารุดบกพร่อ ง
ของทุกหน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
(ฐ) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการเกี่ยวกับ
อาคารสถานที่
(ฑ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฒ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
4) ส่วนยานพาหนะ
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องด้านยานพาหนะ
(ข) จัดทํากรอบครุภัณฑ์ยานพาหนะ
(ค) จัดทําฐานข้อมูลรถราชการของสํานักงานศาลยุติธรรม
(ง) จัดทําแผนความต้องการ และคําของบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(จ) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบ
(ฉ) บริ ห ารสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ผู ก พั น ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ก ารซื้ อ การเช่ า ที่ ใ ช้ เ งิ น
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ พิจารณาให้ความเห็นในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง
การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา
(ช) บริหารการใช้รถราชการของสํานักงานศาลยุติธรรมตามวงจรพัสดุ
(ซ) ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการบริหารรถราชการ
(ฌ) จัดทํารายงานการจัดหา และประเมินผลการใช้รถราชการของสํานักงาน
ศาลยุติธรรม
(ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฎ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
5) ส่วนวิชาการพัสดุ
(ก) ศึกษา วิเคราะห์การบริหารงานด้านการพัสดุของสํานักงานศาลยุติธรรม
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการพัสดุของสํานักงานศาลยุติธรรม
(ข) พัฒนากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ด้านการพัสดุของสํานักงานศาลยุติธรรม
(ค) พัฒนา ...

- 47 (ค) พัฒนารูปแบบ สัญญา ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
(ง) จัดทําสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดหาพัสดุที่สํานักบริหารทรัพย์สินเป็น
ผู้ดําเนินการ
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการผิดสัญญาด้านการพัสดุ
(ฉ) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และให้ คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า และติ ด ตามประเมิ น ผล
เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านด้ า นการพั ส ดุ ข องสํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมและหน่ ว ยงานในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
ศาลยุติธรรม
(ช) เผยแพร่ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ด้านการพัสดุ
ของสํานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๖) ส่วนควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน
(ก) ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ก ารควบคุ ม เบิ ก จ่ า ยพั ส ดุ แ ละข้ อ มู ล ระบบทะเบี ย น
ทรัพย์สินสํานักงานและศาลยุติธรรม
(ข) พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบ การควบคุ ม การเบิ ก จ่ า ยพั ส ดุ เพื่ อ กํ า หนด
หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบั ติและคู่มือที่เกี่ยวข้องกั บการกําหนดหมายเลขครุภัณฑ์ การควบคุมพัส ดุ
การตรวจสอบการพั ส ดุ ป ระจํ า ปี การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบหาข้ อ เท็ จ จริ ง การจํ า หน่ า ยพั ส ดุ
การจําหน่ายพัสดุเป็นสูญ การลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชี
(ค) คํานวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ต้องเรียกชดใช้ตามความรับผิดทางละเมิด
(ง) เผยแพร่ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการควบคุม
พัสดุ การเบิกจ่ายพัสดุ ระบบทะเบียนทรัพย์สินของสํานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัด
สํานักงานศาลยุติธรรม
(จ) พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ ระบบทะเบียนทรัพย์สิน ระบบฐานข้อมูล
ที่ดิน และฐานข้อมูลรถราชการของสํานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
และกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและข้อมูลในการบันทึกรายการ
(ฉ) จัดทําฐานข้อมูลระบบทะเบียนทรัพย์สิน ฐานข้อมูลรถราชการและระบบ
ฐานข้อมูลที่ดินทั่วประเทศของสํานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
(ช) ส่งเสริม สนับสนุน และให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการควบคุมพัสดุของ
สํานักงานและศาลยุติธรรม
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(15) สถาบันวิจัย ...

- 48 (15) สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นารพี พั ฒ นศั ก ดิ์ แบ่ ง งานภายในออกเป็ น 6 ส่ ว นงาน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ส่วนช่วยอํานวยการ
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน
(ข) ปฏิบัติงานเลขานุการและประชุมของหน่วยงาน
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําและเผยแพร่เอกสารและผลงานของหน่วยงาน
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุเบื้องต้นของหน่วยงาน
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศและสถิติของหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยี
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ญ) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2) ส่วนนโยบายและแผนการวิจัยและพัฒนาระบบงาน
(ก) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย และรวบรวมวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สารสนเทศทั้ ง ใน
และต่างประเทศ
(ข) สั ง เคราะห์ แ ละจั ด ทํ า ข้ อ เสนอทางเลื อ กนโยบายและแผนด้ า นการวิ จั ย
และพัฒนาระบบงานของศาลยุติธรรม
(ค) วิเคราะห์ กลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับงานและงบประมาณด้านการ
วิจัยและพัฒนาของศาลยุติธรรม
(ง) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณและรายงานผลของส่วนงาน
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
3) ส่วนวิจัย
(ก) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบงาน ระบบบริหารจัดการ
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาพิพากษาคดี
(ค) จัดประชุมทางวิชาการ การสัมมนา การเสวนา และการจัดทํากิจกรรมทาง
วิชาการอื่นๆ
(ง) จัดทําสรุปงานวิจัยของสํานักงานศาลยุติธรรมพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร

(จ) จัดทํา ...

- 49 (จ) จัดทําทะเบียนนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชากฎหมาย ระบบงาน
ระบบบริหารจัดการและสาขาวิชาการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน
(ฉ) จั ด ทํ า รายงานผลการวิ จั ย วารสาร จดหมายข่ า ว หนั ง สื อ เล่ ม เอกสาร
วิ ช าการต่ า งๆ เว็ บ ไซต์ เพื่ อ เผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ของสํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมแก่ ห น่ ว ยงานภายใน
และภายนอก
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
4) ส่วนสนับสนุนการพัฒนาระบบและมาตรฐานงานศาลชั้นต้น
(ก) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับกิจการศาล กระบวนพิจารณาความ และระบบงานศาลชั้นต้น ระบบงานศาลพิเศษ และศาล
ชํานัญพิเศษทั้งในศาลชั้นต้นและศาลสูง ตลอดจนวิธีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาระบบงาน
(ข) จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
(ค) ให้คําปรึกษา แนะนํา และตอบปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานให้แก่
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
(ง) นิเทศงานและเผยแพร่วิทยาการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน
(จ) ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์และรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนา
ระบบงานของศาลยุติธรรม
(ฉ) จัดทํารายงานประจําปีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานของศาลยุติธรรม
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
5) ส่วนสนับสนุนการพัฒนาระบบและมาตรฐานงานศาลสูง
(ก) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับกิจการศาล กระบวนพิจารณาความและระบบงานศาลสูง ตลอดจนวิธีการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาระบบงาน
(ข) จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
(ค) ให้คําปรึกษา แนะนํา และตอบปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานให้แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ง) นิเทศงานและเผยแพร่วิทยาการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน
(จ) ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์และรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนา
ระบบงานของศาลยุติธรรม

(ฉ) จัดทํา ...

- 50 (ฉ) จัดทํารายงานประจําปีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานของศาลยุติธรรม
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
6) ส่วนสนับสนุนการพัฒนาระบบและมาตรฐานงานบริหารจัดการ
(ก) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานบริหารจัดการ และงานธุรการ ตลอดจนวิธีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาระบบงาน
(ข) จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
(ค) ให้คําปรึกษา แนะนํา และตอบปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานให้แก่
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
(ง) นิเทศงานและเผยแพร่วิทยาการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน
(จ) ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์และรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนา
ระบบงานของสํานักงานศาลยุติธรรม
(ฉ) จัดวางระบบการควบคุมภายในของสํานักงานศาลยุติธรรมตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้ง ประสานงาน และดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการในการวาง
ระบบการควบคุมภายในของสํานักงานศาลยุติธรรมตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(ช) จัดทํารายงานประจําปีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานของศาลยุติธรรม
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(16) สํ า นั ก การเจ้ า หน้ า ที่ แบ่ ง งานภายในออกเป็ น 4 ส่ ว นงาน มี ห น้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบ ดังนี้
1) ส่วนช่วยอํานวยการ
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน
(ข) ปฏิบัติงานเลขานุการและประชุมของหน่วยงาน
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําและเผยแพร่เอกสารและผลงานของหน่วยงาน
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุเบื้องต้นของหน่วยงาน
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศและสถิติของหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยี

(ฌ) ดําเนินการ ...

- 51 (ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ญ) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2) ส่วนสรรหาและคัดเลือก
(ก) จั ดทํ ามาตรฐาน หลั กเกณฑ์ และแนวทางการสรรหาและเลื อ กสรรบุ ค คล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการศาลยุติธรรม และบุคลากรตามการจ้างงาน
ประเภทอื่นของสํานักงานศาลยุติธรรม
(ข) ดําเนินการตรวจสอบคุณวุฒิของผู้เข้ารับราชการ
(ค) ดําเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง
พนักงานราชการศาลยุติธรรม และบุคลากรตามการจ้างงานประเภทอื่นของสํานักงานศาลยุติธรรม
(ง) ดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น รวมทั้ง การสอบ
เปลี่ยนสายงาน
(จ) จัดทําคลังข้อสอบสํานักงานศาลยุติธรรม
(ฉ) สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
เพื่อพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการ
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผนงาน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
3) ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง
(ก) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ นโยบายและแนวทางการเลื่อน โอน ย้าย
และแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรม
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การรับโอน และการให้โอน การบรรจุ
กลับเข้ารับราชการ การโยกย้าย การสับเปลี่ยน การช่วยราชการ การผัดการเดินทาง การลาออกจากราชการ
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และให้คําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของสํานักงานศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ศ. กําหนด
(ง) ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีถือจ่าย
(จ) สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
เพื่อพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการ
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผนงาน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ช) ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

4) ส่วนประเมินและข้อมูลบุคคล …
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(ก) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาระบบสารสนเทศทรั พ ยากรบุ ค คล
รวมทั้ง จัดทําฐานข้อมูล และปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลให้มีความถูกต้องและทันสมัย
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาทะเบียนประวัติ และควบคุมการเกษียณอายุ
ราชการและการพ้นจากตําแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง พนักงานราชการศาลยุติธรรม
และบุคลากรตามการจ้างงานประเภทอื่น
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองเวลาราชการและสถานภาพบุคคล การจัดทํา
บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ และเครื่องแบบการแต่งกายของข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง พนักงานราชการ
ศาลยุติธรรม และบุคลากรตามการจ้างงานประเภทอื่น
(ง) ตรวจสอบและควบคุมการลาประเภทต่างๆ และการลงเวลาปฏิบัติราชการ
(จ) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบความประพฤติ ข องบุ ค คลก่ อ นบรรจุ
เข้ารับราชการ
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง พนักงานราชการศาลยุติธรรม และบุคลากรตามการจ้างงานประเภทอื่น
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับการขอรับบําเหน็จบํานาญ กบข. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
สําหรับลูกจ้างประจํา (กสจ.) เงินทดแทนข้าราชการ และลูกจ้างประจํา และการประกันสังคม
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญ
จักรพรรดิมาลา
(ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ การขอพระราชทาน
เพลิงศพ และการขอพระราชทานดินฝังศพ
(ฎ) ดําเนินการและให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง
และการได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง พนักงานราชการศาลยุติธรรม
และบุคลากรตามการจ้างงานประเภทอื่นของสํานักงานศาลยุติธรรม
(ฏ) สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
เพื่อพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการ
(ฐ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผนงาน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฑ) ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(17) สํานักกิจการคดี ...
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ดังนี้
1) ส่วนช่วยอํานวยการ
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน
(ข) ปฏิบัติงานเลขานุการและการประชุมของหน่วยงาน
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําและเผยแพร่เอกสารและผลงานของหน่วยงาน
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุเบื้องต้นของหน่วยงาน
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศและสถิติของหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยี
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ญ) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2) ส่วนคดี
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย หรืออื่นๆ
ที่สํานักงานศาลยุติธรรมหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นคู่ความในคดี
(ข) ดําเนินการประสานงานกับพนักงานอัยการเกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีปกครอง
หรือคดีอาญา
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการออกคําสั่งทางปกครอง การพิจารณาอุทธรณ์คําสั่ง
ทางปกครอง
(ง) การบังคับตามคําสั่งทางปกครอง
(จ) กํ า หนดมาตรการ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารแนวทางการให้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า
และการตอบข้อหารือเกี่ยวกับคดี
(ฉ) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การช่ ว ยเหลื อ ข้ า ราชการฝ่ า ยตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม
ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา คู่ความ ผู้เสียหาย หรือเป็นคู่กรณี ผู้ถูกฟ้องคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
ราชการตามหน้าที่
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

3) ส่วนความรับผิด …
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(ก) พิจารณาดําเนินการความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(ข) รายงานความเสียหายความรับผิดทางละเมิดต่อกรมบัญชีกลาง
(ค) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การบั ง คั บ ตามคํ า สั่ ง ทางปกครองที่ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่
รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
และคําสั่งทางปกครองอื่นๆ
(ง) กําหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการให้คําปรึกษาแนะนํ า
และการตอบข้อหารือเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
4) ส่วนบังคับคดี
(ก) กําหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทาง การให้คําปรึกษาแนะนํา
และตอบข้อหารือเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีกับผู้ประกัน ในกรณีที่ผู้ประกันถูกคําสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามที่ได้รับมอบหมาย
(ค) ดําเนินการติดตามและจัดทํารายงานการสืบทรัพย์ บังคับคดี
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีของศาลยุติธรรมหรือสํานักงานศาลยุติธรรม
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
5) ส่วนนิติการ
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
(ข) ให้ คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า ตอบข้ อ หารื อ และดํ า เนิ น การโต้ แ ย้ ง เขตอํ า นาจ
ของศาลยุติธรรมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานคดีโทษประหารชีวิตและคดีสําคัญ
(ง) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ผู้ ที่ จ ะเข้ า สู่ ตํ า แหน่ ง
ตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอื่นร้องขอ
(จ) ดําเนินการกรณีสมาชิกรัฐสภาถูกฟ้องคดีอาญา
(ฉ) ดําเนินการส่งคําคู่ความให้บุคคลที่อยู่ในพระบรมมหาราชวัง
(ช) ตรวจพิ จ ารณาร่ า ง แก้ ไ ข นิ ติ ก รรมสั ญ ญาและข้ อ ตกลงของหน่ ว ยงาน
ในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม

(ซ) ตอบข้อหารือ ...
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ทํากับหน่วยงานอื่น
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม หรือเรื่องราวการร้องทุกข์
ในคดีของศาลยุติธรรม
(ญ) ให้คําปรึกษาแนะนํา ตอบข้อหารือกําหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ
และจัดทําแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบให้กับศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม
(ฎ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฏ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(18) สํานักส่งเสริมงานตุลาการ แบ่งงานภายในออกเป็น 5 ส่วนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังนี้
1) ส่วนช่วยอํานวยการ
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน
(ข) ปฏิบัติงานเลขานุการและประชุมของหน่วยงาน
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําและเผยแพร่เอกสารและผลงานของหน่วยงาน
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุเบื้องต้นของหน่วยงาน
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศและสถิติของหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยี
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
2) ส่วนไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการระงับ
ข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยทั้งในและนอกศาล
(ข) สนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ในการนํ า แนวนโยบายและแผนยุ ท ธศาสตร์
ของศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
(ค) ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินการตามมาตรการไกล่เกลี่ยและประนอม
ข้อพิพาทแก่ศาลทั่วประเทศ
(ง) ดําเนินการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทก่อนฟ้องให้แก่ประชาชนที่มีข้อพิพาท
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานอื่นในการวางระบบ พัฒนาระบบและวิธีการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
(ฉ) ดําเนินการ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการระงับข้อพิพาทโดนการไกล่
เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
(ช) ดําเนินการ ...
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(ซ) จั ด ทํ า ฐานข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประวั ติ ความประพฤติ แ ละผลการปฏิ บั ติ ง าน
ของผู้ประนีประนอม
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกศาลที่มีผลงานการไกล่เกลี่ยดีเด่น
และผู้ประนีประนอมดีเด่น
(ญ) สนับสนุนข้อมูลในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่
ผู้ประนีประนอม
(ฎ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฏ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
3) ส่วนวิทยาการระงับข้อพิพาททางเลือก
(ก) พัฒนา กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการสนับสนุนการพิจารณา
คดีและการระงับข้อพิพาท
(ข) ให้คําปรึกษาและทําความเห็นด้านการระงับข้อพิพาทและการสนับสนุนการ
พิจารณาคดีแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป
(ค) เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนการพิจารณาคดีและการระงับ
ข้อพิพาท ตลอดจนให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางวิชาการต่าง ๆ และพัฒนาตํารา เอกสาร
วิชาการ และคู่มือ
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม พัฒนา และการรักษาคุณธรรม จริยธรรม
ของผู้ประนีประนอม
(จ) ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนในการ
ส่งเสริมการระงับข้อพิพาทและการสนับสนุนการพิจารณาคดี
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
4) ส่วนฝึกอบรมและเผยแพร่การระงับข้อพิพาททางเลือก
(ก) ดําเนินการจัดอบรม สัมมนา แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสนับสนุน
การพิจารณาคดีและการระงับข้อพิพาท และประเมินผลการอบรมสัมมนา
(ข) ดําเนินการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะให้แก่อาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ในชุมชน ตลอดจนการขึ้นทะเบียน จัดทําข้อมูลประวัติและผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทในชุมชน
(ค) พั ฒ นาหลั ก สู ต รและเทคนิ ค วิ ธี ก ารในการฝึ ก อบรมเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้
และทักษะในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทและการสนับสนุนการพิจารณาคดี
(ง) เผยแพร่ แ ละเสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจในการไกล่ เ กลี่ ย ประนอมข้ อ พิ พ าท
แก่ประชาชน ตลอดจนชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(จ) ดําเนินการ ...
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การสนับสนุนการพิจารณาคดีและการระงับข้อพิพาท
(ฉ) จัดทําและปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมโดยใช้เทคโนโลยี
(ช) ดําเนินการประชาสัมพันธ์ การนําเสนอผลการดําเนินงานด้วยสื่อต่างๆ
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
5) ส่วนสนับสนุนการพิจารณาคดี
(ก) ส่งเสริม สนับสนุนการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม
(ข) ศึกษาและวิเคราะห์ระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับกิจการศาล ระบบงานของศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม เพื่อนํามากําหนดตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
(ค) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ
ราชการของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
(ง) ให้คําปรึกษา แนะนํา และประสานงานเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
(จ) ส่งเสริมการนําระบบ หรือนวัตกรรมมาใช้ในการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(19) สํานักอนุญาโตตุลาการ แบ่งงานภายในออกเป็น 5 ส่วนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังนี้
1) ส่วนช่วยอํานวยการ
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน
(ข) ปฏิบัติงานเลขานุการและการประชุมของหน่วยงาน
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําและเผยแพร่เอกสารและผลงานของหน่วยงาน
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุเบื้องต้นของหน่วยงาน
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศและสถิติของหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยี
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ญ) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2) ส่วนคดี ...
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(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาท
ระหว่างประเทศ
(ข) รายงานความเคลื่อนไหวของข้อพิพาทและจัดทําสถิติโดยใช้เทคโนโลยี
(ค) ให้คําปรึกษา และความเห็นทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ
ในข้อพิพาทระหว่างประเทศ
(ง) ปฏิ บั ติ ง านเลขานุ ก ารของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการในระหว่ า งการดํ า เนิ น
กระบวนพิจารณาข้อพิพาทระหว่างประเทศ
(จ) ค้นคว้ารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ทําความเห็นเสนอคณะอนุญาโตตุลาการ
เพื่อประกอบการพิจารณา
(ฉ) ดําเนินการตามมติหรือตามที่คณะอนุญาโตตุลาการมอบหมาย
(ช) ดําเนินการส่งเสริมและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการระงับ
ข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทระหว่างประเทศ
(ซ) ให้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า เกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนและวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การระงั บ
ข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทระหว่างประเทศ
(ฌ) บริหารจัดการสํานวนคดี
(ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฎ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
3) ส่วนคดีพาณิชย์
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาท
คดีแพ่งและพาณิชย์ระหว่างคู่พิพาทที่เป็นเอกชนภายในประเทศ
(ข) รายงานความเคลื่อนไหวของข้อพิพาทและจัดทําสถิติโดยใช้เทคโนโลยี
(ค) ให้คําปรึกษา และความเห็นทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ
ในข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์
(ง) ปฏิ บั ติ ง านเลขานุ ก ารของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการในระหว่ า งการดํ า เนิ น
กระบวนพิจารณาข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์
(จ) ค้นคว้ารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ทําความเห็นเสนอคณะอนุญาโตตุลาการ
เพื่อประกอบการพิจารณา
(ฉ) ดําเนินการตามมติหรือตามที่คณะอนุญาโตตุลาการมอบหมาย
(ช) ดําเนินการส่งเสริมและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการระงับ
ข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์
(ซ) ให้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า เกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนและวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การระงั บ
ข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์
(ฌ) บริหารจัดการสํานวนคดี
(ญ) ดําเนินการ ...
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(ฎ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
4) ส่วนคดีสัญญาทางปกครอง
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาท
ทางปกครองซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาทางปกครองระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนภายในประเทศ
(ข) รายงานความเคลื่อนไหวของข้อพิพาทและจัดทําสถิติโดยใช้เทคโนโลยี
(ค) ให้คําปรึกษา และความเห็นทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ
ในข้อพิพาททางปกครอง
(ง) ปฏิ บั ติ ง านเลขานุ ก ารของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการในระหว่ า งการดํ า เนิ น
กระบวนพิจารณาข้อพิพาททางปกครอง
(จ) ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ทําความเห็นเสนอคณะอนุญาโตตุลาการ
เพื่อประกอบการพิจารณา
(ฉ) ดําเนินการตามมติหรือตามที่คณะอนุญาโตตุลาการมอบหมาย
(ช) ดําเนินการส่งเสริมและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการระงับ
ข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาททางปกครอง
(ซ) ให้ คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า เกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนและวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การระงั บ
ข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาททางปกครอง
(ฌ) บริหารจัดการสํานวนคดี
(ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฎ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
5) ส่วนพัฒนาระบบและข้อกฎหมาย
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
และมาตรฐานด้านอนุญาโตตุลาการ
(ข) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานเกี่ยวกับ
การอนุญาโตตุลาการ และติดตามประเมินผลการดําเนินการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ
(ค) ติดตามความเคลื่อนไหวของสนธิสัญญา อนุสัญญาและความตกลงระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี
(ง) ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการ
ระงับข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการกับองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม
กับองค์กรระหว่างประเทศ
(จ) เป็ น ศู น ย์ ร วมองค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การอนุ ญ าโตตุ ล าการทั้ ง ในประเทศ
และต่างประเทศ
(ฉ) ดําเนินการสรรหาและขึ้นทะเบียนอนุญาโตตุลาการ
(ช) ดําเนินการ ...

- 60 (ช) ดําเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมอนุญาโตตุลาการ
(ซ) จัดทําเอกสารทางวิชาการ คู่มือปฏิบัติงาน บทความเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ
(ฌ) ดําเนินการส่งเสริมและเผยแพร่ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่งาน
อนุญาโตตุลาการ
(ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฎ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(20) กองสารนิ เ ทศและประชาสั ม พั น ธ์ แบ่ ง งานภายในออกเป็ น 4 กลุ่ ม งาน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) กลุ่มงานช่วยอํานวยการ
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน
(ข) ปฏิบัติงานเลขานุการและการประชุมของหน่วยงาน
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําและเผยแพร่เอกสารและผลงานของหน่วยงาน
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุเบื้องต้นของหน่วยงาน
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศและสถิติของหน่วยงาน
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยี
(ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของกลุ่มงาน
(ฎ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
2) กลุ่มงานสารสนเทศและการสื่อสาร
(ก) จัดทําหรือปรับปรุงระบบ รูปแบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการและสื่อการ
ประชาสัมพันธ์ของศาลยุติธรรม
(ข) วางแผนงานประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรมและสํานักงาน
ศาลยุติธรรม ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
(ค) ออกแบบงานศิ ล ปกรรมและการจั ด ทํ า สื่ อ ต่ า งๆ สํ า หรั บ การเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
(ง) สนั บ สนุ น การผลิ ต สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ กั บ สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
และหน่วยงานในสังกัด
(จ) บริการถ่ายภาพ
(ฉ) ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ด้านการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์
(ช) จัดทํา ...

- 61 (ช) จัดทําฐานข้อมูลหรือปรับปรุงรูปแบบ วิธีการจัดเก็บและสืบค้นภาพถ่าย
และภาพกิจกรรมต่างๆ ของศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
(ซ) ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการใช้เครื่องมือผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์แก่บุคลากรของหน่วยงาน
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของกลุ่มงาน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
3) กลุ่มงานโฆษกและวิเคราะห์ข่าว
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของโฆษกศาลยุติธรรมและสํานักงาน
ศาลยุติธรรม
(ข) ประสานงานและอํานวยความสะดวกในด้านสื่อสารมวลชนสัมพันธ์
(ค) บันทึก ถอดเทปการแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร เพื่อเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์
(ง) ติดตาม ประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปข่าวเกี่ยวกับกฎหมาย คดีความ
กระบวนการยุติธรรมและการศาลยุติธรรมจากแหล่งข่าวต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกเสนอผู้บริหาร
(จ) ดําเนินการจัดทํา เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมาย
คดีความ กระบวนการยุติธรรมและการศาลยุติธรรม ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี
ต่อประชาชนและสังคม
(ฉ) สํารวจความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชน รวมทั้ง สํารวจและวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสารที่อาจมีผลต่อภาพลักษณ์ของศาลยุติธรรม
(ช) วางแผนบริหารจัดการ และดําเนินการประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความเข้าใจ
อันดีและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้ได้รับการยอมรับจากประชาชนและสังคม และสามารถป้องกัน
การเข้าใจผิดได้
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของกลุ่มงาน
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
4) กลุ่มงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
(ก) จัดทําสื่อสําหรับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
(ข) สนับสนุนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับสํานักงานศาลยุติธรรม
และหน่วยงานในสังกัด
(ค) บริการถ่ายภาพ
(ง) บริหารจัดการและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของกลุ่มงาน
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(21) ศูนย์ ...

- 62 (21) ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม แบ่งงานภายในออกเป็น 7 กลุ่มงาน มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) กลุ่มงานช่วยอํานวยการ
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน
(ข) ปฏิบัติงานเลขานุการและการประชุมของหน่วยงาน
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําและเผยแพร่เอกสารและผลงานของหน่วยงาน
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุเบื้องต้นของหน่วยงาน
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศและสถิติของหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยี
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของกลุ่มงาน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๒) กลุ่มงานบริการสารสนเทศ
(ก) ดําเนินการบริการยืม - คืน ทรัพยากรสารสนเทศด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(ข) ดําเนินการจัดทําดรรชนีวารสารสนเทศห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
(ค) จัดทําแฟ้มเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิชาการด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(ง) ดําเนินการในด้านการบริการตอบคําถามและช่วยค้นคว้า
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับโสตทัศนวัสดุ
(ฉ) ให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
(ช) จัดนิทรรศการ
(ซ) จัดทําสถิติและแบบสอบถามความพึงพอใจ
(ฌ) จัดระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศและให้บริการที่ได้มาตรฐาน
(ญ) บริการข่าวสารทันสมัย
(ฎ) ดําเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่าน การใช้ห้องสมุดและนําชม
(ฏ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของกลุ่มงาน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๓) กลุ่มงานเอกสารทางกฎหมาย
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและคําพิพากษา
ศาลฎีกาฉบับเต็ม คําพิพากษาศาลฎีกาฉบับย่อ คําสั่งคําร้องศาลฎีกาให้ครบถ้วน ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
(ข) แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย พระราชบัญญัติในแฟ้มกฎหมาย ตามราชกิจจานุเบกษา
จัดทําสารบัญรายชื่อพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
(ค) วิเคราะห์ ...

- 63 (ค) วิเคราะห์ และจั ดระบบฐานข้ อมู ลคํ าพิ พากษาฎี กา ย่ อข้ อกฎหมาย คํ า สั่ ง
คําร้องให้ทันสมัยถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จัดทําคู่มือ และดรรชนีสืบค้น
(ง) ดํ า เนิ น การด้ า นการจั ด เก็ บ คํ า พิ พ ากษาศาลฎี ก าฉบั บ เต็ ม คํ า พิ พ ากษา
ศาลฎีกาฉบับย่อ คําสั่งคําร้องศาลฎีกา พร้อมจัดทําสําเนาไมโครฟิล์มและไฟล์ดิจิตอล
(จ) ดําเนินการจัดส่งเอกสารทางกฎหมายให้แก่หน่วยงานในสังกัดสํานักงาน
ศาลยุติธรรม
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของกลุ่มงาน
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๔) กลุ่มงานพัฒนาสารสนเทศ
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศ
(ข) สั ง เคราะห์ แ ละจั ด ทํ า ข้ อ เสนอทางเลื อ กนโยบายและแผนการจั ด หา
สารสนเทศทางกฎหมายและวิชาการของศาลยุติธรรม
(ค) วิเคราะห์ กลั่นกรอง และเสนอความเห็นเกี่ยวกับงานและงบประมาณ
ด้านการจัดหาสารสนเทศทางกฎหมายและวิชาการของศาลยุติธรรม
(ง) รวบรวม วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณของงานด้านการจัดหาสารสนเทศทางกฎหมายและวิชาการของศาลยุติธรรมศึกษา
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผน และจัดการเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศของศาลยุติธรรม
(ฉ) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การรวบรวม คั ด เลื อ ก จั ด หาและจั ด ระบบ
ทรัพยากรสารนิเทศของศาลยุติธรรม
(ช) ดํ าเนิ นการเกี่ ยวกั บการลงรายการในระบบฐานข้ อมู ลรายการทรั พยากร
สารนิเทศของห้องสมุด
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับการเตรียมทรัพยากรสารนิเทศและจัดส่งให้หน่วยงาน
ของศาลยุติธรรม
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของกลุ่มงาน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕) กลุ่มงานสนับสนุนห้องสมุดประจําศาล
(ก) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรฐาน และวิธีการปฏิบัติงานของห้องสมุดประจํา
ศาลตามหลักวิชาการ
(ข) จัดกิจกรรมบรรณารักษ์สัญจรและนิเทศงานห้องสมุดประจําศาล
(ค) ให้คําปรึกษาแนะนําและช่วยแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานห้องสมุดประจําศาล
(ง) จัดทําคู่มือปฏิบัติงานห้องสมุดประจําศาลและการบริการสําหรับห้องสมุด
ประจําศาล
(จ) สนับสนุน ...

- 64 (จ) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สําหรับห้องสมุดประจําศาล
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของกลุ่มงาน
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๖) กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และเอกสารจดหมายเหตุ
(ก) กําหนดเป้าหมาย การสํารวจ จัดหา คัดเลือก ประเมินคุณค่า รับบริจาค
ทรัพยากรด้านพิพิธภัณฑ์ และจดหมายเหตุ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กําหนด
(ข) จัดทําบัญชี การลงทะเบียน จัดทําดรรชนีสืบค้น สาระสังเขปทรัพยากร
ด้านพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุให้เป็นไปตามหลักวิชาการ
(ค) วางแผน ซ่อมแซม อนุรักษ์ เก็บรักษาทรัพยากรด้านพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ
ที่มีคณ
ุ ค่าด้านประวัติศาสตร์ศาล ให้มีสภาพที่ดี คงอยู่สืบไป สามารถเผยแพร่ และนําออกจัดแสดงได้
(ง) ศึ ก ษา ค้ น คว้ า พั ฒ นาเทคนิ ค การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ กิ จ กรรม
การบรรยายนําชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและจดหมายเหตุ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเกิดประโยชน์
แก่สาธารณชนและสังคมต่อไป
(จ) บริการตอบคําถามและช่วยค้นคว้าข้อมูลเพื่อส่งเสริม สนับสนุนงานบริการ
ด้านวิชาการแก่สังคม
(ฉ) วิเคราะห์ และควบคุม ดูแล ป้องกันสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและจดหมายเหตุ เพื่อวางแผนกําหนดวิธีการและแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสม
ตามเกณฑ์มาตรฐานสากลด้านงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ
(ช) บริหารงานทั่วไปของพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของกลุ่มงาน
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๗) กลุ่มงานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
(ก) พัฒนาและจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด
(ข) วางระบบ พัฒนาระบบข้อมูลการประมวลผลการสืบค้นข้อมูลและข้อสนเทศต่าง ๆ
(ค) ประสานงาน บริการสืบค้นข้อมูลกฎหมายหรือวิชาการด้านอื่นจากฐานข้อมูล
ห้องสมุดอัตโนมัติ
(ง) จัดเก็บเอกสารสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(จ) เชื่อมโยงงานห้องสมุดอัตโนมัติกับห้องสมุดของหน่วยงานภายนอก
(ฉ) ดูแล บํารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร
ภายในหน่วยงาน
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของกลุ่มงาน
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(22) สํานักงาน …

- 65 (22) สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล
แบ่งงานภายในออกเป็น 4 กลุ่มงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) กลุ่มงานช่วยอํานวยการ
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน
(ข) ปฏิบัติงานเลขานุการและการประชุมของหน่วยงาน
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําและเผยแพร่เอกสารและผลงานของหน่วยงาน
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุเบื้องต้นของหน่วยงาน
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศและสถิติของหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยี
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของกลุ่มงาน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2) กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม เผยแพร่ และประสานการดําเนินการ
ของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล
(ข) ดําเนินการจัดอบรมสัมมนาแก่บุคลากร ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป
(ค) ดําเนินการจัดทําบทความและเอกสารทางวิชาการ
(ง) ดําเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
(จ) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของกลุ่มงาน
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
3) กลุ่มงานดําเนินการข้อพิพาท
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อกฎหมายและประเภทคดี
จัดทําสารบบคดีและรายงานการพิจารณาให้กับคณะกรรมการ
(ข) ปฏิบัติงานเลขานุการให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล
และอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งระหว่างการพิจารณาเขตอํานาจศาลขัดกัน และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ค) ปฏิบ ัต ิง านตามคํ า สั ่ง และคํ า วิน ิจ ฉัย ของคณะกรรมการ ตลอดจน
ดํ า เนิน การเยีย วยาความเสีย หายแก่ คู่ ค วามจากเหตุ ศ าลขั ด กั น ตามคํ า สั่ ง และคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการ

(ง) ดําเนินการ ...

- 66 (ง) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การให้ คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า การพั ฒ นากฎ ระเบี ย บ
หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และข้อกําหนดในการนําเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ กระบวนการ
พิจารณาของศาล การเยียวยาความเสียหายแก่คู่ความจากเหตุศาลขัดกัน ประมวลและย่อคําวินิจฉัย
ตลอดจนให้บริการระเบียบแก่ประชาชนทั่วไป
(จ) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของกลุ่มงาน
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(23) สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค ตามประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
โดยความเห็นชอบของประธานศาลฎีกา แบ่งงานภายในออกเป็น 6 ส่วนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังนี้
1) ส่วนช่วยอํานวยการ
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไป สารบรรณคดีและงานธุรการทั่วไปของสํานัก
ศาลยุติธรรมประจําภาค
(ข) ดําเนินการงานห้องสมุดของสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค
(ค) ดําเนินงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจําภาค
และคณะทํางานส่งเสริมจริยธรรมประจําภาค
(ง) ดําเนินงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับกิจการผู้พิพากษาสมทบของศาลเยาวชน
และครอบครัวในเขตอํานาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค
(จ) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานราชพิ ธี รั ฐ พิ ธี และงานพิ ธี ก ารของสํ า นั ก ศาล
ยุติธรรมประจําภาค
(ฉ) ดําเนินการงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการนักบริหารของสํานัก
ศาลยุติธรรมประจําภาค
(ช) ดําเนินงานประสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
(ซ) ให้คําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป และที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน
ในเขตอํานาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับราชการประจําและงานในหน้าที่ของอธิบดีผู้พิพากษา
ภาคที่เกี่ยวข้อง
(ญ) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฎ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2) ส่วนคลังและอาคารสถานที่ …
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(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงินงบประมาณและการเงินนอกงบประมาณ
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบัญชี
(ค) จัดทําคําของบประมาณประจําปี และคําของบประมาณเพิ่มเติมของสํานัก
ศาลยุติธรรมประจําภาค
(ง) ดําเนินงานรักษาความปลอดภัย บุคคล อาคารสถานที่และยานพาหนะของสํานัก
ศาลยุติธรรมประจําภาค และให้คําปรึกษา แนะนํา งานรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานในเขตอธิบดี
ผู้พิพากษาภาคตามที่กฎหมายและระเบียบกําหนด
(จ) ดําเนิ นการจัดซื้อ จัดจ้ าง ตรวจเก็บรักษา เบิกจ่าย จัดทําทะเบียนคุมพัสดุ
และทรัพย์สินตลอดจนการซ่อมบํารุงและจําหน่ายพัสดุ
(ฉ) วิเคราะห์ประเมินคุ ณภาพของพั สดุ บริ หารสัญ ญา วางแผนดําเนิน งาน
และการจัดทําพัสดุประจําปี
(ช) ดํ าเนิ นการสํ ารวจ ตรวจที่ ดิ น สิ่ งก่ อสร้ าง งานปรั บปรุ งซ่ อมแซม บั นทึ ก
และปรับปรุงฐานข้อมูลด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้างประกอบการของบประมาณ
(ซ) ประสานงานออกแบบและก่อสร้าง สํารวจ วางผังออกแบบ เขียนแบบ
ประมาณราคาและระยะเวลาในการก่อสร้าง ควบคุมคุณภาพงาน และรายงานความคืบหน้าในการ
ออกแบบและก่อสร้างของหน่วยงานในเขตอธิบดีผู้พิพากษาภาค
(ฌ) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานของส่วนงาน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
3) ส่วนวิชาการและงานคดี
(ก) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และเสนอแนะมาตรฐานการอํานวยความยุติธรรม
ในส่วนวิชาการและงานคดีที่เหมาะสมในแต่ละภาค
(ข) ดําเนินการสนับสนุนงานตรวจราชการและนิเทศงานของหน่วยงานในเขต
อํานาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค
(ค) ให้ คํ า ปรึ ก ษาด้ า นกฎหมาย ด้ า นธุ ร การคดี การบั ง คั บ คดี ผู้ ป ระกั น แก่
หน่วยงานในเขตอํานาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค
(ง) ดําเนินเกี่ยวกับการส่งเสริม และสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี
ของศาลยุติธรรม
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานคดีตามระเบียบสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค
ว่าด้วยการรายงานคดี
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับสนับสนุนการตรวจร่างคําพิพากษาและการร่วมเป็นองค์คณะ
ของหน่วยงานในเขตอํานาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค
(ช) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
4) ส่วนเทคโนโลยี ...
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(ก) เป็นศูนย์ข้อมูล รวมถึงจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านคดีและด้านการ
บริหารของหน่วยงานให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักศาลยุติธรรม
ประจําภาคและของหน่วยงานในเขตอํานาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค
(ข) ดูแล บํารุงรักษา ตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการทํางานของ
ระบบงาน ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศให้สามารถรองรับ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
(ค) บริหารจัดการใช้งานบนระบบเครือข่ายที่ใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ การให้บริการเว็บไซต์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสํานัก
ศาลยุติธรรมประจําภาคและของหน่วยงานในเขตอํานาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค
(ง) บริหารจั ดการระบบรักษาความปลอดภัยในการสื่อสารข้อมู ลผ่านเครือข่าย
และการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายของสํานักศาลยุติธรรมประจําภาคและของหน่วยงานในเขตอํานาจอธิบดี
ผู้พิพากษาภาค
(จ) ให้คําปรึกษา แนะนําและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแล บํารุงรักษาแก้ไข
ปัญหา การใช้งานโปรแกรมปฏิบัติงานต่างๆ และการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แก่บุคลากรของ
สํานักศาลยุติธรรมประจําภาคและของหน่วยงานในเขตอํานาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน
ระบบเครือข่าย และระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทําคําของบประมาณประจําปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสํานักศาลยุติธรรมประจําภาคและของหน่วยงานในเขตอํานาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค
(ช) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ อ อกแบบและพั ฒ นาโปรแกรมระบบงานคอมพิ ว เตอร์
และระบบเครือข่ายของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค
และของหน่วยงานในเขตอํานาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค
(ซ) ดําเนินการประสานงานกับสํานักงานศาลยุติธรรมและปฏิบัติงานร่วมกับ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฌ) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
5) ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
(ก) ดําเนินการพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมระดับภาค
(ข) ประสานงานด้านการพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการด้านบุคคล
(จ) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
6) ส่วนแผนงาน …
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(ก) จัดทําแผนงาน โครงการ และงบประมาณระดับภาค
(ข) ประสานแผนงาน โครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
โครงการ
(ค) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานในภาค รวมถึง การติดตาม
ประเมินผลแผนงาน โครงการของภาค
(ง) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผนงบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(24) สํานักอํานวยการประจําศาลฎีกา แบ่งงานภายในออกเป็น 12 ส่วนงาน มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ส่วนช่วยอํานวยการ
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไปและสารบรรณคดี
(ข) บริหารงานบุคคลเบื้องต้นและงานสวัสดิการของสํานักอํานวยการประจําศาล
(ค) ดําเนินการราชพิธี รัฐพิธี งานพิธีการ งานเลขานุการนักบริหาร
(ง) ประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ตลอดจนการประชุมเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการด้านธุรการของศาล
(จ) ดําเนินการวิเคราะห์ และจัดทําแผนงานโครงการและงบประมาณ
ของสํานักอํานวยการประจําศาล
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดอบรมสัมมนา และพัฒนาบุคลากร
ของสํานักอํานวยการประจําศาล
(ช) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาปรับปรุงระบบงานศาล
(ซ) รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกา
(ฌ) ปฏิบัติงานที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนใดโดยเฉพาะ
(ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฎ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๒) ส่วนคลัง
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงินงบประมาณและการเงินนอกงบประมาณ
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการบัญชี
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ
(ง) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
3) ส่วนพัสดุ …
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(ก) ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจเก็บรักษาเบิกจ่าย จัดทําทะเบียนคุมพัสดุ
และทรัพย์สินตลอดจนการซ่อมบํารุงและจําหน่วยพัสดุ
(ข) วิเคราะห์ ประเมินคุณภาพของพัสดุบริหารสัญญา วางแผนดําเนินงาน
และการจัดทําพัสดุประจําปี
(ค) ดําเนินการรักษาความปลอดภัยบุคคล เอกสาร และอาคารสถานที่
(ง) ดําเนินงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ รวมทั้ง ดูแลระบบสาธารณูปโภค
(จ) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
4) ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ก) เป็นศูนย์ข้อมูล รวมถึงจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านคดี และด้านการบริหาร
ของหน่วยงานให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
(ข) ดูแล บํารุงรักษา ตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการทํางานของระบบงาน
ระบบฐานข้อมูลระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศที่มีอยู่ของหน่วยงานให้สามารถ
รองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
(ค) บริหารจัดการใช้งานบนระบบเครือข่ายที่ใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพการให้บริการเว็บไซต์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
(ง) บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย
และการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายของหน่วยงานกับหน่วยงานกับหน่วยงานภายนอก
(จ) ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแล บํารุงรักษา แก้ไข
ปัญหา การใช้งานโปรแกรมปฏิบัติงานต่างๆ และการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แก่บุคลากรของหน่วยงาน
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน ระบบ
เครือข่าย และระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทําคําของบประมาณประจําปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
(ช) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของหน่วยงาน
(ซ) ดําเนินการประสานงานกับสํานักงานศาลยุติธรรมและปฏิบัติงานร่วมกับ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฌ) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

5) ศูนย์วิชาการงานคดี …
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(ก) ดําเนินการรวบรวม วิเคราะห์ สรุปข้อกฎหมายเอกสารทางประวัติศาสตร์
กฎหมายเพื่อจัดทําข้อมูลวิชาการกฎหมาย
(ข) ให้คําปรึกษา แนะนําความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อปฏิบัติงานที่อยู่
ในความรับผิดชอบและเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย
(ค) ดําเนินการสืบค้นข้อมูลด้านกฎหมายและคําพิพากษาศาลฎีกาเพื่อสนับสนุน
ผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี
(ง) ดําเนินการงานเอกสารกฎหมาย จัดทําบทความวิชาการ ศึกษา ค้นคว้า
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในประเทศและต่างประเทศ
(จ) ดําเนินการย่อและพิมพ์ข้อกฎหมายจากคําพิพากษาศาลฎีกา
(ฉ) ดําเนินการจัดทําระบบฐานข้อมูลข้อกฎหมายจากคําพิพากษา
(ช) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา บํ า รุ ง รั ก ษา และการบริ ก ารทรั พ ยากร
สารสนเทศ
(ซ) ดําเนินการเผยแพร่กิจกรรมของประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา
ประธานแผนกคดีในศาลฎีกา และเลขานุการศาลฎีกา
(ฌ) ดําเนินการประสานงานการประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนทั้งภายในและภายนอก
(ญ) ดําเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
(ฎ) ดําเนินการด้านโสตทัศนูปกรณ์
(ฏ) ปฏิบัติงานห้องสมุด
(ฐ) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฑ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
6) ส่วนบริหารจัดการคดี
(ก) ให้บริการเขียนคําร้อง คําขอ คําแถลง และคําคู่ความรวมทั้งให้คําปรึกษา
แนะนําด้านกฎหมายและสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ประชาชน
(ข) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประชาชนตามกฎหมาย
(ค) ดําเนินการตรวจรับสํานวนความและคําคู่ความต่างๆ
(ง) การตรวจสอบ จัดเก็บ และจ่ายสํานวนความและเอกสาร
(จ) ดําเนินการจัดทําสถิติและรายงานความ
(ฉ) ดําเนินการจัดทําใบสรุปสํานวน (ปลิว) เพื่อเสนอจ่าย
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
(ซ) ปฏิบัติงานอื่นเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
(ฌ) ดําเนินการตรวจสอบและคัดแยกสํานวน
(ญ) ดําเนินการยกร่างคําพิพากษากรณีที่ศาลฎีกาเห็นว่าข้อกฎหมาย
หรือข้อเท็จจริงที่อุทธรณ์หรือฎีกานั้นจะไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณา
(ฎ) ดําเนินงาน ...
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(ฏ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
7) ส่วนคําสั่งคําร้อง
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําคําสั่งคําร้องทั่วไป
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําคําสั่งคําร้องขอปล่อยชั่วคราว
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับคําร้องอุทธรณ์คําสั่งที่ศาลอุทธรณ์หรือศาล
อุทธรณ์ภาคไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
(ง) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
8) ส่วนคําพิพากษา
(ก) ดําเนินการพิมพ์ร่างคําพิพากษาและพิมพ์คําพิพากษา
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานรับร่าง - จ่ายร่างคําพิพากษา
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีแสดงผลงานข้าราชการตุลาการ
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับงานรับร่างคําพิพากษาที่สั่งออก
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับสารบบคําพิพากษา
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับสถิติคดีและผลคดีที่สั่งออก
(ช) ดําเนินการคัดแยกคําพิพากษาและสํานวนเตรียมส่งคืนศาลชั้นต้น
(ซ) ปฏิบัติงานธุรการคําพิพากษา
(ฌ) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
9) ส่วนนิติการและงานประชุม
(ก) ค้นคว้าข้อกฎหมายและย่อข้อกฎหมายให้แก่ผู้พิพากษา
(ข) ปฏิบัติงานนิติกรองค์คณะผู้พิพากษา
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับงานประชุม
(ง) ดําเนินการสรรหาคณะกรรมการต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ
(จ) สนับสนุนการประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบระเบียบและข้อบังคับ
(ฉ) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

10) ส่วนแผนกคดีพิเศษ …
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(ก) ดําเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงานของแผนกคดีพิเศษ
(ข) บริหารสํานวนคดีพิเศษ
(ค) สนับสนุนในการจัดทําร่างคําพิพากษา
(ง) ยกร่างคําพิพากษาในคดีที่ได้รับมอบหมาย
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานประชุมแผนกคดีพิเศษ
(ฉ) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
11) ส่วนสนับสนุนงานเลขานุการศาลฎีกา
(ก) จัดทํานโยบาย กําหนดแนวทาง เร่งรัด ติดตาม รวบรวม และรายงานผล
การดําเนินงานตามนโยบายของประธานศาลฎีกาในศาลฎีกา
(ข) ปฏิบัติงานสนับสนุนการบริหารสํานวนตามคําสั่งของประธานศาลฎีกา
(ค) งานตอบข้ อ ร้ อ งเรี ย นขอความเป็ น ธรรมเกี่ ย วกั บ คดี ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการ
พิจารณาของศาลฎีกา
(ง) จัดทําคําสั่งและเอกสารเกี่ยวกับการบริหารงานคดี
(จ) รวบรวมและจัดทําข้อมูลเพื่อประกอบการบริหารคดี
(ฉ) สนับสนุนข้อมูลการปฏิบัติงานแก่ผู้พิพากษา
(ช) การประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีของศาลฎีกา
(ซ) ประสานความร่วมมือภายในและภายนอกเกี่ยวกับกิจการของผู้บริหารในศาลฎีกา
และผู้พิพากษาในศาลฎีกา
(ฌ) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
12) แผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา
12.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการ
(ข) ปฏิบัติงานเลขานุการและงานประชุม
12.2 กลุ่มงานบริหารคดี
(ก) ดําเนินการรับฟ้องคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง
(ข) ดําเนินการรับคําคู่ความและออกหมาย
(ค) ตรวจสอบเก็บรักษาและแจกจ่ายสํานวนความและเอกสารของแผนกคดีอาญา
(ง) ปฏิบัติงานหน้าบัลลังก์
(จ) ดําเนินการ ...

- 74 (จ) ดําเนินการตามคําสั่งศาลของแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองในศาลฎีกา
(ฉ) ดําเนินการพิมพ์คําพิพากษา
(ช) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผนงบประมาณ และรายงานผลของส่วน
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(25) สํานักอํานวยการประจําศาลอุทธรณ์ แบ่งงานภายในออกเป็น 12 ส่วนงาน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ส่วนช่วยอํานวยการ
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไปและสารบรรณคดี
(ข) บริหารงานบุคคลเบื้องต้นและงานสวัสดิการของสํานักอํานวยการประจําศาล
(ค) ดําเนินการราชพิธี รัฐพิธี งานพิธีการ งานเลขานุการนักบริหาร
(ง) ประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ตลอดจนการประชุมเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการด้านธุรการของศาล
(จ) ดําเนินการวิเคราะห์ และจัดทําแผนงาน โครงการ และงบประมาณ
ของสํานักอํานวยการประจําศาล
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดอบรมสัมมนา และพัฒนาบุคลากร
ของสํานักอํานวยการประจําศาล
(ช) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาปรับปรุงระบบงานศาล
(ซ) รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกา
(ฌ) ปฏิบัติงานที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนใดโดยเฉพาะ
(ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฎ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
2) ส่วนคลัง
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการบัญชี
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ
(ง) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วน
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
3) ส่วนพัสดุ
(ก) ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจเก็บรักษาเบิกจ่าย จัดทําทะเบียนคุมพัสดุ
และทรัพย์สินตลอดจนการซ่อมบํารุงและจําหน่วยพัสดุ
(ข) วิเคราะห์ ประเมินคุณภาพของพัสดุบริหารสัญญา วางแผนดําเนินงานและ
การจัดทําพัสดุประจํา
(ค) ดําเนินการ ...

- 75 (ค) ดําเนินการรักษาความปลอดภัยบุคคล เอกสาร และอาคารสถานที่ปี
(ง) ดําเนินงานอาคารสถานที่และยานพาหนะรวมทั้ง ดูแลระบบสาธารณูปโภค
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
4) ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ก) เป็นศูนย์ข้อมูล รวมถึงจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านคดี และด้านการ
บริหารของหน่วยงานให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน
(ข) ดูแล บํารุงรักษา ตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการทํางานของระบบงาน
ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศที่มีอยู่ของหน่วยงานให้สามารถ
รองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
(ค) บริหารจัดการใช้งานบนระบบเครือข่ายที่ใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพการให้บริการเว็บไซต์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
(ง) บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย
และการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายของหน่วยงานกับหน่วยงานกับหน่วยงานภายนอก
(จ) ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแล บํารุงรักษา แก้ไข
ปัญหา การใช้งานโปรแกรมปฏิบัติงานต่างๆ และการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แก่บุคลากรของหน่วยงาน
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน ระบบ
เครือข่าย และระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทําคําของบประมาณประจําปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
(ช) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของหน่วยงาน
(ซ) ดําเนินการประสานงานกับสํานักงานศาลยุติธรรมและปฏิบัติงานร่วมกับ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฏ) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
5) ส่วนบริหารจัดการคดี
(ก) ดําเนินการรับคําร้องและรับคําคู่ความต่างๆ
(ข) การตรวจสอบ จัดเก็บ และจ่ายสํานวนความและเอกสาร
(ค) ดําเนินการจัดทําสถิติคดีและรายงานความ
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับสารบบความ
(จ) ดําเนินการตรวจสํานวนและแยกประเภทคดี
(ฉ) ดําเนินการจัดทําใบสรุปสํานวน (ปลิว) เพื่อเสนอจ่าย
(ช) ให้บริการเขียนคําร้อง คําขอ คําแถลง และคําคู่ความ รวมทั้ง ให้คําปรึกษา
แนะนําด้านกฎหมายและสิทธิของคู่ความหรือประชาชนตามกฎหมาย และสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ประชาชน
(ซ) ดําเนินการ ...
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(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
(ญ) ปฏิบัติงานอื่นเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
(ฎ) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประชาชนตามกฎหมาย
(ฏ) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
6) ส่วนคําสั่งคําร้อง
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับคําสั่งคําร้องทั่วไป
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับคําสั่งคําร้องขอปล่อยชั่วคราวในคดีทั่วไป ยกเว้นคดียาเสพติด
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ในคดีพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย
ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
7) ส่วนคดีผู้บริโภค
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับคําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ในคดีผู้บริโภค
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับคําสั่งคําร้องในคดีผู้บริโภค
(ค) ดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลสถิติคดี คําวินิจฉัย และคําร้องในคดีผู้บริโภค
เพื่อสนับสนุนข้อมูลการปฏิบัติงานให้แก่ประธานศาลอุทธรณ์ ประธานแผนกคดีผู้บริโภค และผู้พิพากษา
(ง) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
8) ส่วนคําพิพากษา
(ก) ดําเนินการพิมพ์ร่างคําพิพากษาและพิมพ์คําพิพากษา
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานรับร่าง – จ่ายร่างคําพิพากษา
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับสถิติคดีที่ส่งั ออก
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับคัดแยกคําพิพากษาและสํานวนเตรียมส่งคืนศาลชั้นต้น
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับสารบบคําพิพากษา
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

9) ส่วนนิติการ …
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(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานประชุมใหญ่
(ข) ค้นคว้าข้อกฎหมายและย่อข้อกฎหมายให้แก่ผู้พิพากษา
(ค) ปฏิบัติงานนิติกรองค์คณะผู้พิพากษา
(ง) ปฏิบัติงานสนับสนุนในการยกร่างคําพิพากษา
(จ) ยกร่างคําพิพากษาในคดีที่ไม่มีข้อยุ่งยาก
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของแผนกคดีพิเศษ
(ช) ดําเนินการส่งคําขอไปยังศาลชั้นต้นทั่วประเทศในคดียาเสพติดเพื่อขอ
สําเนาหมายจําคุกคดีถึงที่สุด และคําพิพากษาศาลชั้นต้น
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
10) ส่วนคดียาเสพติด
(ก) ดําเนินการรับคําร้องและคําคู่ความ
(ข) ตรวจสอบ จัดเก็บ และจ่ายสํานวนความและเอกสาร
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับสารบบความ
(ง) ดําเนินการตรวจและแยกประเภทคดี
(จ) ดําเนินการจัดทําใบสรุปสํานวน (ปลิว) เพื่อเสนอจ่าย
(ฉ) งานสนับสนุนการจ่ายสํานวน
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานรับคําพิพากษาและจ่ายร่างคําพิพากษา
(ซ) ดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลสถิติคดีเพื่อสนับสนุนข้อมูลการปฏิบัติงานให้แก่
ประธานศาลอุทธรณ์ ประธานแผนกคดียาเสพติด และผู้พิพากษา
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับการคัดแยกคําพิพากษาและสํานวนเตรียมส่งคืนศาลชั้นต้น
(ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับสารบบคําพิพากษา
(ฎ) ดําเนินการเกี่ยวกับคําสั่งคําร้องคดียาเสพติด
(ฏ) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
11) ศูนย์วิชาการงานคดี
(ก) ดําเนินการรวบรวมคําพิพากษา คําสั่ง และคําวินิจฉัยศาลอุทธรณ์ที่แจ้งการ
อ่ า นแล้ ว นํ า มาลงโปรแกรมฐานข้ อ มู ล คํ า วิ นิ จ ฉั ย คํ า สั่ ง คํ า ร้ อ ง และเผยแพร่ ไ ปยั ง ศาลทั่ ว ประเทศ
และสํานักงานอธิบดีภาค
(ข) ดํ า เนิ น การรวบรวมคํ า พิ พ ากษาคดี เ ลื อ กตั้ ง คดี ผู้ บ ริ โ ภคศาลอุ ท ธรณ์
ภาค 1 – 9 นํามาลงฐานข้อมูลคําพิพากษา และเผยแพร่ไปยังศาลทั่วประเทศและสํานักงานอธิบดีภาค
(ค) ดําเนินการ ...

- 78 (ค) ดําเนินการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการซึ่งกระจัดกระจายตามที่ต่างๆ มาไว้ที่ศูนย์
(ง) ดําเนินการรวบรวมข้อกฎหมายจากคําพิพากษา คําสั่ง คําวินิจฉัยศาลอุทธรณ์
เพื่อทําเป็นหนังสือตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร
(จ) ดําเนินการรวบรวมข้อกฎหมายจากคําพิพากษาฎีกาที่เป็นปัจจุบันและใช้บ่อย
(ฉ) ดํ า เนิ น การสื บ ค้ น ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ ข้ อ กฎหมายจากพระราชบั ญ ญั ติ
คําพิพากษาฎีกา คําพิพากษาศาลอุทธรณ์ รวมทั้ง ให้บริการสิ่งพิมพ์ออก
(ช) ดําเนินการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ คําพิพากษาศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค
ไปยังศาลฎีกา
(ซ) ปฏิบัติงานห้องสมุด
(ฌ) ดําเนินการรวบรวม วิเคราะห์ สรุปข้อกฎหมาย เอกสารทางประวัติศาสตร์
กฎหมายเพื่อจัดทําข้อมูลวิชาการกฎหมาย
(ญ) ให้คําปรึกษา แนะนําความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อปฏิบัติงานที่อยู่
ในความรับผิดชอบและเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย
(ฎ) ดําเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
(ฏ) ดําเนินการงานด้านโสตทัศนูปกรณ์
(ฐ) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฑ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
12) ส่วนสนับสนุนงานเลขานุการศาลอุทธรณ์
(ก) จัดทํานโยบาย กําหนดแนวทาง เร่งรัด ติดตาม รวบรวม และรายงานผล
การดําเนินงานตามนโยบายของประธานศาลฎีกา และประธานศาลอุทธรณ์ในศาลอุทธรณ์
(ข) ปฏิบัติงานสนับสนุนการบริหารสํานวนตามคําสั่งของประธานศาลอุทธรณ์
(ค) งานตอบข้อร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลอุทธรณ์
(ง) จัดทําคําสั่งและเอกสารเกี่ยวกับการบริหารงานคดี
(จ) รวบรวมและจัดทําข้อมูลเพื่อประกอบการบริหารคดี
(ฉ) สนับสนุนข้อมูลการปฏิบัติงานแก่ผู้พิพากษา
(ช) ดําเนินงานราชพิธี รัฐพิธี งานพิธีการ
(ซ) การประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีของศาลอุทธรณ์
(ฌ) ประสานความร่วมมือภายในและภายนอกเกี่ยวกับกิจการของผู้พิพากษา
ในศาลอุทธรณ์
(ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฎ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(10) สํานักอํานวยการ …

- 79 (10) สํานักอํานวยการประจําศาลอุทธรณ์ภาค 1 – ภาค 9 แบ่งงานภายในออกเป็น
7 ส่วนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ส่วนช่วยอํานวยการ
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไปและสารบรรณคดี
(ข) บริหารงานบุคคลเบื้องต้นและงานสวัสดิการของสํานักอํานวยการประจําศาล
(ค) ดําเนินการราชพิธี รัฐพิธี งานพิธีการ งานเลขานุการนักบริหาร
(ง) ประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ตลอดจนการประชุมเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการด้านธุรการของศาล
(จ) ปฏิบัติงานสนับสนุนการจ่ายสํานวนตามคําสั่งของประธานศาล
(ฉ) งานตอบข้อร้องเรียน ขอความเป็นธรรม
(ช) จัดทําคําสั่งและเอกสารเกี่ยวกับการบริหารงานคดี
(ซ) รวบรวมและจัดทํารายงานคดี
(ฌ) สนับสนุนข้อมูลการปฏิบัติงานแก่ผู้พิพากษา
(ญ) ดําเนินการวิเคราะห์ และจัดทําแผนงาน โครงการ และงบประมาณ
ของสํานักอํานวยการประจําศาล
(ฎ) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดอบรมสัมมนา และพัฒนาบุคลากร
ของสํานักอํานวยการประจําศาล
(ฏ) ดําเนินการงานสารสนเทศ และข้อมูลสถิติต่างๆ
(ฐ) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาปรับปรุงระบบงานศาล
(ฑ) รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกา
(ฒ) ปฏิบัติงานที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนใดโดยเฉพาะ
(ณ) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ด) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๒) ส่วนคลัง
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบัญชี
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ
(ง) ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจเก็บรักษา เบิกจ่าย จัดทําทะเบียนคุมพัสดุ
และทรัพย์สิน ตลอดจนการซ่อมบํารุงและจําหน่ายพัสดุ
(จ) วิเคราะห์ ประเมินคุณภาพของพัสดุ บริหารสัญญา วางแผนดําเนินงาน
และการจัดทําพัสดุประจําปี
(ฉ) ดําเนินการรักษาความปลอดภัยบุคคล เอกสาร และอาคารสถานที่
(ช) ดําเนินงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ รวมทั้ง ดูแลระบบสาธารณูปโภค
(ซ) ดําเนินการ ...

- 80 (ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
3) ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ก) เป็นศูนย์ข้อมูล รวมถึงจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านคดี และด้าน
การบริ ห ารของหน่ ว ยงาน ให้ เ ป็ น ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ภายใน
และภายนอกหน่วยงาน
(ข) ดูแล บํารุง รักษา ตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาการทํางาน
ของระบบงาน ระบบฐานข้ อ มู ล ระบบเครื อ ข่ า ย ระบบคอมพิ ว เตอร์ และระบบสารสนเทศที่ มี อ ยู่
ของหน่วยงานให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
(ค) บริหารจัดการการใช้งานบนระบบเครือข่ายที่ใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ การให้บริการเว็บไซด์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
(ง) บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย
และการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายของหน่วยงานกับหน่วยงานภายนอก
(จ) ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแล บํารุงรักษา
แก้ ไ ขปั ญ หา การใช้ ง านโปรแกรมปฏิ บั ติ ง านต่ า งๆ และการใช้ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ แ ก่
บุคลากรของหน่วยงาน
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน
ระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทําคําของบประมาณประจําปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหน่วยงาน
(ช) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม ระบบงานคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี
(ซ) ประสานงานกับสํานักงานศาลยุติธรรม และปฏิบัติงานร่วมกับ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
4) ส่วนบริหารจัดการคดี
(ก) ดําเนินการรับคําร้องและรับคําคู่ความต่าง ๆ
(ข) การตรวจสอบ จัดเก็บ และจ่ายสํานวนความและเอกสาร
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับสารบบความ
(ง) ดําเนินการจัดทําสถิติคดีและรายงานความ
(จ) ดําเนินการตรวจสํานวนและแยกประเภทคดี
(ฉ) ดําเนินการจัดทําใบสรุปสํานวน (ปลิว) เพื่อเสนอจ่าย
(ช) ให้บริการ ...

- 81 (ช) ให้บริการเขียนคําร้อง คําขอ คําแถลง และคําคู่ความ รวมทั้ง ให้คําปรึกษา
แนะนําด้านกฎหมายและสิทธิของคู่ความ หรือประชาชนตามกฎหมายและสร้างความเข้าใจที่ดีแก่
ประชาชน
(ซ) ดําเนินการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
(ญ) ปฏิบัติงานอื่นเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
(ฎ) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประชาชนตามกฎหมาย
(ฏ) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
5) ส่วนคําสั่งคําร้อง
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับคําร้องทั่วไป
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับคําร้องขอปล่อยชั่วคราว
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
6) ส่วนคําพิพากษา
(ก) ดําเนินการพิมพ์ร่างคําพิพากษาและพิมพ์คําพิพากษา
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานรับร่าง – จ่ายร่างคําพิพากษา
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีแสดงผลงานข้าราชการตุลาการ
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับงานรับร่างคําพิพากษาที่สั่งออก
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับสารบบคําพิพากษา
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับสถิติและผลคดีที่สั่งออก
(ช) งานคัดแยกคําพิพากษาและสํานวนเตรียมส่งคืนศาลชั้นต้น
(ซ) ปฏิบัติงานธุรการส่วนคําพิพากษา
(ฌ) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
7) ส่วนนิติการ
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานประชุมใหญ่
(ข) ค้นคว้าข้อกฎหมายและย่อข้อกฎหมายให้แก่ผู้พิพากษา
(ค) ปฏิบัติงานสนับสนุนผู้ช่วยผู้พิพากษาในการยกร่างคําพิพากษา
(ง) ยกร่างคําพิพากษาในคดีที่ไม่มีข้อยุ่งยาก
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของแผนกคดีพิเศษ
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําข้อมูลทางวิชาการงานคดีในศาลอุทธรณ์ภาค
(ช) ดําเนินงาน ...

- 82 (ช) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(27) สํานักอํานวยการประจําศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ แบ่งงานภายในออกเป็น
7 ส่วนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ส่วนช่วยอํานวยการ
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไปและสารบรรณคดี
(ข) บริหารงานบุคคลเบื้องต้นและงานสวัสดิการของสํานักอํานวยการประจําศาล
(ค) ดําเนินการราชพิธี รัฐพิธี งานพิธีการ งานเลขานุการนักบริหาร
(ง) ประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ตลอดจนการประชุมเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการด้านธุรการของศาล
(จ) ปฏิบัติงานสนับสนุนการจ่ายสํานวนตามคําสั่งของประธานศาล
(ฉ) งานตอบข้อร้องเรียน ขอความเป็นธรรม
(ช) จัดทําคําสั่งและเอกสารเกี่ยวกับการบริหารงานคดี
(ซ) รวบรวมและจัดทํารายงานคดี
(ฌ) สนับสนุนข้อมูลการปฏิบัติงานแก่ผู้พิพากษา
(ญ) ดําเนินการวิเคราะห์ และจัดทําแผนงาน โครงการ และงบประมาณ
ของสํานักอํานวยการประจําศาล
(ฎ) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดอบรมสัมมนา และพัฒนาบุคลากร
ของสํานักอํานวยการประจําศาล
(ฏ) ดําเนินการงานสารสนเทศ และข้อมูลสถิติต่างๆ
(ฐ) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาปรับปรุงระบบงานศาล
(ฑ) รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกา
(ฒ) ปฏิบัติงานที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนใดโดยเฉพาะ
(ณ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ด) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๒) ส่วนคลัง
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบัญชี
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ
(ง) ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจเก็บรักษา เบิกจ่าย จัดทําทะเบียนคุมพัสดุ
และทรัพย์สิน ตลอดจนการซ่อมบํารุงและจําหน่ายพัสดุ
(จ) วิเคราะห์ ประเมินคุณภาพของพัสดุ บริหารสัญญา วางแผนดําเนินงาน
และการจัดทําพัสดุประจําปี
(ฉ) ดําเนินการ ...

- 83 (ฉ) ดําเนินการรักษาความปลอดภัยบุคคล เอกสาร และอาคารสถานที่
(ช) ดําเนินงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ รวมทั้ง ดูแลระบบสาธารณูปโภค
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
3) ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ก) เป็นศูนย์ข้อมูล รวมถึงจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านคดี และด้าน
การบริ ห ารของหน่ ว ยงาน ให้ เ ป็ น ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ภายใน
และภายนอกหน่วยงาน
(ข) ดูแล บํารุงรักษา ตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาการทํางาน
ของระบบงาน ระบบฐานข้ อ มู ล ระบบเครื อ ข่ า ย ระบบคอมพิ ว เตอร์ และระบบสารสนเทศที่ มี อ ยู่
ของหน่วยงานให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
(ค) บริหารจัดการการใช้งานบนระบบเครือข่ายที่ใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ การให้บริการเว็บไซด์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
(ง) บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย
และการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายของหน่วยงานกับหน่วยงานภายนอก
(จ) ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแล บํารุงรักษา
แก้ ไ ขปั ญ หา การใช้ ง านโปรแกรมปฏิ บั ติ ง านต่ า งๆ และการใช้ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ แ ก่
บุคลากรของหน่วยงาน
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน
ระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทําคําของบประมาณประจําปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหน่วยงาน
(ช) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม ระบบงานคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี
(ซ) ประสานงานกับสํานักงานศาลยุติธรรม และปฏิบัติงานร่วมกับ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
4) ส่วนบริหารจัดการคดี
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับคําร้องและคําคู่ความต่างๆ
(ข) การตรวจสอบ จัดเก็บและจ่ายสํานวนความและเอกสาร
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับสารบบความ
(ง) ดําเนินการจัดทําสถิติคดีและรายงานความ
(จ) ดําเนินการตรวจสํานวนและแยกประเภทคดี
(ฉ) ดําเนินการ ...

- 84 (ฉ) ดําเนินการจัดทําใบสรุปสํานวน (ปลิว) เพื่อเสนอจ่าย
(ช) ให้บริการเขียนคําร้อง คําขอ คําแถลง และคําคู่ความ รวมทั้ง ให้คําปรึกษา
แนะนํา ด้ านกฎหมายและสิ ท ธิ ของคู่ค วาม หรือ ประชาชนตามกฎหมาย และสร้ า งความเข้ าใจที่ ดี
แก่ประชาชน
(ซ) ดําเนินการประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
(ญ) ปฏิบัติงานอื่นเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
(ฎ) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประชาชนตามกฎหมาย
(ฏ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
5) ส่วนคําพิพากษา
(ก) ดําเนินการพิมพ์ร่างคําพิพากษาและพิมพ์คําพิพากษา
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานรับร่าง – จ่ายร่างคําพิพากษา
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีแสดงผลงานข้าราชการตุลาการ
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับงานรับร่างคําพิพากษาที่สั่งออก
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับสารบบคําพิพากษา
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับสถิติและผลคดีที่สั่งออก
(ช) งานคัดแยกคําพิพากษาและสํานวนเตรียมส่งคืนศาลชั้นต้น
(ซ) ปฏิบัติงานธุรการส่วนคําพิพากษา
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
6) ส่วนนิติการ
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานประชุมแผนกและประชุมระหว่างแผนก
(ข) ค้นคว้าข้อกฎหมายและย่อข้อกฎหมายให้แก่ผู้พิพากษา
(ค) ปฏิบัติงานสนับสนุนผู้ช่วยผู้พิพากษาในการยกร่างคําพิพากษา
(ง) ยกร่างคําพิพากษาในคดีที่ไม่มีข้อยุ่งยาก
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของแผนกคดี
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําข้อมูลทางวิชาการงานคดีในศาลอุทธรณ์
คดีชํานัญพิเศษ
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับคําร้องทั่วไป
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับคําร้องขอปล่อยชั่วคราว

(ฌ) ดําเนินการ ...

- 85 (ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
7) ศูนย์วิชาการงานคดี
(ก) รวบรวม วิเคราะห์ สรุปข้อกฎหมาย เอกสารทางประวัติศาสตร์กฎหมาย
เพื่อจัดทําข้อมูลวิชาการกฎหมาย
(ข) ให้คําปรึกษา แนะนําความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อปฏิบัติงานที่อยู่
ในความรับผิดชอบและเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย
(ค) ดําเนินการสืบค้นข้อมูลด้านกฎหมายและคําพิพากษาศาลฎีกา
เพื่อสนับสนุนผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี
(ง) ดําเนินงานเอกสารกฎหมาย จัดทําบทความวิชาการ ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในประเทศและต่างประเทศ
(จ) ดําเนินการย่อ และพิมพ์ข้อกฎหมายจากคําพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
(ฉ) ดําเนินการจัดทําระบบฐานข้อมูลข้อกฎหมายจากคําพิพากษาศาลอุทธรณ์
คดีชํานัญพิเศษ
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา บํารุงรักษา และการบริการทรัพยากรสารสนเทศ
(ซ) ดํ า เนิ น การเผยแพร่ กิ จ กรรมของประธานศาลอุ ท ธรณ์ ค ดี ชํ า นั ญ พิ เ ศษ
และกิจกรรมของแต่ละแผนกคดี
(ฌ) ดําเนินการประสานงานการประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนทั้งภายในและภายนอก
(ญ) ดําเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
(ฎ) ดําเนินการด้านโสตทัศนูปกรณ์
(ฏ) ปฏิบัติงานห้องสมุด
(ฐ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฑ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(28) สํ านั กอํ านวยการประจํ าศาลแพ่ ง สํ านั กอํ านวยการประจํ าศาลแพ่ งธนบุ รี
สํานักอํานวยการประจําศาลแพ่งกรุงเทพใต้ แบ่งงานภายในออกเป็น 7 ส่วนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังนี้
1) ส่วนช่วยอํานวยการ
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไปและสารบรรณคดี
(ข) บริหารงานบุคคลและงานสวัสดิการของสํานักอํานวยการประจําศาล
(ค) ดําเนินการราชพิธี รัฐพิธี งานพิธีการ งานเลขานุการนักบริหาร

(ง) ประสาน ...

- 86 (ง) ประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมตลอดจนการบริหารจัดการด้านงาน
ธุรการคดีและกิจการของศาล
(จ) ดําเนินการรับ-ส่งสํานวน หรือเอกสารเกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจ
หน้าที่ระหว่างศาล
(ฉ) ดําเนินการรับ - ส่งประเด็น การยืมสํานวน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(ช) ดําเนินการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การยืมและส่งสํานวนศาลสูง
(ซ) ปฏิบัติงานห้องสมุดของสํานักอํานวยการ
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน โครงการ งานวิชาการของหน่วยงาน
(ญ) ศึกษา วิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบงานศาล รวมทั้ง จัดทําคําขอ
งบประมาณประจําปีของหน่วยงาน
(ฎ) ดําเนินการงานสารสนเทศและข้อมูลสถิติต่าง ๆ
(ฏ) ปฏิบัติงานสนับสนุนการจ่ายสํานวนตามคําสั่งของอธิบดีผู้พิพากษา
(ฐ) งานตอบข้อร้องเรียน ขอความเป็นธรรม
(ฑ) จัดทําคําสั่งและเอกสารเกี่ยวกับการบริหารงานคดี
(ฒ) รวบรวมและจัดทํารายงานคดี
(ณ) สนับสนุนข้อมูลการปฏิบัติงานแก่ผู้พิพากษา
(ด) ดําเนินการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของผู้ประนีประนอมประจําศาล
(ต) ปฏิบัติงานที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนใดโดยเฉพาะ
(ถ) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ท) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๒) ส่วนคลัง
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงินงบประมาณและการเงินนอกงบประมาณ
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบัญชี
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ
(ง) ดําเนินการรับ - จ่ายเงินในคดี และค่าป่วยการแก่ผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
หรือระเบียบที่กําหนด การสํารวจเงินกลางค้างจ่ายและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการให้แก่หน่วยงานเจ้าของรายได้
(จ) ดําเนินการเก็บและคืนหลักประกันที่เป็นเงินสดการรักษาเงิน และเอกสาร
ทางการเงิน
(ฉ) ประสานการจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณประเภทงบประจํ า และการขอ
งบดําเนินการเพิ่มเติม

(ช) ดําเนินการ ...

- 87 (ช) ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจเก็บรักษาเบิกจ่าย จัดทําทะเบียนคุมพัสดุ
และทรัพย์สินตลอดจนการซ่อมบํารุงและจําหน่วยพัสดุ
(ซ) วิเคราะห์ ประเมินคุณภาพของพัสดุบริหารสัญญา วางแผนดําเนินงาน
และการจัดทําพัสดุประจําปี
(ฌ) ดําเนินการรักษาความปลอดภัยบุคคล เอกสาร และอาคารสถานที่
(ญ) ดําเนินงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ รวมทั้ง ดูแลระบบสาธารณูปโภค
(ฎ) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผนงบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฏ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
3) ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ก) เป็นศูนย์ข้อมูล รวมถึงจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านคดี และด้าน
การบริ ห ารของหน่ ว ยงาน ให้ เ ป็ น ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ภายใน
และภายนอกหน่วยงาน
(ข) ดูแล บํารุงรักษา ตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาการทํางาน
ของระบบงาน ระบบฐานข้ อ มู ล ระบบเครื อ ข่ า ย ระบบคอมพิ ว เตอร์ และระบบสารสนเทศที่ มี อ ยู่
ของหน่วยงานให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
(ค) บริหารจัดการการใช้งานบนระบบเครือข่ายที่ใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ การให้บริการเว็บไซด์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
(ง) บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย
และการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายของหน่วยงานกับหน่วยงานภายนอก
(จ) ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแล บํารุง รักษา
แก้ ไ ขปั ญ หา การใช้ ง านโปรแกรมปฏิ บั ติ ง านต่ า งๆ และการใช้ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ แ ก่
บุคลากรของหน่วยงาน
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน
ระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทําคําของบประมาณประจําปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหน่วยงาน
(ช) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม ระบบงานคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี
(ซ) ประสานงานกับสํานักงานศาลยุติธรรม และปฏิบัติงานร่วมกับ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
4) ส่วนบริการ ...

- 88 4) ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์
(ก) ให้บริการเขียนคําร้อง คําขอ คําแถลง และคําคู่ความ รวมทั้ง ให้คําปรึกษา
แนะนําด้านกฎหมายและสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ประชาชน
(ข) งานบริการข้อมูลคดี
(ค) ดําเนินการจัดทําสัญญาค้ําประกันและสัญญาทุเลาการบังคับคดี การดําเนินการ
กรณีการผิดสัญญาประกัน การแจ้งอายัด และการถอนอายัด
(ง) ดําเนินการประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
(จ) ดําเนินการเผยแพร่ข้อมูล และให้ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับผู้มาศึกษาดูงาน
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผนงบประมาณและรายงานผลของส่วนงาน
(ซ) สํารวจและประเมินคุณภาพการให้บริการ
(ฌ) ดําเนินการคุ้มครองสิทธิประชาชนตามกฎหมาย
(ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฎ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
5) ส่วนคดีระหว่างพิจารณา
(ก) ปฏิบัติงานรับฟ้องและรับคําคู่ความ การคํานวณค่าธรรมเนียม
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานหมายทุกชนิด รับ - ส่งหมาย การปลด และจ่ายหมาย
ติดตามผล บันทึกและแจ้งผลการส่งหมาย
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับคดีผู้บริโภค
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับคดีฟอกเงินและก่อการร้ายและการสนับสนุนการเงินแก่
การก่อการร้าย (เฉพาะศาลแพ่ง)
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับคดีจัดการมรดก
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับคดีสิ่งแวดล้อม
(ช) บันทึกข้อมูลคดีในสารบบความและสารบบคําพิพากษา
(ซ) ปฏิบัติงานเก็บสํานวนคดีดํา ตรวจรับและเสนอคําคู่ความ และบันทึกคําสั่งศาล
(ฌ) ตรวจสอบ จัดเก็บสํานวนความและเอกสารก่อนและหลังการพิจารณาคดี
(ญ) ตรวจสอบความพร้อมของสํานวนคดีเพื่อเสนอจ่าย
(ฎ) ดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารแยกเก็บและวัตถุพยาน
(ฏ) การให้บริการคัดสําเนาและรับรองเอกสาร
(ฐ) ค้ น ตั ว บทกฎหมายและคํ า พิ พ ากษาฎี ก า บริ ก ารข้ อ มู ล ทางกฎหมาย
และวิชาการตลอดจนการเตรียมความพร้อมเพื่อการพิจารณาคดี
(ฑ) ปฏิ บั ติ ง านหน้ า บั ล ลั ง ก์ แ ละบั น ทึ ก คํ า พยาน การพิ ม พ์ ร่ า งคํ า พิ พ ากษา
พิมพ์หมายและจัดเก็บคําพิพากษาประกาศหน้าศาล และคําบังคับตามคําสั่งศาลในรายงานกระบวนพิจารณา
(ฒ) ดําเนินการ ...

- 89 (ฒ) ดําเนินการเตรียมและตรวจสอบสํานวนก่อนวันนัด เก็บรักษาคําพิพากษาศาลสูง
(ณ) ดําเนินการจัดทําแผนที่พิพาทและเดินเผชิญสืบ การประสานเกี่ยวกับล่าม
(ด) ปฏิบัติงานศูนย์นัดความและติดตามพยาน
(ต) ปฏิบัติงานศูนย์หน้าบัลลังก์
(ถ) แจ้งการอ่านคําพิพากษาศาลสูง/คําวินิจฉัยคดีผู้บริโภค
(ท) รับผิดชอบในการลงข้อมูลสารบบความ
(ธ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(น) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
6) ส่วนคดีหลังคําพิพากษา
(ก) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ สารบบคํ า พิ พ ากษาและจั ด เก็ บ สํ า เนาคํ า พิ พ ากษา
ทั้งกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง ให้บริการข้อมูลคําสั่งหรือคําพิพากษา
(ข) ดําเนินการโต้ตอบ รับคําคู่ความหลังคําพิพากษา
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับสํานวนคดีสาขาหลังคําพิพากษา และการรับรองคดีถึงที่สุด
(ง) ตรวจสอบ จัดเก็บ จ่ายสํานวนความและเอกสารตรวจ สํานวนก่อนและหลัง
การพิจารณาพิพากษาคดี
(จ) เสนอ ติดตาม การจัดเก็บสํานวนคดี การปลดทําลายสํานวนความและเอกสาร
(ฉ) ให้บริการคัดสําเนาและรับรองเอกสาร
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานในชั้นอุทธรณ์ – ฎีกา เช่น การรับฟ้อง การตรวจ
สํานวนและสารบรรณ การรายงานเพื่อส่งสํานวนก่อนส่งศาลสูงการเบิกตัวจําเลย การนัดฟังคําพิพากษา
และคําสั่งการขอทุเลาคําบังคับ การขยายระยะเวลาระหว่างอุทธรณ์ – ฎีกา การจัดทําสถิติคดีศาลสูง เป็นต้น
(ซ) ดํ า เนิ น การออกหมายในชั้ น อุ ท ธรณ์ - ฎี ก า และการพิ ม พ์ ห มายหลั ง
คําพิพากษาและคําบังคับ
(ฌ) การคํานวณค่าธรรมเนียมและการรับรองบัญชีค่าฤชาธรรมเนียม
(ญ) ให้บริการข้อมูลคําพิพากษา
(ฎ) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฏ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
7) ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
(ก) ดําเนินการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
(ข) จัดทําสํานวนและเอกสารงานไกล่เกลี่ยฯ
(ค) จัดทําทําสัญญาประนีประนอมยอมความและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(ง) จัดทําและรายงานข้อมูลสถิติคดีไกล่เกลี่ย
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานโครงการและกิจกรรมการไกล่เกลี่ยฯ
(ฉ) ดําเนินการ ...

- 90 (ฉ) ดําเนินการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ทางวิชาการกฎหมายและประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับงานไกล่เกลี่ยฯ
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกิจการผู้ประนีประนอม การสรรหา แต่งตั้ง ขึ้นทะเบียน
การจัดทําฐานข้อมูล การจัดตารางเวรปฏิบัติงาน การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประนีประนอม
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ประนีประนอม การประชุมของผู้ประนีประนอมและการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารงานไกล่เกลี่ย
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(29) สํ านั กอํ านวยการประจํ าศาลอาญา สํ านั กอํ านวยการประจํ าศาลอาญาธนบุ รี
และสํานักอํานวยการประจําศาลอาญากรุงเทพใต้ แบ่งงานภายในออกเป็น 8 ส่วนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังนี้
1) ส่วนช่วยอํานวยการ
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไปและสารบรรณคดี
(ข) บริหารงานบุคคลและงานสวัสดิการของสํานักอํานวยการประจําศาล
(ค) ดําเนินการราชพิธี รัฐพิธี งานพิธีการ งานเลขานุการนักบริหาร
(ง) ประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมตลอดจนการบริหารจัดการด้านงาน
ธุรการคดีและกิจการของศาล
(จ) ดําเนินการรับ-ส่งสํานวน หรือเอกสารเกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่
ระหว่างศาล
(ฉ) ดําเนินการรับ - ส่งประเด็น การยืมสํานวน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(ช) ดําเนินการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การยืมและส่งสํานวนศาลสูง
(ซ) ปฏิบัติงานห้องสมุดของสํานักอํานวยการประจําศาล
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน โครงการ งานวิชาการของหน่วยงาน
(ญ) ศึกษา วิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบงานศาล รวมทั้ง จัดทําคําขอ
งบประมาณประจําปีของหน่วยงาน
(ฎ) ดําเนินการงานสารสนเทศและข้อมูลสถิติต่าง ๆ
(ฏ) ปฏิบัติงานสนับสนุนการจ่ายสํานวนตามคําสั่งของอธิบดีผู้พิพากษา
(ฐ) งานตอบข้อร้องเรียน ขอความเป็นธรรม
(ฑ) จัดทําคําสั่งและเอกสารเกี่ยวกับการบริหารงานคดี
(ฒ) รวบรวมและจัดทํารายงานคดี

(ณ) สนับสนุน ...
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(ด) ดําเนินการพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมของสํานักที่เกี่ยวข้อง
และตามที่ได้รับมอบหมาย
(ต) ดําเนินการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของผู้ประนีประนอมประจําศาล
(ถ) ปฏิบัติงานที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนใดโดยเฉพาะ
(ท) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ธ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
2) ส่วนคลัง
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงินงบประมาณและการเงินนอกงบประมาณ
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบัญชี
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ
(ง) ดําเนินการรับ - จ่ายเงินในคดี และค่าป่วยการแก่ผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
หรือระเบียบที่กําหนด การสํารวจเงินกลางค้างจ่าย รวมทั้ง การหักสินบนนําจับ และค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการให้แก่หน่วยงานเจ้าของรายได้
(จ) ดําเนินงานปรับพินัย ปรับผู้ประกัน การเก็บและคืนหลักประกันการรักษาเงิน
เอกสารทางการเงิน และการถอนอายัด
(ฉ) ประสานการจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณประเภทงบประจํ า และการขอ
งบดําเนินการเพิ่มเติม
(ช) ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจเก็บรักษาเบิกจ่าย จัดทําทะเบียนคุมพัสดุ
และทรัพย์สินตลอดจนการซ่อมบํารุงและจําหน่ายพัสดุ
(ซ) วิเคราะห์ ประเมินคุณภาพของพัสดุบริหารสัญญา วางแผนดําเนินงาน
และการจัดทําพัสดุประจําปี
(ฌ) ดําเนินการรักษาความปลอดภัยบุคคล เอกสาร และอาคารสถานที่
(ญ) ดําเนินงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ รวมทั้ง ดูแลระบบสาธารณูปโภค
(ฎ) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฏ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

3) ส่วนบริการ …
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(ก) ให้บริการเขียนคําร้อง คําขอ คําแถลง และคําคู่ความ รวมทั้ง ให้คําปรึกษา
แนะนําด้านกฎหมายและสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ประชาชน
(ข) ปฏิบัติงานขอปล่อยชั่วคราว รับคําร้องการอุทธรณ์คําสั่งที่ศาลไม่อนุญาต
ให้ปล่อยชั่วคราว
(ค) ดําเนินการจัดทําสัญญาค้ําประกันและสัญญาทุเลาการบังคับคดี การดําเนินการ
กรณีการผิดสัญญาประกัน
(ง) งานบริการข้อมูลคดี
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับผู้มาศึกษาดูงาน
(ฉ) ดําเนินการประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
(ช) ดําเนินการเผยแพร่ข้อมูล และให้ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย
(ซ) สํารวจและประเมินคุณภาพการให้บริการ
(ฌ) ตรวจสอบสถานภาพของนายประกัน
(ญ) ดําเนินการคุ้มครองสิทธิประชาชนตามกฎหมาย
(ฎ) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฏ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
4) ส่วนจัดการงานคดี
(ก) ดําเนินการรับฟ้อง รับคําคู่ความ ผัดฟ้อง ฝากขัง การยื่นคําร้องขอฟื้นฟู
การขอสืบพยานก่อนฟ้อง
(ข) ตรวจสอบ จัดเก็บ รับ - ส่ง สํานวนความและเอกสาร ตรวจสํานวนก่อนและหลัง
การพิจารณาพิพากษาคดี เสนอติดตามการจัดเก็บสํานวนคดี รวมทั้ง การให้บริการคัดสําเนาและรับรองเอกสาร
(ค) ดําเนินการเก็บสํานวนคดีดํา สํานวนคดีแดง เก็บรักษากากสํานวน
และการเก็บรักษา ตรวจคืน พยานเอกสาร ทรัพย์สินและของกลางในคดี
(ง) ดําเนินการออกหมายต่าง ๆ หมายจับ หมายค้น ตามที่มีผู้ยื่นคําร้องในคดีอาญา
(จ) ดําเนินการรับ - ส่งหมาย ติดตามผล บันทึกและแจ้งผล การส่งหมายปลด
และจ่ายหมาย
(ฉ) ดําเนินการส่งหมายทางไปรษณีย์ และจัดทําบัญชีรับ-ส่งหมายทางไปรษณีย์
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานในชั้นอุทธรณ์ - ฎีกา เช่น การรับฟ้องการตรวจ
สํานวนและสารบรรณ การรายงานเพื่อส่งสํานวนก่อนส่งศาลสูงการเบิกตัวจําเลยการนัดฟังคําพิพากษา
และคําสั่ง การขอทุเลาคําบังคับ การขยายระยะเวลาระหว่างอุทธรณ์ - ฎีกา การแจ้งการอ่าน การปรับ
ผู้ประกัน การรับและส่งสํานวนศาลสูง การจัดทําสถิติคดีศาลสูง เป็นต้น

(ซ) ดําเนินการ ...
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รวมทั้ง การดําเนินการเกี่ยวกับสํานวนคดีสาขาหลังคําพิพากษา
(ฌ) ดําเนินการออกหมายในชั้นอุทธรณ์ - ฎีกา และการพิมพ์หมายหลังคําพิพากษา
และคําบังคับ
(ญ) การขอแรงทนาย
(ฎ) การดําเนินการเกี่ยวกับสารบบความ
(ฏ) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
5) ส่วนช่วยพิจารณาคดี
(ก) ปฏิบัติงานหน้าบัลลังก์ และบันทึกคําพยาน
(ข) ดําเนินการเตรียมสํานวนและตรวจสอบสํานวนก่อนวันนัด ติดตาม พยาน
พิมพ์คําสั่งเบิกตัวจําเลย เก็บรักษาคําพิพากษาศาลสูง และงานปฏิบัติตามคําสั่งศาลในรายงานกระบวนพิจารณา
(ค) ดําเนินการงานศูนย์นัดความ ระบบก่อนวันนัด และติดตามพยาน
(ง) ดําเนินการจัดทําแผนที่พิพาทและเดินเผชิญสืบ การสืบเสาะ ประสานงาน
เกี่ยวกับการคุมประพฤติ การประสานงานเกี่ยวกับล่าม นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์ และผู้เชี่ยวชาญ
ของศาลยุติธรรม
(จ) การเตรียมความพร้อมก่อนการพิมพ์และพิจารณาคดี
(ฉ) ดําเนินการเตรียมงาน ตรวจทานร่างคําพิพากษาและคําสั่ง ปฏิบัติตามคําสั่ง
ศาลในรายงานกระบวนการพิจารณา
(ช) ปฏิบัติงานศูนย์สมานฉันท์
(ซ) ปฏิบัติงานศูนย์หน้าบัลลังก์
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ จัดพิมพ์คําสั่งและพิมพ์คําพิพากษา
(ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับสารบบคําพิพากษา
(ฎ) การขอแรงทนาย
(ฏ) ประสานงานเกี่ยวกับล่าม บุคคล และหน่วยงานอื่นๆ ตามคําสั่งศาล
(ฐ) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฑ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

6) ส่วนไกล่เกลี่ย …
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(ก) ดําเนินการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
(ข) จัดทําสํานวนและเอกสารงานไกล่เกลี่ยฯ
(ค) จัดทําสัญญาประนีประนอมยอมความและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(ง) จัดทําและรายงานข้อมูลสถิติคดีไกล่เกลี่ย
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานโครงการและกิจกรรมการไกล่เกลี่ยฯ
(ฉ) ดําเนินการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ทางวิชาการกฎหมายและประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยฯ
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ป.วิ.อาญา ม.44/1
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผนงบประมาณและรายงานผลของส่วนงาน
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกิจการผู้ประนีประนอมการสรรหา แต่งตั้ง ขึ้นทะเบียน
การจัดทําฐานข้อมูลการจัดตารางเวรปฏิบัติงาน การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประนีประนอม
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ประนีประนอม การประชุมของผู้ประนีประนอม และการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารงานไกล่เกลี่ย
(ฎ) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฏ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
7) ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ก) เป็นศูนย์ข้อมูล รวมถึงจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านคดี และด้าน
การบริหารของหน่วยงาน ให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน
(ข) ดูแล บํารุงรักษา ตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาการทํางาน
ของระบบงาน ระบบฐานข้ อ มู ล ระบบเครื อ ข่ า ย ระบบคอมพิ ว เตอร์ และระบบสารสนเทศที่ มี อ ยู่
ของหน่วยงานให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
(ค) บริหารจัดการการใช้งานบนระบบเครือข่ายที่ใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ การให้บริการเว็บไซด์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
(ง) บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย
และการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายของหน่วยงานกับหน่วยงานภายนอก
(จ) ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแล บํารุงรักษา
แก้ ไ ขปั ญ หา การใช้ ง านโปรแกรมปฏิ บั ติ ง านต่ า งๆ และการใช้ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ แ ก่
บุคลากรของหน่วยงาน
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน
ระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทําคําของบประมาณประจําปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหน่วยงาน
(ช) ศึกษา ...

- 95 (ช) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม ระบบงานคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี
(ซ) ประสานงานกับสํานักงานศาลยุติธรรม และปฏิบัติงานร่วมกับ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฌ) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
8) ส่วนบังคับคดีผู้ประกัน
(ก) ปฏิบัติงานธุรการที่เกี่ยวกับงานบังคับดี
(ข) ตรวจสอบสถานภาพของผู้ประกัน
(ค) ดําเนินการสืบทรัพย์ผู้ประกัน
(ง) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(จ) จั ด ทํ า และยื่ น คํ า ร้ อ งขอเฉลี่ ย ทรั พ ย์ รั บ ชํ า ระหนี้ และเบิ ก ความไต่ ส วน
ในฐานะเจ้าหนี้
(ฉ) นําชี้และจัดทําแผนที่
(ช) ดําเนินการอายัดสิทธิเรียกร้อง สิทธิที่ดิน
(ซ) ดําเนินการยึดและระวังการขายทอดตลาด
(ฌ) ดําเนินการบังคับคดีแทนศาลอื่น
(ญ) ดําเนินการเขียนคําร้องให้ผู้ประกันเกี่ยวกับการบังคับคดี
(ฎ) รายงานผลการบังคับคดี
(ฏ) รายงานการขอจําหน่ายหนี้สูญ
(ฐ) จัดทําสัญญาทุเลาการบังคับคดีผู้ประกัน
(ฑ) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฒ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(30) สํานักอํานวยการประจําศาลล้มละลายกลาง แบ่งงานภายในออกเป็น 6 ส่วนงาน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ส่วนช่วยอํานวยการ
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไปและสารบรรณคดี
(ข) บริหารงานบุคคลและงานสวัสดิการของสํานักอํานวยการประจําศาล
(ค) ดําเนินการราชพิธี รัฐพิธี งานพิธีการ งานเลขานุการนักบริหาร
(ง) ประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมตลอดจนการบริหารจัดการด้านงาน
ธุรการคดีและกิจการของศาล
(จ) ดําเนินการ ...

- 96 (จ) ดําเนินการรับ-ส่งสํานวน หรือเอกสารเกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่
ระหว่างศาล
(ฉ) ดําเนินการรับ - ส่งประเด็น การยืมสํานวน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(ช) ดําเนินการออกหนังสือรับรองต่างๆ การยืมและส่งสํานวนศาลสูง
(ซ) ปฏิบัติงานห้องสมุดของสํานักอํานวยการประจําศาล
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน โครงการ งานวิชาการของหน่วยงาน
(ญ) ศึกษา วิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบงานศาล รวมทั้ง จัดทําคําขอ
งบประมาณประจําปีของหน่วยงาน
(ฎ) ดําเนินการงานสารสนเทศและข้อมูลสถิติต่าง ๆ
(ฏ) ปฏิบัติงานสนับสนุนการจ่ายสํานวนตามคําสั่งของอธิบดีผู้พิพากษา
(ฐ) งานตอบข้อร้องเรียน ขอความเป็นธรรม
(ฑ) จัดทําคําสั่งและเอกสารเกี่ยวกับการบริหารงานคดี
(ฒ) รวบรวมและจัดทํารายงานคดี
(ณ) สนับสนุนข้อมูลการปฏิบัติงานแก่ผู้พิพากษา
(ด) ดําเนินการพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมของสํานักที่เกี่ยวข้อง
และตามที่ได้รับมอบหมาย
(ต) ดําเนินการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของผู้ประนีประนอมประจําศาล
(ถ) ปฏิบัติงานที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนใดโดยเฉพาะ
(ท) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ธ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
2) ส่วนคลัง
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงินงบประมาณและการเงินนอกงบประมาณ
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบัญชี
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ
(ง) ดําเนินการรับ - จ่ายเงินในคดี และค่าป่วยการแก่ผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
หรือระเบียบที่กําหนด การสํารวจเงินกลางค้างจ่าย การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน
(จ) ประสานการจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณประเภทงบประจํ า และการขอ
งบดําเนินการเพิ่มเติม
(ฉ) ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจเก็บรักษาเบิกจ่าย จัดทําทะเบียนคุมพัสดุ
และทรัพย์สินตลอดจนการซ่อมบํารุงและจําหน่วยพัสดุ
(ช) วิเคราะห์ ประเมินคุณภาพของพัสดุ บริหารสัญญา วางแผนดําเนินงาน
และการจัดทําพัสดุประจําปี

(ซ) ดําเนินการ ...

- 97 (ซ) ดําเนินการรักษาความปลอดภัยบุคคล เอกสาร และอาคารสถานที่
(ฌ) ดําเนินงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ รวมทั้ง ดูแลระบบสาธารณูปโภค
(ญ) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผนงบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฎ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
3) ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์
(ก) ให้บริการเขียนคําร้อง คําขอ คําแถลง และคําคู่ความ รวมทั้ง ให้คําปรึกษา
แนะนําด้านกฎหมายและสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ประชาชน
(ข) ปฏิบัติงานขอปล่อยชั่วคราว รับคําร้องการอุทธรณ์คําสั่งที่ศาลไม่อนุญาต
ให้ปล่อยชั่วคราว การแจ้งอายัดและถอนอายัด การเก็บรักษาและคืนหลักทรัพย์ประกัน
(ค) ดําเนินการจัดทําสัญญาค้ําประกันและสัญญาชั้นทุเลาการบังคับคดี
การดําเนินการกรณีการผิดสัญญาประกัน การแจ้งอายัดและถอนอายัด
(ง) ให้บริการข้อมูลคดี
(จ) ติดตามและสืบทรัพย์ผู้ประกัน ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ ดําเนินการ
บังคับคดี ขอเฉลี่ยทรัพย์ร้องขัดทรัพย์ อายัดทรัพย์ ติดตามผลการปฏิบัติงาน และรายงานผล
(ฉ) ดําเนินการประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับผู้มาศึกษาดูงาน
(ซ) ดําเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย
(ฌ) ดําเนินการตรวจสอบสถานะของบุคคลและนิติบุคคลในคดีล้มละลาย
(ญ) สํารวจและประเมินคุณภาพการให้บริการ
(ฎ) ดําเนินการคุ้มครองสิทธิประชาชนตามกฎหมาย
(ฏ) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
4) ส่วนจัดการงานคดี
(ก) ดําเนินการรับฟ้อง รับคําคู่ความ และการยื่นคําร้องขอฟื้นฟู
(ข) ตรวจสอบ จัดเก็บ จ่ายสํานวนความและเอกสาร ตรวจสํานวนก่อน
และหลังการพิจารณาพิพากษาคดี เสนอติดตามการจัดเก็บสํานวนคดี รวมทั้ง การให้บริการคัดสําเนา
และรับรองเอกสาร
(ค) ดําเนินการเก็บสํานวนคดีดํา สํานวนคดีแดง เก็บรักษากากสํานวน และการ
เก็บรักษา พยานเอกสาร
(ง) การคํานวณค่าธรรมเนียมและการรับรองบัญชีค่าฤชาธรรมเนียม
(จ) ดําเนินการงานหมายต่าง ๆ
(ฉ) ดําเนินการ ...

- 98 (ฉ) ดําเนินการรับ - ส่งหมาย ติดตามผล บันทึกและแจ้งผลการส่งหมายปลด
และจ่ายหมาย
(ช) ดําเนินการส่งหมายทางไปรษณีย์และจัดทําบัญชีรับ-ส่งหมายทางไปรษณีย์
(ซ) ดําเนินการติดตามคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัด
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับฟ้องอุทธรณ์ - ฎีกา การตรวจสํานวนและสารบาญ
(ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับสารบบอุทธรณ์ – ฎีกา
(ฎ) ดําเนินการเกี่ยวกับการขอทุเลาการบังคับ การขอคุ้มครองชั่วคราว
และการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
(ฏ) ดําเนินการจัดทํารายงานเพื่อส่งสํานวนศาลสูง และควบคุมการรับ -ส่ง
สํานวนและเอกสารไปยังศาลสูง
(ฐ) ดําเนินการเกี่ยวกับการนัดฟังคําพิพากษาและคําสั่งศาลสูง รวมทั้ง การแจ้ง
การอ่านและการเลื่อนการอ่านคําพิพากษาหรือคําสั่ง
(ฑ) ตรวจสอบ จัดเก็บ ค้นหา จ่ายสํานวนความและเอกสารตรวจสํานวนก่อน
และหลังการพิจารณาพิพากษาคดี เสนอติดตามการจัดเก็บสํานวนคดี รวมทั้ง การให้บริการคัดสําเนา
และรับรองเอกสาร
(ฒ) ดําเนินการเก็บสํานวนคดี และเก็บรักษากากสํานวน
(ณ) ดําเนินการโต้ตอบรับคําร้องหลังคําพิพากษา และการรับรองคดีถึงที่สุด
รวมทั้ง การดําเนินการเกี่ยวกับสํานวนคดีสาขาหลังคําพิพากษา
(ด) ดําเนินการเกี่ยวกับสารบบคําพิพากษา
(ต) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ถ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
5) ส่วนช่วยพิจารณาคดี
(ก) ค้นคว้าข้อกฎหมายและคําพิพากษาฎีกาและข้อมูลทางกฎหมาย
(ข) ดําเนินการเตรียมและตรวจสอบสํานวนก่อนวันนัด เก็บรักษาคําพิพากษา
ศาลสูง และงานปฏิบัติตามคําสั่งศาลในรายงานกระบวนพิจารณา
(ค) ดําเนินการตรวจทานร่างคําพิพากษา
(ง) ช่วยยกร่างคําพิพากษาในส่วนที่มิใช่การวินิจฉัยคดี
(จ) พัฒนาปรับปรุงแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาคดี
(ฉ) ปฏิบัติงานศูนย์นัดความและติดตามพยาน
(ช) ดําเนินการงานศูนย์นัดความ ระบบก่อนวันนัด และติดตามพยาน
(ซ) ดําเนินการพิมพ์คําพิพากษา
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท

(ญ) ดําเนินการ ...

- 99 (ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับสํานวน และเอกสารงานไกล่เกลี่ยฯ
(ฎ) ดําเนินการเกี่ยวกับการทําสัญญาประนีประนอมยอมความ คําร้องขอถอนฟ้อง
(ฏ) จัดทําและรายงานข้อมูลสถิติไกล่เกลี่ยฯ
(ฐ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานโครงการและกิจกรรมการไกล่เกลี่ยฯ
(ฑ) ดําเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ทางวิชาการกฎหมาย
และประชาสัมพันธ์งานไกล่เกลี่ยฯ
(ฒ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกิจการผู้ประนีประนอมการสรรหา แต่งตั้ง ขึ้นทะเบียน
การจัดทําฐานข้อมูลการจัดตารางเวรปฏิบัติงาน การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประนีประนอม การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ประนีประนอม การประชุมของผู้ประนีประนอม และการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นในการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(ณ) ประสานงานเกี่ยวกับล่าม บุคคล และหน่วยงานอื่นๆ ตามคําสั่งศาล
(ด) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ต) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
6) ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ก) เป็นศูนย์ข้อมูล รวมถึงจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านคดี และด้าน
การบริ ห ารของหน่ ว ยงาน ให้ เ ป็ น ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ภายใน
และภายนอกหน่วยงาน
(ข) ดูแล บํารุงรักษา ตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาการทํางาน
ของระบบงาน ระบบฐานข้ อ มู ล ระบบเครื อ ข่ า ย ระบบคอมพิ ว เตอร์ และระบบสารสนเทศที่ มี อ ยู่
ของหน่วยงานให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
(ค) บริหารจัดการการใช้งานบนระบบเครือข่ายที่ใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ การให้บริการเว็บไซด์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
(ง) บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย
และการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายของหน่วยงานกับหน่วยงานภายนอก
(จ) ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแล บํารุงรักษา
แก้ ไ ขปั ญ หา การใช้ ง านโปรแกรมปฏิ บั ติ ง านต่ า งๆ และการใช้ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ แ ก่
บุคลากรของหน่วยงาน
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน
ระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทําคําของบประมาณประจําปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหน่วยงาน
(ช) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม ระบบงานคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี

(ซ) ประสานงาน ...

- 100 (ซ) ประสานงานกับสํานักงานศาลยุติธรรม และปฏิบัติงานร่วมกับ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฌ) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(31) สํานักอํานวยการประจําศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
แบ่งงานภายในออกเป็น 6 ส่วนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ส่วนช่วยอํานวยการ
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไปและสารบรรณคดี
(ข) บริหารงานบุคคลและงานสวัสดิการของสํานักอํานวยการประจําศาล
(ค) ดําเนินการราชพิธี รัฐพิธี งานพิธีการ งานเลขานุการนักบริหาร
(ง) ประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมตลอดจนการบริหารจัดการด้านงาน
ธุรการคดีและกิจการของศาล
(จ) ดําเนินการรับ-ส่งสํานวน หรือเอกสารเกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจ
หน้าที่ระหว่างศาล
(ฉ) ดําเนินการรับ - ส่งประเด็น การยืมสํานวน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(ช) ดําเนินการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การยืมและส่งสํานวนศาลสูง
(ซ) ปฏิบัติงานห้องสมุดของสํานักอํานวยการ
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน โครงการ งานวิชาการของหน่วยงาน
(ญ) ศึกษา วิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบงานศาล รวมทั้ง จัดทําคําขอ
งบประมาณประจําปีของหน่วยงาน
(ฎ) ดําเนินการงานสารสนเทศและข้อมูลสถิติต่าง ๆ
(ฏ) ปฏิบัติงานสนับสนุนการจ่ายสํานวนตามคําสั่งของอธิบดีผู้พิพากษา
(ฐ) งานตอบข้อร้องเรียน ขอความเป็นธรรม
(ฑ) จัดทําคําสั่งและเอกสารเกี่ยวกับการบริหารงานคดี
(ฒ) รวบรวมและจัดทํารายงานคดี
(ณ) สนับสนุนข้อมูลการปฏิบัติงานแก่ผู้พิพากษา
(ด) ดําเนินการพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมของสํานักที่เกี่ยวข้อง
และตามที่ได้รับมอบหมาย
(ต) ดําเนินการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของผู้ประนีประนอมประจําศาล
(ถ) ปฏิบัติงานที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนใดโดยเฉพาะ
(ท) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผนงบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ธ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
2) ส่วนคลัง …

- 101 2) ส่วนคลัง
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงินงบประมาณและการเงินนอกงบประมาณ
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบัญชี
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ
(ง) ดําเนินการรับ - จ่ายเงินในคดี และค่าป่วยการแก่ผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
หรือระเบียบที่กําหนด การสํารวจเงินกลางค้างจ่าย การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน
(จ) ประสานการจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณประเภทงบประจํ า และการขอ
งบดําเนินการเพิ่มเติม
(ฉ) ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจเก็บรักษาเบิกจ่าย จัดทําทะเบียนคุมพัสดุ
และทรัพย์สินตลอดจนการซ่อมบํารุงและจําหน่ายพัสดุ
(ช) วิเคราะห์ ประเมินคุณภาพของพัสดุบริหารสัญญา วางแผนดําเนินงาน
และการจัดทําพัสดุประจําปี
(ซ) ดําเนินการรักษาความปลอดภัยบุคคล เอกสาร และอาคารสถานที่
(ฌ) ดําเนินงานอาคารสถานที่และยานพาหนะรวมทั้ง ดูแลระบบสาธารณูปโภค
(ญ) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฎ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
3) ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์
(ก) ให้บริการเขียนคําร้อง คําขอ คําแถลง และคําคู่ความ รวมทั้ง ให้คําปรึกษา
แนะนําด้านกฎหมายและสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ประชาชน
(ข) ปฏิบัติงานขอปล่อยชั่วคราว รับคําร้องการอุทธรณ์คําสั่งที่ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราว การแจ้งอายัดและถอนอายัด การเก็บรักษาและคืนหลักทรัพย์ประกัน
(ค) ดําเนินการจัดทําสัญญาค้ําประกันและสัญญาชั้นทุเลาการบังคับการดําเนินการ
กรณีการผิดสัญญาประกัน การเก็บและคืนหลักประกัน
(ง) งานบริการข้อมูลคดี
(จ) ปฏิบัติงานธุรการที่เกี่ยวกับงานบังคับคดี
(ฉ) ตรวจสอบสถานภาพของผู้ประกัน
(ช) ติดตามและสืบทรัพย์ผู้ประกัน ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ ดําเนินการ
บังคับคดี ขอเฉลี่ยทรัพย์ ร้องขัดทรัพย์ อายัดทรัพย์ ติดตามผลการปฏิบัติงาน และรายงานผล
(ซ) ดําเนินการประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับผู้มาศึกษาดูงาน
(ญ) ดําเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ และการติดต่อราชการศาลให้แก่หน่วยงานภายนอกทั่วประเทศ
(ฎ) ดําเนินการ ...

- 102 (ฎ) ดําเนินการดูแลรักษา พิพิธภัณฑ์ตัวอย่างวัตถุพยานเกี่ยวกับสินค้าละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา
(ฏ) สํารวจและประเมินคุณภาพการให้บริการ
(ฐ) ดําเนินการคุ้มครองสิทธิประชาชนตามกฎหมาย
(ฑ) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฒ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
4) ส่วนจัดการงานคดี
(ก) ดําเนินการรับฟ้องและคําคู่ความ ดําเนินการออกหมายจับ หมายค้น ผัดฟ้อง
ฝากขัง
(ข) ศูนย์คดีต่างจังหวัด ประสานงาน ควบคุม ดูแล และอํานวยความสะดวก
สืบพยานทางจอภาพ (Video Conference)
(ค) ดําเนินการออกหมาย รับ – ส่งหมาย ติดตามผล บันทึก และแจ้งผลการส่ง
หมาย การปลดและจ่ายหมาย
(ง) งานสารบบและพิ ม พ์ คํ า พิ พ ากษา จั ด เก็ บ สํ า เนาคํ า พิ พ ากษาและออก
หมายเลขคดีแดง
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับฟ้องอุทธรณ์ - ฎีกา การตรวจสํานวนและสารบาญ
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับสารบบอุทธรณ์ - ฎีกา
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับการขอทุเลาการบังคับ การขอคุ้มครองชั่วคราว และการขอ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
(ซ) ดําเนินการจัดทํารายงานเพื่อส่งสํานวนศาลสูง และควบคุมการรับ – ส่ง
สํานวนและเอกสารไปยังศาลสูง
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับการนัดฟังคําพิพากษาและคําสั่งศาลสูง รวมทั้ง การแจ้ง
การอ่านและการเลื่อนการอ่านคําพิพากษาหรือคําสั่ง
(ญ) ตรวจสอบ จัดเก็บ ค้นหา จ่ายสํานวนความและเอกสาร ตรวจสํานวนก่อน
และหลังการพิจารณาพิพากษาคดี เสนอติดตามการจัดเก็บสํานวนคดี รวมทั้ง การให้บริการคัดสําเนา
และรับรองเอกสาร
(ฎ) ดําเนินการเก็บสํานวนคดี และเก็บรักษากากสํานวน
(ฏ) ดําเนินการโต้ตอบรับคําร้องหลังคําพิพากษาและการรับรองคดีถึงที่สุด
รวมทั้ง การดําเนินการเกี่ยวกับสํานวนคดีสาขาหลังคําพิพากษา
(ฐ) ดําเนินการเกี่ยวกับสารบบคําพิพากษา
(ฑ) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผนงบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฒ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
5) ส่วนช่วย ...
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(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติการทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
(ข) ค้นคว้ากฎหมายและคําพิพากษาฎีกา ร่างคําพิพากษา ค้นคว้าข้อกฎหมาย
และคําพิพากษาฎีกา และข้อมูลทางกฎหมาย
(ค) ช่วยยกร่างคําพิพากษาในส่วนที่มิใช่การวินิจฉัยคดี
(ง) ตรวจทานคําพิพากษาเบื้องต้น
(จ) ดําเนินการงานศูนย์นัดความ ระบบก่อนวันนัด และติดตามพยาน
(ฉ) ดําเนินการตรวจพิมพ์และทานร่างคําพิพากษาฝ่ายเดียวและก่อนอ่านคําพิพากษา
(ช) ดําเนินการงานศูนย์นัดความ ระบบก่อนวันนัด และติดตามพยาน
(ซ) ประสานงานเกี่ยวกับล่าม บุคคล และหน่วยงานอื่นๆ ตามคําสั่งศาล
(ฌ) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
6) ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
(ก) ดําเนินการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
(ข) จัดทําสํานวนและเอกสารงานไกล่เกลี่ยฯ
(ค) จัดทําสัญญาประนีประนอมยอมความ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(ง) จัดทําและรายงานข้อมูลสถิติคดีไกล่เกลี่ย
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานโครงการและกิจกรรมการไกล่เกลี่ยฯ
(ฉ) ดําเนินการเผยแพร่ข้อมูล และความรู้ทางวิชาการและประชาสัมพันธ์งานไกล่เกลี่ยฯ
(ช) บริหารจัดการและประสานงานกับคู่ความเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการไกล่เกลี่ย
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกิจการผู้ประนีประนอมการสรรหา แต่งตั้ง ขึ้นทะเบียน
การจัดทําฐานข้อมูลการจัดตารางเวรปฏิบัติงาน การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประนีประนอม การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ประนีประนอม การประชุมของผู้ประนีประนอม และการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นในการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารงานไกล่เกลี่ย
(ญ) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฎ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

7) ส่วนกิจการ …
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(ก) ดําเนินการวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาระบบงานคดี
(ข) ดําเนินการประสานงานกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับ
กิจการของศาล
(ค) พิมพ์และตรวจทานเอกสารต่างประเทศ เช่น หมายคดีต่างประเทศ หนังสือ
รับรองวีซ่า (VISA)
(ง) ประสานงานการดูงาน ประชุม และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
(จ) ประสานงาน สนับสนุนข้อมูลด้านต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บริหารศาลและผู้พิพากษา
(ฉ) ยกร่างคําพิพากษาคดีบางประเภท
(ช) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
8) ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ก) เป็นศูนย์ข้อมูล รวมถึงจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านคดี และด้าน
การบริ ห ารของหน่ ว ยงาน ให้ เ ป็ น ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ภายใน
และภายนอกหน่วยงาน
(ข) ดูแล บํารุงรักษา ตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาการทํางาน
ของระบบงาน ระบบฐานข้ อ มู ล ระบบเครื อ ข่ า ย ระบบคอมพิ ว เตอร์ และระบบสารสนเทศที่ มี อ ยู่
ของหน่วยงานให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
(ค) บริหารจัดการการใช้งานบนระบบเครือข่ายที่ใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ การให้บริการเว็บไซด์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
(ง) บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย
และการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายของหน่วยงานกับหน่วยงานภายนอก
(จ) ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแล บํารุงรักษา
แก้ ไ ขปั ญ หา การใช้ ง านโปรแกรมปฏิ บั ติ ง านต่ า งๆ และการใช้ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ แ ก่
บุคลากรของหน่วยงาน
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน
ระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทําคําของบประมาณประจําปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหน่วยงาน
(ช) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม ระบบงานคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี
(ซ) ประสานงานกับสํานักงานศาลยุติธรรม และปฏิบัติงานร่วมกับ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฌ) ดําเนินการ ...
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(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(32) สํานักอํานวยการประจําศาลแรงงานกลาง แบ่งงานภายในออกเป็น 11 ส่วนงาน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ส่วนช่วยอํานวยการ
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไปและสารบรรณคดี
(ข) บริหารงานบุคคลและงานสวัสดิการของสํานักอํานวยการประจําศาล
(ค) ดําเนินการราชพิธี รัฐพิธี งานพิธีการ งานเลขานุการนักบริหาร
(ง) ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนงานผู้บริหารศาล ผู้พิพากษาสมทบ
และผู้ประนีประนอม ตลอดจนประสานงานในหน่วยงาน เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ กิจกรรมและงานอื่น ๆ
ตามที่อธิบดีมอบหมาย
(จ) ตอบข้อร้องเรียนขอความเป็นธรรม รวมทั้ง การดําเนินงานด้านงานวินัย
ของข้าราชการตุลาการและผู้พิพากษาสมทบในเบื้องต้นตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมมอบหมาย
(ฉ) ดําเนินการใดๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการของศาลแรงงานกลาง
(ช) จั ด ทํ า คํ า สั่ ง และเอกสารเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานคดี ห รื อ งานอื่ น ตามที่
ผู้บริหารมอบหมาย
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจงานของศาลแรงงานสาขา การประชุม อบรม
สัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหาร ผู้พิพากษา อนุฯ ก.บ.ศ. และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมายแรงงานทั้งในและต่างประเทศ
(ญ) ประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ตลอดจนการประชุมเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการด้านธุรการคดีของศาล และบริหารจัดการงานด้านธุรการของศาลแรงงานสาขา
(ฎ) ดําเนินการรับ - ส่งสํานวน หรือเอกสารเกี่ยวกับวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่
ระหว่างศาล
(ฏ) การดําเนินการรับ - ส่งประเด็น การยืมสํานวนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(ฐ) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบงานและองค์กร กฎหมายแรงงาน กฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกระบวนการยุติธรรมด้านแรงงาน
(ฑ) ประสานความร่วมมือด้านวิชาการ การพัฒนา การใช้ทรัพยากรร่วมกันกับ
บุคคลหรือหน่วยงานอื่น
(ฒ) ดํ า เนิ น การเพื่ อ พั ฒ นาความรู้ แ ก่ ศ าลแรงงาน บริ ห ารจั ด การความรู้
และเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลทั่วไป

(ณ) ประชุม ...
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(ด) ดําเนินการจัดทํารายงานประจําปี
(ต) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับห้องสมุดของสํานักอํานวยการ
(ถ) จั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ง านให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย
และยุทธศาสตร์ของศาลแรงงานกลาง นโยบายของประธานศาลฎีกา และแผนยุทธศาสตร์ของศาลยุติธรรม
(ท) เสนอแนะ เขียน และจัดทําโครงการ ตลอดจนแผนการดําเนินกิจกรรมตามนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์
(ธ) สํารวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน โครงการ กิจกรรม จัดทํารายงานสรุป
และข้อเสนอแนะ
(น) จัดทําคําของบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
(บ) ปฏิบัติงานสารสนเทศ และจัดทําข้อมูลสถิติของสํานักอํานวยการประจําศาล
(ป) ดําเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้พิพากษาสมทบ
(ผ) ประสานงานกับผู้พิพากษาสมทบเพื่อสนับสนุนการพิจารณาคดีของศาล
(ฝ) ดํา เนิน การเกี่ ย วกั บ การประชุ ม และงานเลขานุก ารของคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาสมทบ ตลอดจน
ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ เพื่อดําเนินการตรวจสอบเรื่อง สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
(พ) ดําเนินการเกี่ยวกับสอบ คัดเลือก การอบรม การปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบ
ในศาลแรงงาน
(ฟ) ดําเนินงานด้านบุคคลเกี่ยวกับผู้พิพากษาสมทบ
(ภ) ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุม กิจกรรม โครงการและงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับผู้พิพากษาสมทบ
(ม) ดําเนินการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของผู้ประนีประนอมประจําศาล
(ย) ปฏิบัติงานที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนใดโดยเฉพาะ
(ร) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ล) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
2) ส่วนคลัง
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงินงบประมาณและการเงินนอกงบประมาณ
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบัญชี
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ
(ง) ดําเนินการงานการเงินและบัญชีของศาลสาขา
(จ) ประสานการจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณประเภทงบประจํ า และการขอ
งบดําเนินการเพิ่มเติม
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชีรับจ่ายเกี่ยวกับการบังคับคดี
(ช) จัดทํา ...
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(ซ) การรับจ่ายเงินเกี่ยวกับการบังคับคดี
(ฌ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ เกี่ยวกับงานการเงิน บัญชีของการบังคับคดี
(ญ) ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจเก็บรักษาเบิกจ่าย จัดทําทะเบียนคุมพัสดุ
และทรัพย์สินตลอดจนการซ่อมบํารุงและจําหน่วยพัสดุ
(ฎ) วิเคราะห์ ประเมินคุณภาพของพัสดุบริหารสัญญา วางแผนดําเนินงาน
และการจัดทําพัสดุประจําปี
(ฏ) ดําเนินการรักษาความปลอดภัยบุคคล เอกสาร และอาคารสถานที่
(ฐ) ดําเนินงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ รวมทั้ง ดูแลระบบสาธารณูปโภค
(ฑ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฒ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
3) ส่วนนิติการ
(ก) ให้คําปรึกษาแนะนํา ให้ความรู้ เผยแพร่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และสร้าง
ความเข้าใจที่ดีแก่ประชาชน รวมทั้ง ตอบข้อหารือแก่คู่ความประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ข) ให้บริการเขียนและจัดทําคําฟ้อง คําร้อง คําขอต่าง ๆ คําแถลงและคําคู่ความอื่น ๆ
(ค) ค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์ตัวบทกฎหมาย คําพิพากษาศาลฎีกา และข้อมูล
ทางกฎหมาย
(ง) งานระงับข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี
(จ) ดําเนินการบันทึกข้อมูลคดี
(ฉ) ดํ า เนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การของศาลและผลิ ต สื่ อ
ประชาสัมพันธ์
(ช) ต้อนรับ ประสานงาน และอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้มาศึกษาดูงาน
(ซ) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของอธิ บ ดี ผู้ พิ พ ากษาศาลแรงงานกลาง
และความเห็นเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล
(ฌ) ดําเนินการบังคับคดีตามคําสั่งศาลและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี
(ญ) แนะนํา ให้คําปรึกษากฎหมาย และตอบข้อหารือแก่คู่ความ ประชาชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดี
(ฎ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฏ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

4) ส่วนจัดการ ...
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(ก) ปฏิบัติงานรับฟ้องและรับคําคู่ความ ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น จัดทําสํานวน
ลงข้อมูลในสารบบความ ตรวจสอบบุคคลด้านคดี
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานหมายทั้งก่อนและหลังมีคําพิพากษา รวมทั้ง ในชั้น
บังคับคดี
(ค) ดําเนินการรับ ส่งหมาย ติดตามผล บันทึกและแจ้งผลการส่งหมาย การปลด
และจ่ายหมาย
(ง) ดําเนินการตามคําสั่งศาลหรือที่ศาลมอบหมาย
(จ) ตรวจสอบ จัดเก็บ จ่ายสํานวนความและเอกสาร ตรวจสํานวนก่อนและหลัง
การพิจารณาพิพากษาคดี เสนอ ติดตามการจัดเก็บสํานวนคดี รวมทั้ง การให้บริการคัดสําเนาและรับรอง
เอกสาร
(ฉ) ดําเนินการเก็บรักษาสํานวนและกากสํานวน เก็บ รักษา ตรวจคืนพยาน
เอกสารและทรัพย์สินในคดี
(ช) ดําเนินการตามคําสั่งศาลหรือที่ศาลมอบหมาย
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับฟ้องอุทธรณ์ - ฎีกา ตรวจสํานวนก่อนส่งศาลฎีกา
การจัดทําสถิติคดีศาลสูง
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับสารบบอุทธรณ์ - ฎีกา
(ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับการขอทุเลาการบังคับ การขอคุ้มครองชั่วคราว
(ฎ) ดําเนินการจัดทํารายงานเพื่อส่งสํานวนศาลสูง และควบคุมการรับ – ส่ง
สํานวนและเอกสารไปยังศาลสูง
(ฏ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
5) ส่วนช่วยพิจารณาคดี
(ก) ดําเนินการเตรียมสํานวนและตรวจสํานวนก่อนวันนัด ปฏิบัติตามคําสั่ง
ของศาลในรายงานกระบวนพิจารณา
(ข) ปฏิบัติงานหน้าบัลลังก์และบันทึกคําพยาน
(ค) ดําเนินการพิมพ์คําพิพากษา
(ง) ดําเนินการงานศูนย์นัดความ ระบบก่อนวันนัด และติดตามพยาน
(จ) ดําเนินการตรวจทานสํานวน ออกเลขคดีแดง ลงสารบบคําพิพากษา ติดตาม
องค์คณะในการลงนามคําพิพากษา
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการนัดฟังคําพิพากษาและคําสั่งศาลสูง
(ช) ประสานงานเกี่ยวกับล่าม บุคคล และหน่วยงานอื่นๆ ตามคําสั่งศาล
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
6) ส่วนไกล่เกลี่ย …
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(ก) ดําเนินการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
(ข) จัดทําสํานวนและเอกสารงานไกล่เกลี่ยฯ
(ค) จัดทําสัญญาประนีประนอมยอมความ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(ง) จัดทําและรายงานข้อมูลสถิติไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานโครงการและกิจกรรมการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
(ฉ) ดําเนินการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ทางวิชาการกฎหมายและประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยฯ
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารงานไกล่เกลี่ย
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกิจการผู้ประนีประนอมการสรรหา แต่งตั้ง ขึ้นทะเบียน
การจัดทําฐานข้อมูลการจัดตารางเวรปฏิบัติงาน การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประนีประนอม
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ประนีประนอม และการประชุมของผู้ประนีประนอมและการรวบรวมข้อมูล
เบื้องต้นในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
7) ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ก) เป็นศูนย์ข้อมูล รวมถึงจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านคดี และด้าน
การบริ ห ารของหน่ ว ยงาน ให้ เ ป็ น ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ภายใน
และภายนอกหน่วยงาน
(ข) ดูแล บํารุงรักษา ตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาการทํางาน
ของระบบงาน ระบบฐานข้ อ มู ล ระบบเครื อ ข่ า ย ระบบคอมพิ ว เตอร์ และระบบสารสนเทศที่ มี อ ยู่
ของหน่วยงานให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
(ค) บริหารจัดการการใช้งานบนระบบเครือข่ายที่ใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ การให้บริการเว็บไซด์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
(ง) บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย
และการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายของหน่วยงานกับหน่วยงานภายนอก
(จ) ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแล บํารุงรักษา
แก้ ไ ขปั ญ หา การใช้ ง านโปรแกรมปฏิ บั ติ ง านต่ า งๆ และการใช้ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ แ ก่
บุคลากรของหน่วยงาน
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน
ระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทําคําของบประมาณประจําปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหน่วยงาน
(ช) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม ระบบงานคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี
(ซ) ประสานงาน ...
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สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
8) ส่วนแรงงานกลางสาขา
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไปและสารบรรณคดี
(ข) ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนงานผู้บริหารศาล ผู้พิพากษาสมทบ
และผู้ประนีประนอม ตลอดจนประสานงานในหน่วยงาน เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ กิจกรรมและงานอื่นๆ
ตามที่อธิบดีมอบหมาย
(ค) ดําเนินการใดๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการของศาลแรงงานกลาง
(ง) ดําเนินการรับ - ส่งสํานวน หรือเอกสารเกี่ยวกับวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่
ระหว่างศาล
(จ) การดําเนินการรับ - ส่งประเด็น การยืมสํานวนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(ฉ) ประสานความร่วมมือด้านวิชาการ การพัฒนา การใช้ทรัพยากรร่วมกันกับ
บุคลากรหรือหน่วยงานอื่น
(ช) ดําเนินการเพื่อพัฒนาความรู้แก่ศาลแรงงาน บริหารจัดการความรู้และ
เผยแพร่ความรู้แก่บุคคลทั่วไป
(ซ) ปฏิบตั ิงานสารสนเทศ และจัดทําข้อมูลสถิติของศาลแรงงานสาขา
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้พิพากษาสมทบ
(ญ) ประสานงานกับผู้พิพากษาสมทบเพื่อสนับสนุนการพิจารณาคดีของศาล
(ฎ) ดําเนินงานด้านบุคคลเกี่ยวกับผู้พิพากษาสมทบ
(ฏ) ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุม กิจกรรม โครงการและงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับผู้พิพากษาสมทบ
(ฐ) ปฏิบัติงานที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนใดโดยเฉพาะ
(ณ) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงินงบประมาณและการเงินนอกงบประมาณ
(ด) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบัญชี
(ต) ดําเนินการงานการเงินและบัญชีของศาลสาขา
(ฐ) ให้คําปรึกษาแนะนํา ให้ความรู้ เผยแพร่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และสร้าง
ความเข้าใจที่ดีแก่ประชาชน รวมทั้ง ตอบข้อหารือแก่คู่ความประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ฑ) ให้บริการเขียนและจัดทําคําฟ้อง คําร้อง คําขอต่าง ๆ คําแถลงและคําคู่ความอื่นๆ
(ก) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานคดี แ ละงานช่ ว ยพิ จ ารณาคดี ต ามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(ญ) ปฏิบัติงานหน้าบัลลังก์และบันทึกคําพยาน
(ฎ) ดําเนินการ ...

- 111 (ฎ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฏ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(33) สํานักงานประจําศาลแรงงานภาค 1 – ภาค 9 แบ่งงานภายในออกเป็น 6 กลุ่มงาน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) กลุ่มงานช่วยอํานวยการ
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไปและสารบรรณคดี
(ข) บริหารงานบุคคลและงานสวัสดิการของสํานักอํานวยการประจําศาล
(ค) ดําเนินการราชพิธี รัฐพิธี งานพิธีการ งานเลขานุการนักบริหาร
(ง) ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนงานผู้บริหารศาล ผู้พิพากษาสมทบ
และผู้ประนีประนอม ตลอดจนประสานงานในหน่วยงาน เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ กิจกรรมและงานอื่น ๆ
ตามที่อธิบดีมอบหมาย
(จ) ตอบข้อร้องเรียนขอความเป็นธรรม รวมทั้ง การดําเนินงานด้านงานวินัย
ของข้าราชการตุลาการและผู้พิพากษาสมทบในเบื้องต้นตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมมอบหมาย
(ฉ) ดําเนินการใดๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการของศาลแรงงานกลาง
(ช) จั ด ทํ า คํ า สั่ ง และเอกสารเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานคดี ห รื อ งานอื่ น ตามที่
ผู้บริหารมอบหมาย
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจงานของศาลแรงงานสาขา การประชุม อบรม
สัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหาร ผู้พิพากษา อนุฯ ก.บ.ศ. และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมายแรงงาน
(ญ) ประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ตลอดจนการประชุมเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการด้านธุรการคดีของศาล และบริหารจัดการงานด้านธุรการของศาลแรงงานสาขา
(ฎ) ดําเนินการรับ - ส่งสํานวน หรือเอกสารเกี่ยวกับวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่
ระหว่างศาล
(ฏ) การดําเนินการรับ - ส่งประเด็น การยืมสํานวนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(ฐ) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบงานและองค์กร กฎหมายแรงงาน กฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกระบวนการยุติธรรมด้านแรงงาน
(ฑ) ประสานความร่วมมือด้านวิชาการ การพัฒนา การใช้ทรัพยากรร่วมกันกับ
บุคคลหรือหน่วยงานอื่น
(ฒ) ดํ า เนิ น การเพื่ อ พั ฒ นาความรู้ แ ก่ ศ าลแรงงาน บริ ห ารจั ด การความรู้
และเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลทั่วไป
(ณ) ประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน
(ด) ดําเนินการจัดทํารายงานประจําปี
(ต) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับห้องสมุดของสํานักอํานวยการ
(ถ) จัดทํา ...

- 112 (ถ) จั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ง านให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย
และยุทธศาสตร์ของศาลแรงงานกลาง นโยบายของประธานศาลฎีกา และแผนยุทธศาสตร์ของศาลยุติธรรม
(ท) เสนอแนะ เขียน และจัดทําโครงการ ตลอดจนแผนการดําเนินกิจกรรมตามนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์
(ธ) สํารวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน โครงการ กิจกรรม จัดทํารายงานสรุป
และข้อเสนอแนะ
(น) จัดทําคําของบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
(บ) ปฏิบัติงานสารสนเทศ และจัดทําข้อมูลสถิติของสํานักอํานวยการประจําศาล
(ป) ดําเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้พิพากษาสมทบ
(ผ) ประสานงานกับผู้พิพากษาสมทบเพื่อสนับสนุนการพิจารณาคดีของศาล
(ฝ) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การประชุ ม และงานเลขานุ ก ารของคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาสมทบ ตลอดจน
ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ เพื่อดําเนินการตรวจสอบเรื่อง สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
(พ) ดําเนินการเกี่ยวกับสอบ คัดเลือก การอบรม การปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบ
ในศาลแรงงาน
(ฟ) ดําเนินงานด้านบุคคลเกี่ยวกับผู้พิพากษาสมทบ
(ภ) ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุม กิจกรรม โครงการและงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับผู้พิพากษาสมทบ
(ม) ดําเนินการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของผู้ประนีประนอมประจําศาล
(ย) ปฏิบัติงานที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนใดโดยเฉพาะ
(ร) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ล) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
2) กลุ่มงานคลัง
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงินงบประมาณและการเงินนอกงบประมาณ
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบัญชี
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ
(ง) ดําเนินการงานการเงินและบัญชีของศาลสาขา
(จ) ประสานการจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณประเภทงบประจํ า และการขอ
งบดําเนินการเพิ่มเติม
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชีรับจ่ายเกี่ยวกับการบังคับคดี
(ช) จัดทําบัญชีส่วนเฉลี่ยเกี่ยวกับการบังคับคดี
(ซ) การรับจ่ายเงินเกี่ยวกับการบังคับคดี
(ฌ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ เกี่ยวกับงานการเงิน บัญชีของการบังคับคดี
(ญ) ดําเนินการ ...

- 113 (ญ) ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจเก็บรักษาเบิกจ่าย จัดทําทะเบียนคุมพัสดุ
และทรัพย์สินตลอดจนการซ่อมบํารุงและจําหน่ายพัสดุ
(ฎ) วิเคราะห์ ประเมินคุณภาพของพัสดุบริหารสัญญา วางแผนดําเนินงาน
และการจัดทําพัสดุประจําปี
(ฏ) ดําเนินการรักษาความปลอดภัยบุคคล เอกสาร และอาคารสถานที่
(ฐ) ดําเนินงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ รวมทั้ง ดูแลระบบสาธารณูปโภค
(ฑ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฒ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
3) กลุ่มงานบริหารจัดการคดี
(ก) ปฏิบัติงานรับฟ้องและรับคําคู่ความ ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น จัดทําสํานวน
ลงข้อมูลในสารบบความ ตรวจสอบบุคคลด้านคดี
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานหมายทั้งก่อนและหลังมีคําพิพากษา รวมทั้ง ในชั้น
บังคับคดี
(ค) ดําเนินการรับ ส่งหมาย ติดตามผล บันทึกและแจ้งผลการส่งหมาย การปลด
และจ่ายหมาย
(ง) ดําเนินการตามคําสั่งศาลหรือที่ศาลมอบหมาย
(จ) ตรวจสอบ จัดเก็บ จ่ายสํานวนความและเอกสาร ตรวจสํานวนก่อนและหลัง
การพิจารณาพิพากษาคดี เสนอ ติดตามการจัดเก็บสํานวนคดี รวมทั้ง การให้บริการคัดสําเนาและรับรอง
เอกสาร
(ฉ) ดําเนินการเก็บรักษาสํานวนและกากสํานวน เก็บ รักษา ตรวจคืนพยาน
เอกสารและทรัพย์สินในคดี
(ช) ดําเนินการตามคําสั่งศาลหรือที่ศาลมอบหมาย
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับฟ้องอุทธรณ์ - ฎีกา ตรวจสํานวนก่อนส่งศาลฎีกา
การจัดทําสถิติคดีศาลสูง
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับสารบบอุทธรณ์ - ฎีกา
(ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับการขอทุเลาการบังคับ การขอคุ้มครองชั่วคราว
(ฎ) ดําเนินการจัดทํารายงานเพื่อส่งสํานวนศาลสูง และควบคุมการรับ – ส่ง
สํานวนและเอกสารไปยังศาลสูง
(ฏ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

4) กลุ่มงาน …

- 114 4) กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี
(ก) ดําเนินการเตรียมสํานวนและตรวจสํานวนก่อนวันนัด ปฏิบัติตามคําสั่ง
ของศาลในรายงานกระบวนพิจารณา
(ข) ปฏิบัติงานหน้าบัลลังก์และบันทึกคําพยาน
(ค) ดําเนินการพิมพ์คําพิพากษา
(ง) ดําเนินการงานศูนย์นัดความ ระบบก่อนวันนัด และติดตามพยาน
(จ) ดําเนินการตรวจทานสํานวน ออกเลขคดีแดง ลงสารบบคําพิพากษา ติดตาม
องค์คณะในการลงนามคําพิพากษา
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการนัดฟังคําพิพากษาและคําสั่งศาลสูง
(ช) ประสานงานเกี่ยวกับล่าม บุคคล และหน่วยงานอื่นๆ ตามคําสั่งศาล
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
5) กลุ่มงานนิติการ
(ก) ให้คําปรึกษาแนะนํา ให้ความรู้ เผยแพร่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และสร้าง
ความเข้าใจที่ดีแก่ประชาชน รวมทั้ง ตอบข้อหารือแก่คู่ความประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ข) ให้บริการเขียนและจัดทําคําฟ้อง คําร้อง คําขอต่าง ๆ คําแถลงและคําคู่ความอื่น ๆ
(ค) ค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์ตัวบทกฎหมาย คําพิพากษาศาลฎีกา และข้อมูล
ทางกฎหมาย
(ง) งานระงับข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี
(จ) ดําเนินการบันทึกข้อมูลคดี
(ฉ) ดํ า เนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การของศาลและผลิ ต สื่ อ
ประชาสัมพันธ์
(ช) ต้อนรับ ประสานงาน และอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้มาศึกษาดูงาน
(ซ) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของอธิ บ ดี ผู้ พิ พ ากษาศาลแรงงานกลาง
และความเห็นเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล
(ฌ) ดําเนินการบังคับคดีตามคําสั่งศาลและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี
(ญ) แนะนํา ให้คําปรึกษากฎหมาย และตอบข้อหารือแก่คู่ความ ประชาชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดี
(ฎ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฏ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

6) กลุ่มงาน ...
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(ก) ดําเนินการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
(ข) จัดทําสํานวนและเอกสารงานไกล่เกลี่ยฯ
(ค) จัดทําสัญญาประนีประนอมยอมความ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(ง) จัดทําและรายงานข้อมูลสถิติไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานโครงการและกิจกรรมการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
(ฉ) ดําเนินการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ทางวิชาการกฎหมายและประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยฯ
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารงานไกล่เกลี่ย
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกิจการผู้ประนีประนอมการสรรหา แต่งตั้ง ขึ้นทะเบียน
การจัดทําฐานข้อมูลการจัดตารางเวรปฏิบัติงาน การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประนีประนอม
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ประนีประนอม และการประชุมของผู้ประนีประนอมและการรวบรวมข้อมูล
เบื้องต้นในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(34) สํานักอํานวยการประจําศาลภาษีอากรกลาง แบ่งงานภายในออกเป็น 6 ส่วนงาน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ส่วนช่วยอํานวยการ
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไปและสารบรรณคดี
(ข) บริหารงานบุคคลและงานสวัสดิการของสํานักอํานวยการประจําศาล
(ค) ดําเนินการราชพิธี รัฐพิธี งานพิธีการ งานเลขานุการนักบริหาร
(ง) ประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมตลอดจนการบริหารจัดการด้านงาน
ธุรการคดีและกิจการของศาล
(จ) ดําเนินการรับ-ส่งสํานวน หรือเอกสารเกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่
ระหว่างศาล
(ฉ) ดําเนินการรับ - ส่งประเด็น การยืมสํานวน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(ช) ดําเนินการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การยืมและส่งสํานวนศาลสูง
(ซ) ปฏิบัติงานห้องสมุดของสํานักอํานวยการ
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน โครงการ งานวิชาการของหน่วยงาน
(ญ) ศึกษา วิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบงานศาล รวมทั้ง จัดทําคําขอ
งบประมาณประจําปีของหน่วยงาน
(ฎ) ดําเนินงานสารสนเทศและข้อมูลสถิติต่างๆ
(ฏ) ปฏิบัติงานสนับสนุนการจ่ายสํานวนตามคําสั่งของอธิบดีผู้พิพากษา
(ฐ) งานตอบข้อร้องเรียน ขอความเป็นธรรม
(ฑ) จัดทํา ...
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(ฒ) รวบรวมและจัดทํารายงานคดี
(ณ) สนับสนุนข้อมูลการปฏิบัติงานแก่ผู้พิพากษา
(ด) ดําเนินการพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมของสํานักที่เกี่ยวข้อง
และตามที่ได้รับมอบหมาย
(ต) ดําเนินการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของผู้ประนีประนอมประจําศาล
(ถ) ปฏิบัติงานที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนใดโดยเฉพาะ
(ท) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ธ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
2) ส่วนคลัง
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงินงบประมาณและการเงินนอกงบประมาณ
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบัญชี
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ
(ง) ดําเนินการรับ - จ่ายเงินในคดี และค่าป่วยการแก่ผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
หรือระเบียบที่กําหนด การสํารวจเงินกลางค้างจ่าย การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน
(จ) ประสานการจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณประเภทงบประจํ า และการขอ
งบดําเนินการเพิ่มเติม
(ฉ) ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจเก็บรักษาเบิกจ่าย จัดทําทะเบียนคุมพัสดุ
และทรัพย์สิน ตลอดจนการซ่อมบํารุงและจําหน่ายพัสดุ
(ช) วิเคราะห์ ประเมินคุณภาพของพัสดุ บริหารสัญญา วางแผนดําเนินงาน
และการจัดทําพัสดุประจําปี
(ซ) ดําเนินการรักษาความปลอดภัยบุคคล เอกสาร และอาคารสถานที่
(ฌ) ดําเนินงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ รวมทั้ง ดูแลระบบสาธารณูปโภค
(ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฎ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
3) ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์
(ก) ให้บริการเขียนคําร้อง คําขอ คําแถลง และคําคู่ความ รวมทั้ง ให้คําปรึกษา
แนะนําด้านกฎหมายและสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ประชาชน
(ข) ปฏิบัติงานขอปล่อยชั่วคราว รับคําร้องการอุทธรณ์คําสั่งที่ศาลไม่อนุญาตให้
ปล่อยชั่วคราว การแจ้งอายัดและถอนอายัด การเก็บรักษาและคืนหลักทรัพย์ประกัน
(ค) ดําเนินการจัดทําสัญญาค้ําประกันและสัญญาชั้นทุเลาการบังคับการ
ดําเนินการกรณีการผิดสัญญาประกัน
(ง) งานบริการข้อมูลคดี
(จ) ปฏิบัติงาน ...
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(ฉ) ตรวจสอบสถานภาพของนายประกัน
(ช) ติดตามและสืบทรัพย์ผู้ประกัน ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ ดําเนินการ
บังคับคดี ขอเฉลี่ยทรัพย์ ร้องขัดทรัพย์ อายัดทรัพย์ ติดตามผลการปฏิบัติงาน และรายงานผล
(ซ) ดําเนินการประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับผู้มาศึกษาดูงาน
(ญ) ดําเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศ และการติดต่อราชการศาลให้แก่หน่วยงานภายนอกทั่วประเทศ
(ฎ) ดําเนินการดูแล รักษา พิพิธภัณฑ์ตัวอย่างวัตถุพยานเกี่ยวกับสินค้าละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา
(ฏ) สํารวจและประเมินคุณภาพการให้บริการ
(ฐ) ดําเนินการคุ้มครองสิทธิประชาชนตามกฎหมาย
(ฑ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฒ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
4) ส่วนบริหารจัดการคดี
(ก) ดําเนินการรับฟ้อง รับคําคู่ความ
(ข) ตรวจสอบ จัดเก็บ จ่ายสํานวนความและเอกสาร ตรวจสํานวนก่อนและหลัง
การพิจารณาพิพากษาคดี เสนอติดตามการจัดเก็บสํานวนคดี
(ค) ดําเนินการเก็บสํานวนคดี เก็บรักษากากสํานวนและการเก็บรักษาตรวจคืน
พยานเอกสาร
(ง) การคํานวนค่าธรรมเนียมและการรับรองบัญชีค่าฤชาธรรมเนียม
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานหมายต่าง ๆ
(ฉ) ดําเนินการรับ - ส่งหมาย ติดตามผล บันทึกและแจ้งผลการส่งหมาย ปลด
และจ่ายหมาย
(ช) ดําเนินการส่งหมายทางไปรษณีย์และจัดทําบัญชีรับ-ส่งหมายทางไปรษณีย์
(ซ) ดําเนินการติดตามคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัด
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชั้นอุทธรณ์ - ฎีกา การตรวจสํานวน และเอกสาร
(ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับสารบบอุทธรณ์ - ฎีกา
(ฎ) ดําเนินการเกี่ยวกับการขอทุเลาการบังคับ การขอคุ้มครองชั่วคราว
และการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
(ฏ) ดําเนินการจัดทํารายงานเพื่อส่งสํานวนก่อนส่งศาลสูง และควบคุมการรับ – ส่ง
สํานวนคดีและเอกสารไปยังศาลฎีกา
(ฐ) ดําเนินการเกี่ยวกับสารบบความและสารบบคําพิพากษา
(ฑ) การให้บริการ ...
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(ฒ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ณ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
5) ส่วนช่วยพิจารณาคดี
(ก) รับคําคู่ความที่มีนัดพิจารณา และรับคําคู่ความจากงานอื่น
(ข) ดําเนินการตรวจสอบและเบิกสํานวนเพื่อจ่าย
(ค) ดําเนินการเตรียมสํานวนและตรวจสอบสํานวนก่อนวันนัดพิจารณาคดี
(ง) ปฺฏิบัติงานศูนย์นัดความและติดตามพยาน
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการนัดฟังคําพิพากษาและคําสั่งศาลสูง
(ฉ) ปฏิบัติงานหน้าบัลลังก์และบันทึกคําพยาน และพิมพ์ร่างคําพิพากษา
(ช) ค้นคว้าตัวบทกฎหมาย คําพิพากษาฎีกา ข้อมูลทางกฎหมายเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานของผู้พิพากษา
(ซ) ประสานงาน ควบคุม ดูแล และอํานวยความสะดวกสืบพยานโดย
ระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
(ฌ) ดําเนินการจัดทําสถิติและรายงาน
(ญ) ประสานงานเกี่ยวกับล่าม บุคคล และหน่วยงานอื่นๆ ตามคําสั่งศาล
(ฎ) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฏ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
6) ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ก) เป็นศูนย์ข้อมูล รวมถึงจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านคดี และด้าน
การบริ ห ารของหน่ ว ยงาน ให้ เ ป็ น ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ภายใน
และภายนอกหน่วยงาน
(ข) ดูแล บํารุงรักษา ตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาการทํางาน
ของระบบงาน ระบบฐานข้ อ มู ล ระบบเครื อ ข่ า ย ระบบคอมพิ ว เตอร์ และระบบสารสนเทศที่ มี อ ยู่
ของหน่วยงานให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
(ค) บริหารจัดการการใช้งานบนระบบเครือข่ายที่ใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ การให้บริการเว็บไซด์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
(ง) บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย
และการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายของหน่วยงานกับหน่วยงานภายนอก
(จ) ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแล บํารุงรักษา
แก้ ไ ขปั ญ หา การใช้ ง านโปรแกรมปฏิ บั ติ ง านต่ า งๆ และการใช้ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ แ ก่
บุคลากรของหน่วยงาน
(ฉ) ศึกษา ...

- 119 (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน
ระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทําคําของบประมาณประจําปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหน่วยงาน
(ช) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม ระบบงานคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี
(ซ) ประสานงานกับสํานักงานศาลยุติธรรม และปฏิบัติงานร่วมกับ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฐ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฑ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(35) สํานักอํานวยการประจําศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง แบ่งงาน
ภายในออกเป็น 6 ส่วนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ส่วนช่วยอํานวยการ
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไปและสารบรรณคดี
(ข) บริหารงานบุคคลเบื้องต้นและงานสวัสดิการของสํานักอํานวยการประจําศาล
(ค) ดําเนินการราชพิธี รัฐพิธี งานพิธีการ งานเลขานุการนักบริหาร
(ง) ประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ตลอดจนการประชุมเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการด้านธุรการของศาล
(จ) ดําเนินการรับ – ส่งสํานวน หรือเอกสารเกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาด
อํานาจหน้าที่ระหว่างศาล
(ฉ) ดําเนินการรับ – ส่งประเด็น การยืมสํานวนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(ช) ดําเนินการออกหนังสือรับรองต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวกับคดี
(ซ) ดําเนินงานสารสนเทศและข้อมูลสถิติต่างๆ
(ฌ) ปฏิบัติงานห้องสมุดของสํานักอํานวยการ
(ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน โครงการ งานวิชาการ
ของสํานักอํานวยการประจําศาล
(ฎ) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบงานศาล รวมทั้ง จัดทํา
คําของบประมาณประจําปี
(ฏ) จัดทําข้อมูลสถิติของหน่วยงาน
(ฐ) ดําเนินการพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมของสํานักอํานวยการ
ประจําศาล และตามที่ได้รับมอบหมาย
(ฑ) ปฏิบัติงานที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนใดโดยเฉพาะ
(ฒ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ณ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
2) ส่วนคลัง …
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(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงินงบประมาณ และการเงินนอกงบประมาณ
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบัญชี
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
(ง) ดําเนินการรับ – จ่ายเงินในคดี และค่าป่วยการแก่ผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
หรือระเบียบที่กําหนด การสํารวจเงินกลางค้างจ่าย รวมทั้ง การหักสินบนนําจับ และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ให้แก่หน่วยงานเจ้าของรายได้
(จ) ดําเนินการปรับพินัย ปรับผู้ประกัน การเก็บและคืนหลักประกัน การรักษาเงิน
เอกสารทางการเงิน และการถอนอายัด
(ฉ) ประสานการจัดทําคําของบประมาณประเภทงบประจํา และการของบดําเนินการ
เพิ่มเติม
(ช) ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจเก็บ รักษา เบิกจ่าย จัดทําทะเบียนคุมพัสดุ
และทรัพย์สิน ตลอดจนการซ่อมบํารุง และจําหน่ายพัสดุ
(ซ) วิเคราะห์ ประเมินคุณภาพของพัสดุ บริหารสัญญา วางแผนดําเนินงาน
และการจัดทําพัสดุประจําปี
(ฌ) ดําเนินการรักษาความปลอดภัยบุคคล เอกสาร และอาคารสถานที่
(ญ) ดําเนินงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ รวมทั้ง ดูแลระบบสาธารณูปโภค
(ฎ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฏ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
3) ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์
(ก) ให้บริการเขียนคําร้อง คําขอ คําแถลง และคําคู่ความ รวมทั้ง ให้คําปรึกษา
แนะนําด้านกฎหมาย และสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ประชาชน
(ข) ปฏิบัติงานปล่อยชั่วคราว รับคําร้องการอุทธรณ์คําสั่งที่ศาลไม่อนุญาต
ให้ปล่อยชั่วคราว
(ค) ดําเนินการจัดทําสัญญาประกันชั้นทุเลาการบังคับ การแจ้งอายัดและถอนอายัด
(ง) งานบริการข้อมูลคดี
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับผู้มาศึกษาดูงาน
(ฉ) ดําเนินการประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
(ช) ดําเนินการเผยแพร่ข้อมูล และให้ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย
(ซ) สํารวจและประเมินคุณภาพการให้บริการ
(ฌ) ดําเนินการติดตามและสืบทรัพย์ผู้ประกัน
(ญ) ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ ดําเนินการบังคับคดี การขอเฉลี่ยทรัพย์
ร้องขอขัดทรัพย์ อายัดทรัพย์ ติดตามผลการปฏิบัติงานและรายงานผล
(ฎ) ดําเนินการเก็บและคืนหลักประกัน
(ฏ) ดําเนินการ ...
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(ฐ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฑ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
4) ส่วนบริหารจัดการคดี
(ก) ดําเนินการรับฟ้อง รับคําคู่ความ ผัดฟ้อง ฝากขัง การยื่นคําร้องขอฟื้นฟู
(ข) ปฏิบัติงานตรวจสอบตัวผู้ต้องหาหรือจําเลย และการสอบคําให้การผู้ต้องหา
หรือจําเลย
(ค) คํานวณค่าธรรมเนียมและรับรองบัญชีค่าฤชาธรรมเนียม
(ง) ดําเนินการบริหารการรับ จ่าย จัดเก็บ สํานวนความและเอกสาร ก่อนและหลัง
การพิจารณาพิพากษาคดี รวมทั้ง การให้บริการคัดสําเนาและรับรองเอกสาร
(จ) ดําเนินการออกหมายต่างๆ ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(ฉ) ดําเนินการรับ ส่งหมาย ติดตามผล บันทึก และแจ้งผลการส่งหมาย ปลด
และจ่ายหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกเขตอํานาจศาล
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับสารบบความและสารบบคําพิพากษา
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับคําร้องหลังคําพิพากษา และการรับรองคดีถึงที่สุด
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานในชั้นอุทธรณ์ ฎีกา การรับฟ้อง การตรวจสํานวน
และส่ ง ศาลอุ ท ธรณ์ การรายงานเพื่ อ ส่ ง สํ า นวนก่ อ นส่ ง ศาลสู ง การเบิ ก ตั ว จํ า เลย การนั ด ฟั ง
คําพิพากษาและคําสั่ง การขอทุเลาคําบังคับ การขยายระยะเวลาระหว่างอุทธรณ์ - ฎีกา การแจ้งการอ่าน
การรับและส่งสํานวนศาลสูง การจัดทําสถิติคดีศาลสูง
(ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฎ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
5) ส่วนช่วยพิจารณาคดี
(ก) ศึกษา ค้นคว้า และนําเสนอกฎหมาย และแนวคําพิพากษา บริการข้อมูล
ทางกฎหมายและวิชาการ
(ข) ดําเนินงานหน้าบัลลังก์ และบันทึกคําพยาน การพิมพ์ และตรวจร่างคําพิพากษา
หรือคําสั่ง
(ค) ดําเนินการเตรียมสํานวนและตรวจสอบสํานวนก่อนวันนัด ติดตามพยาน
พิมพ์คําสั่ง เบิกตัวจําเลย เก็บรักษาคําพิพากษาศาลสูง และงานปฏิบัติตามคําสั่งศาลในรายงานกระบวน
พิจารณา
(ง) ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนที่ พิ พ าทและเดิ น เผชิ ญ สื บ และการประสานงาน
เกี่ยวกับล่าม นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์
(จ) ดําเนินงานศูนย์นัดความ ระบบก่อนวันนัด และติดตามพยาน
(ฉ) ดําเนินการพิมพ์คําพิพากษาหรือคําสั่ง
(ช) ดําเนินการ ...

- 122 (ช) ดําเนินการประชุมทางจอภาพในการสืบพยาน การสืบพยานประเด็น และการอ่าน
คําพิพากษาศาลสูงโดยผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ
(ซ) ดําเนินการรับผิดชอบเกี่ยวกับการสมานฉันท์และสันติวิธี กําหนดขั้นตอน
และวิธีการดําเนินงาน วางระบบการนําคดีเข้าสู่กระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี ดําเนินการเกี่ยวกับ
สํานวนและเอกสาร จัดทํารายงานข้อมูลสถิติ และช่วยเหลือศาลในการดําเนินการสมานฉันท์และสันติวิธี
ตามที่ได้รับมอบหมาย
(ฌ) หมายเอกสาร สรุปข้อเท็จจริงและประเด็นสําคัญให้ผู้พิพากษาเจ้าของสํานวน
และองค์คณะ
(ญ) สรุปข้อกล่าวหาตามคําฟ้อง บทบัญญัติกฎหมาย คํารับและคําโต้แย้ง
ของจําเลย รวมทั้ง ประเด็นที่ต้องมีการไต่สวน
(ฎ) เปรียบเทียบพยานหลักฐานในสํานวน สรุปรายการพยานหลักฐานที่คู่ความ
อาจโต้แย้ง สรุปรายการพยานที่คู่ความไม่อาจโต้แย้ง
(ฏ) จัดทําตารางกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับพยาน ประเด็น วัน เวลา ในการไต่สวน
(ฐ) รวบรวมประเด็นข้อเท็จจริง และคําถามพยานที่คู่ความเสนอ
รวมทั้ง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับพยานแต่ละปาก
(ฑ) สรุปสาระคําเบิกความจากการไต่สวนพยานเสนอผู้พิพากษาเจ้าของสํานวน
และองค์คณะ
(ฒ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ณ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
6) ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ก) เป็นศูนย์ข้อมูล รวมถึงจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านคดี และด้าน
การบริ ห ารของหน่ ว ยงาน ให้ เ ป็ น ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ภายใน
และภายนอกหน่วยงาน
(ข) ดูแล บํารุงรักษา ตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการทํางาน
ของระบบงาน ระบบฐานข้ อ มู ล ระบบเครื อ ข่ า ย ระบบคอมพิ ว เตอร์ และระบบสารสนเทศที่ มี อ ยู่
ของหน่วยงานให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
(ค) บริหารจัดการการใช้งานบนระบบเครือข่ายที่ใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ การให้บริการเว็บไซด์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
(ง) บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย
และการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายของหน่วยงานกับหน่วยงานภายนอก
(จ) ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแล บํารุงรักษา
แก้ ไ ขปั ญ หา การใช้ ง านโปรแกรมปฏิ บั ติ ง านต่ า งๆ และการใช้ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ แ ก่
บุคลากรของหน่วยงาน
(ฉ) ศึกษา ...

- 123 (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน
ระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทําคําของบประมาณประจําปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหน่วยงาน
(ช) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ระบบงานคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี
(ซ) ประสานงานกับสํานักงานศาลยุติธรรมและปฏิบัติงานร่วมกับ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(36) สํ า นั ก อํ า นวยการประจํ า ศาลเยาวชนและครอบครั ว กลาง แบ่ ง งานภายใน
ออกเป็น 9 ส่วนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ส่วนช่วยอํานวยการ
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไปและสารบรรณคดี
(ข) บริหารงานบุคคล และงานสวัสดิการของสํานักอํานวยการ
(ค) ดําเนินงานราชพิธี รัฐพิธี งานพิธีการ
(ง) ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของผู้บริหารและเลขานุการศาล
(จ) จัดทําคําสั่งและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับงานคดี
(ฉ) ประสานงาน สนับสนุนข้อมูลการปฏิบัติงานแก่ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ
ตลอดจนติดตามและประสานงานระหว่างส่วนตามที่อธิบดีมอบหมาย
(ช) งานด้านวินัยผู้พิพากษาสมทบของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ
เบื้องต้นและตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมมอบหมาย
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้บริหาร
(ฌ) ประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ตลอดจนการประชุมเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการด้านธุรการคดีศาล
(ญ) ดําเนินการรับ - ส่งประเด็น การส่งสํานวนหรือเอกสารให้คณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล
(ฎ) ดําเนินการออกหนังสือรับรอง การขอแรงทนาย การยืมและส่งสํานวนศาลสูง
(ฏ) ดําเนินการเกี่ยวกับกิจการผู้พิพากษาสมทบ ประสานงานและเป็น
ศูนย์กลางด้านข้อมูลให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ
(ฐ) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการคัดเลือก
ผู้พิพากษาสมทบทั่วประเทศ ตลอดจนตรวจสอบคุณสมบัติและสรุปประเด็นข้อสังเกตเพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
(ฑ) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการคัดเลือก ผู้พิพากษา
สมทบศาลเยาวชนและครอบครัวที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมแต่งตั้ง
(ฒ) ดําเนินการ ...

- 124 (ฒ) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับสมัคร และการอบรมภาควิชาการให้แก่ผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ
(ณ) ดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิญาณตนและการอบรมก่อนเข้ารับตําแหน่งผู้
พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ
(ด) ดําเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ให้แก่ผู้พิพากษาสมทบทั่วประเทศ
(ต) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ถ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
2) ส่วนคลัง
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงินงบประมาณ และการเงินนอกงบประมาณ
(ข) รับ จ่าย เงินรางวัลนําจับ เงินในคดีและค่าป่วยการแก่ผู้มีสิทธิได้รับตาม
กฎหมายหรือระเบียบที่กําหนด การสํารวจเงินกลางค้างจ่าย รวมทั้ง การหักสินบนนําจับและค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการให้แก่หน่วยงานเจ้าของรายได้
(ค) ดําเนินงานปรับพินัย ปรับนายประกัน การเก็บและคืนหลักประกันการ
รักษาเงินและเอกสารทางการเงิน
(ง) ปฏิบัติงานบัญชีงบประมาณ บัญชีนอกงบประมาณ การจัดทํางบเทียบยอด
และรายงานทางการเงิน
(จ) ประสานการจัดทําคําของบประมาณประเภทงบประจํา และการขอ
งบดําเนินการเพิ่มเติม
(ฉ) บริหารและควบคุมงบประมาณ
(ช) ดําเนินการจัดหา เบิกจ่าย จัดทําทะเบียนคุมพัสดุและทรัพย์สิน ตลอดจน
การซ่อมบํารุง และจําหน่ายพัสดุ
(ซ) วิเคราะห์ ประเมินคุณภาพของพัสดุ บริหารสัญญา วางแผนการดําเนินงาน
และการจัดทํารายงานพัสดุประจําปี
(ฌ) ดํ า เนิ น การรั ก ษาความปลอดภั ย งานอาคารสถานที่ แ ละยานพาหนะ
รวมทั้ง ดูแลระบบสาธารณูปโภค
(ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฎ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
3) ส่วนส่งเสริมและวิชาการ
(ก) ดําเนินการออกระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลเยาวชน
และครอบครัว
(ข) ประสานและดําเนินงานเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบงานศาล
เยาวชนและครอบครัว
(ค) ดําเนินการ ...

- 125 (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการตอบข้อหารือ ให้คําปรึกษาแนะนํา จัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงานและสนับสนุนงานทางวิชาการให้กับศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ
(ง) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
(จ) ดําเนินการจัดทํารายงานประจําปีของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงานห้องสมุดของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
(ช) การดํา เนิ นการเกี่ ย วกับ นโยบาย และแผนปฏิ บั ติก ารโครงการของศาล
เยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของประธาน
ศาลฎีกา แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม ประสาน จัดทําแผนงานโครงการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน
ของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ศาลเยาวชน
และครอบครัว
(ซ) งานบริหารและดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน โครงการ งานวิชาการ
ของสํานักอํานวยการ
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ ประสานการจัดทํางบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ
(ญ) ดําเนินการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ และจัดทําข้อมูลสถิติของหน่วยงาน
(ฎ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฏ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
4) ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์
(ก) ให้บริการเขียนคําร้อง คําขอ คําแถลง คําคู่ความ และบันทึกการฟ้องด้วยวาจา
ในคดีครอบครัวที่ผู้เยาว์มีส่วนได้เสียหรือฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดู
(ข) ให้คําปรึกษา แนะนํา และเผยแพร่ด้านกฎหมาย และสร้างความเข้าใจที่ดี
แก่ประชาชน
(ค) ดําเนินการประชาสัมพันธ์
(ง) ดําเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
(จ) ปฏิบัติงานขอปล่อยชั่วคราว รับคําร้องการอุทธรณ์คําสั่งที่ศาลไม่อนุญาตให้
ปล่อยชั่วคราว
(ฉ) ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า สั ญ ญาค้ํ า ประกั น และสั ญ ญาชั้ น ทุ เ ลาการบั ง คั บ คดี
การดําเนินการกรณีการผิดสัญญาประกัน การแจ้งอายัดและถอนอายัด
(ช) ปฏิบัติงานติดตามและสืบทรัพย์นายประกัน
(ซ) การคุ้มครองสิทธิประชาชนตามกฎหมาย
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
5) ส่วนบริหาร ...
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(ก) ดําเนินการตรวจสอบการจับกุม รับฟ้อง รับคําคู่ความ ผัดฟ้อง ฝากขัง การยื่น
คําร้องขอฟื้นฟู และรับคําร้องคดีคุ้มครอง
(ข) ปฏิบัติงานตรวจสอบตัวผู้ต้องหาหรือจําเลย การสอบคําให้การของผู้ต้องหา
หรือจําเลย และการตรวจสอบบุคคลด้านคดี
(ค) คํานวณค่าธรรมเนียม และรับรองบัญชีค่าฤชาธรรมเนียม
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับสารบบความและคําพิพากษา
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชั้นอุทธรณ์ ฎีกา ได้แก่ การตรวจสํานวนและสารบรรณ
การรายงานเพื่อส่งสํานวนก่อนส่งศาลสูง การเบิกตัวจําเลย การนัดฟังคําพิพากษาและคําสั่ง การขอทุเลา
คําบังคับ การขยายระยะเวลาระหว่างอุทธรณ์ - ฏีกา การปรับนายประกัน และการจัดทําสถิติคดีศาลสูง
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการออกหมาย งานหมายจับ หมายค้น เมื่อมีผู้มายื่นคําร้อง
ในคดีอาญาและงานหมายชั้นอุทธรณ์-ฎีกา รวมทั้ง การประสานงานเกี่ยวกับการส่งตัวเด็กและเยาวชน
ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
(ช) ดําเนินการรับ ส่งหมาย ติดตามผล บันทึกและแจ้งผลการส่งหมาย ปลด
และจ่ายหมาย
(ซ) ตรวจสอบ จัดเก็บ จ่ายสํานวนความและเอกสาร เสนอ ติดตาม การจัดเก็บ
สํานวน รวมทั้ง การให้บริการคัดสําเนาและรับรองเอกสาร
(ฌ) ดําเนินการโต้ตอบ รับคําร้องหลังคําพิพากษาและงานสํานวนคดี หลังคํา
พิพากษาและการรับรองคดีถึงที่สุด
(ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฎ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
6) ส่วนช่วยพิจารณาคดี
(ก) ค้นตัวบทกฎหมายและคําพิพากษาฎีกา บริการข้อมูลทางกฎหมายและ
วิชาการ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนการพิจารณาพิพากษาคดี
(ข) จัดหาและประสานทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย ล่าม นักสังคมสงเคราะห์
และนักจิตวิทยา ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ตามคําสั่งศาล
(ค) ปฏิ บั ติ ง านหน้ า บั ล ลั ง ก์ ไต่ ส วนคํ า ร้ อ ง และบั น ทึ ก คํ า พยาน เตรี ย มและ
ตรวจสอบสํานวนก่อนวันนัดการพิมพ์และตรวจร่างคําพิพากษาพิมพ์คําสั่งเบิกตัวจําเลย พิมพ์หมายหลังคําพิพากษา
การเก็บรักษาคําพิพากษาศาลสูง และงานปฏิบัติตามคําสั่งศาลในรายงานกระบวนพิจารณา
(ง) ดําเนินการจัดทําแผนที่พิพาทและเดินเผชิญสืบ การสืบพยานเด็ก
และเยาวชน การสืบเสาะและคุมประพฤติ
(จ) ปฏิบัติงานศูนย์นัดความและติดตามพยาน
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
7) ส่วนไกล่เกลี่ย …
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(ก) ดําเนินการร่วมกับสํานักงานศาลยุติธรรมในการจัดและพัฒนาระบบงาน
ธุรการและวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยคดีครอบครัวตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
(ข) จั ด ทํ า และปรั บ ปรุ ง แบบพิ ม พ์ ที่ จํ า เป็ น ในการไกล่ เ กลี่ ย คดี ค รอบครั ว
ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
(ค) จัดการอบรมและฝึกปฏิบัติ ตลอดจนการทดสอบประเมินผลผู้ขอจดทะเบียน
ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
(ง) ดํา เนิ น การเกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม และการรั ก ษาจริ ย ธรรมและการปฏิ บั ติ
หน้าที่ของผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว
(จ) รวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลผู้ประนีประนอมของศาลเยาวชนและครอบครัว
ทั่วประเทศ
(ฉ) ดําเนินการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับสํานวนและเอกสารงานไกล่เกลี่ย
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับการทําสัญญาประนีประนอมยอมความ คําร้องหรือคํา
บอกกล่าวถอนฟ้อง
(ฌ) จัดทําคําขอเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ประนีประนอม
(ญ) จัดทําและรายงานข้อมูลสถิติไกล่เกลี่ย
(ฎ) ดําเนินการรับจดทะเบียน อบรม และฝึกปฏิบัติผู้ประนีประนอม
(ฏ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานโครงการและกิจกรรมไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
(ฐ) ดําเนินการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ทางวิชาการกฎหมายและประชาสัมพันธ์
งานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
(ฑ) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมของผู้ประนีประนอม
(ฒ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ณ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
8) ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ก) เป็นศูนย์ข้อมูล รวมถึงจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านคดี และด้าน
การบริ ห ารของหน่ ว ยงาน ให้ เ ป็ น ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ภายใน
และภายนอกหน่วยงาน
(ข) ดูแล บํารุงรักษา ตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการทํางาน
ของระบบงาน ระบบฐานข้ อ มู ล ระบบเครื อ ข่ า ย ระบบคอมพิ ว เตอร์ และระบบสารสนเทศที่ มี อ ยู่
ของหน่วยงานให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
(ค) บริหารจัดการการใช้งานบนระบบเครือข่ายที่ใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ การให้บริการเว็บไซด์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
(ง) บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย
และการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายของหน่วยงานกับหน่วยงานภายนอก
(จ) ให้คําปรึกษา ...
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แก้ ไ ขปั ญ หา การใช้ ง านโปรแกรมปฏิ บั ติ ง านต่ า งๆ และการใช้ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ แ ก่
บุคลากรของหน่วยงาน
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน
ระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทําคําของบประมาณประจําปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหน่วยงาน
(ช) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ระบบงานคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี
(ซ) ประสานงานกับสํานักงานศาลยุติธรรมและปฏิบัติงานร่วมกับ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
9) ส่วนมาตรการพิเศษและคุ้มครองสวัสดิภาพ
(ก) จั ด ทํ า มาตรฐานแผนแก้ ไ ข บํ า บั ด ฟื้ น ฟู เ ด็ ก และเยาวชนสํ า หรั บ ใช้ เ ป็ น
ต้นแบบของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ
(ข) ดําเนินการและประสานงานกับผู้พิพากษาสมทบ บุคคล สถานพินิจและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการแก้ไขบําบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน
(ค) ประสานและดําเนินการรับจดแจ้งหน่วยงาน องค์กร และบุคคลที่จะปฏิบัติงาน
ด้านการแก้ไข บําบัด ฟื้นฟู สงเคราะห์ให้คําปรึกษาแนะนําและเป็นเครือข่ายในการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวตามที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนดําเนินการรับจดทะเบียนผู้ประนีประนอม
คดีครอบครัวตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
(ง) จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ให้คําปรึกษาแนะนําและผู้ประสานการประชุมติดต่อ
ประสานงานไปยั ง ผู้ ใ ห้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ผู้ ป ระสานการประชุ ม คู่ ค วามบุ ค คลภายนอก หน่ ว ยงาน
หรือองค์กรเพื่อขอความร่วมมือในการให้คําปรึกษาแนะนําการจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟู
(จ) จัดเตรียมเอกสาร สํานวนความต่าง ๆ จัดทําบัญชีคุมวันนัด บริหารและจัดเก็บ
สํานวน จัดทําสารบบความตลอดจนอํานวยความสะดวกแก่ผู้ให้คําปรึกษาแนะนําและผู้ประสานการ
ประชุมในการปฏิบัติหน้าที่และดําเนินการเกี่ยวกับการส่งเด็กหรือเยาวชนให้เข้ารับการบําบัดรักษาตาม
คําสั่งศาล
(ฉ) เก็บรวบรวมข้อมูล จัดทําฐานข้อมูลเด็กหรือเยาวชน และสถิติคดีที่มีการให้
คําปรึกษาและการจัดทําแผนแก้ไขฟื้นฟูเสนอต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็น
รายเดือน

(ช) ดําเนินการ ...
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ทางสังคมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แก่เด็กหรือเยาวชนที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว
หรือมอบตัวให้ผู้ปกครองในชั้นตรวจสอบการจับ ชั้นก่อนมีคําพิพากษาและชั้นหลังคําพิพากษาเพื่อ
สนับสนุนการแก้ไขบําบัดรักษาเด็กหรือเยาวชนตามคําสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวในมาตรา ๗๓
มาตรา ๙๐ มาตรา ๑๓๒ และมาตรา ๑๓๘ ให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล ตลอดจนดําเนินการ
เกี่ยวกับการให้คําปรึกษาแนะนําด้านจิตวิทยาแก่ผู้ถูกกล่าวหาและผู้ร้องในคดีคุ้มครองสวัสดิภาพตาม
คําสั่งศาลในมาตรา ๑๗๔ และมาตรา ๑๗๕
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนการ
ชดเชยเยียวยาแก่ผู้เสียหาย การกํากับติดตาม ประเมินผลและจัดทํารายงานการปฏิบัติตามแผนแก้ไข
บําบัดฟื้นฟูเด็ก หรือเยาวชนและผู้เสียหายเสนอศาลประกอบการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาคดี
ตามมาตรา ๙๐ มาตรา ๑๓๒
(ฌ) ปฏิ บั ติ ง านอื่ น เกี่ ย วกั บ มาตรการพิ เ ศษแทนการดํ า เนิ น คดี ท างอาญา
และมาตรการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเยาวชนและครอบครัว
(ญ) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับคําสั่งคดีคุ้มครองสวัสดิภาพคดีความรุนแรง
ในครอบครัวที่กําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์
(ฎ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับประธานศาลฎีกาและตามที่อธิบดี
ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางหรือรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
หรือผู้ได้รับมอบหมายมีคําสั่ง
(ฏ) พัฒนาระบบงานการให้คําปรึกษาแนะนําฯ การประสานการประชุมฯ
การแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม
(ฐ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วน
(ฑ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(37) สํานักงานประจําศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด และสํานักงานประจําศาลจังหวัด
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ตามประกาศคณะกรรมการบริ หารศาลยุติธรรมโดยความเห็ น ชอบ
ของประธานศาลฎีกา แบ่งงานภายในออกเป็น 6 กลุ่มงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) กลุ่มงานช่วยอํานวยการ
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไปและสารบรรณคดี
(ข) บริหารงานบุคคลและงานสวัสดิการของสํานักงานประจําศาล
(ค) ดําเนินการราชพิธี รัฐพิธี งานพิธีการ งานเลขานุการนักบริหาร
(ง) ดําเนินการงานประสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
(จ) ดําเนินงานรับ ส่งประเด็น และการส่งสํานวน หรือเอกสารให้คณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล
(ฉ) ดําเนินการออกหนังสือรับรอง การตั้งที่ปรึกษากฎหมาย การยืมและส่ง
สํานวนศาลสูง
(ช) ดําเนินการ ...

- 130 (ช) ดําเนินการงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับกิจการผู้พิพากษาสมทบ
(ซ) ปฏิบัติงานห้องสมุดของสํานักงานประจําศาล
(ฌ) ดําเนินการจัดทําและพัฒนาแผนงานโครงการของสํานักงานประจําศาล
(ญ) ดําเนินการจัดระบบงานธุรการของสํานักงานประจําศาลเพื่อสนับสนุนงาน
อํานวยความยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง
(ฎ) ดําเนินการพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมของสํานักงานประจํา
ศาลที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
(ฏ) ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศและสถิติของหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยี
(ฐ) ดําเนินการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของผู้ประนีประนอมประจําศาล
(ฑ) ปฏิบัติงานที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนใดโดยเฉพาะ
(ฒ) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ และรายงานผลของกลุ่มงาน
(ณ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
2) กลุ่มงานคลัง
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงินงบประมาณ และการเงินนอกงบประมาณ
(ข) รับ จ่าย เงินรางวัลนําจับ เงินในคดีและค่าป่วยการแก่ผู้มีสิทธิได้รับตาม
กฎหมายหรือระเบียบที่กําหนด การสํารวจเงินกลางค้างจ่าย รวมทั้ง การหักสินบนนําจับและค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการให้แก่หน่วยงานเจ้าของรายได้
(ค) ดําเนินงานปรับพินัย ปรับนายประกัน การเก็บและคืนหลักประกัน
การรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน
(ง) ปฏิบัติงานบัญชีงบประมาณ บัญชีนอกงบประมาณการจัดทํางบเทียบยอด
และรายงานทางการเงิน
(จ) ประสานการจัดทําคําของบประมาณประเภทงบประจํา และการขอ
งบดําเนินการเพิ่มเติม
(ฉ) บริหารและควบคุมงบประมาณ
(ช) ดําเนินการจัดหา เบิกจ่าย จัดทําทะเบียนคุมพัสดุและทรัพย์สิน ตลอดจน
การซ่อมบํารุง และจําหน่ายพัสดุ
(ซ) วิเคราะห์ ประเมินคุณภาพของพัสดุ บริหารสัญญา วางแผนการดําเนินงาน
และการจัดทํารายงานพัสดุประจําปี
(ฌ) ดํ า เนิ น การรั ก ษาความปลอดภั ย งานอาคารสถานที่ แ ละยานพาหนะ
รวมทั้ง ดูแลระบบสาธารณูปโภค
(ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของกลุ่มงาน
(ฎ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
3) กลุ่มงาน ...
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(ก) ให้บริการเขียนคําร้อง คําขอ คําแถลง คําคู่ความ และบันทึกการฟ้องด้วยวาจา
ในคดีครอบครัวที่ผู้เยาว์มีส่วนได้เสียหรือฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดู
(ข) ให้คําปรึกษา แนะนํา และเผยแพร่ด้านกฎหมาย และสร้างความเข้าใจที่ดี
แก่ประชาชน
(ค) ดําเนินการประชาสัมพันธ์
(ง) ดําเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
(จ) ปฏิบัติงานขอปล่อยชั่วคราว รับคําร้องการอุทธรณ์คําสั่งที่ศาลไม่อนุญาตให้
ปล่อยชั่วคราว
(ฉ) ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า สั ญ ญาค้ํ า ประกั น และสั ญ ญาชั้ น ทุ เ ลาการบั ง คั บ คดี
การดําเนินการกรณีการผิดสัญญาประกัน การแจ้งอายัดและถอนอายัด
(ช) ปฏิบัติงานติดตามและสืบทรัพย์นายประกัน
(ซ) การคุ้มครองสิทธิประชาชนตามกฎหมาย
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของกลุ่มงาน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
4) กลุ่มงานคดี
(ก) ดําเนินการรับฟ้อง รับคําคู่ความ ผัดฟ้อง ฝากขัง และการยื่นคําร้องขอฟื้นฟู
(ข) ปฏิบัติงานตรวจสอบตัวผู้ต้องหาหรือจําเลย และการสอบคําให้การผู้ต้องหา
หรือจําเลย
(ค) คํานวณค่าธรรมเนียม และรับรองบัญชีค่าฤชาธรรมเนียม
(ง) ดําเนินการออกหมายต่างๆ ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(จ) ดําเนินการรับ ส่งหมาย ติดตามผล บันทึกและแจ้งผลการส่งหมาย ปลด
และจ่ายหมาย ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกเขตอํานาจ
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับสารบบความและสารบบคําพิพากษา
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับคําร้องหลังคําพิพากษา และการรับรองคดีถึงที่สุด
(ซ) ดําเนินการบริหารการรับ จ่าย จัดเก็บ สํานวนความและเอกสาร ก่อนและหลัง
การพิจารณาพิพากษาคดี รวมทั้ง การให้บริการคัดสําเนา และรับรองเอกสาร
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานในชั้นอุทธรณ์-ฎีกา การรับฟ้อง การตรวจสํานวน
และสารบาญ การรายงานเพื่อส่งสํานวนก่อนส่งศาลสูง การเบิกตัวจําเลย การนัดฟังคําพิพากษาและคําสั่ง
การขอทุเลาการบังคับ การขยายระยะเวลาระหว่างอุทธรณ์ - ฎีกา
(ญ) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของกลุ่มงาน
(ฎ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
5) กลุ่มงาน …
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(ก) ศึกษา ค้นคว้า และนําเสนอตัวบทกฎหมายและแนวคําพิพากษาฎีกา บริการ
ข้อมูลทางกฎหมายและวิชาการ
(ข) ดํ าเนิ นการงานหน้ าบั ลลั งก์ และบั นทึ กคํ าพยาน การพิ มพ์ และตรวจร่ าง
คําพิพากษาหรือคําสั่ง การยกร่างคําพิพากษาหรือคําสั่งตามที่ได้รับมอบหมาย
(ค) ดําเนินการเตรียมสํานวนและตรวจสอบสํานวนก่อนวันนัด ติดตามพยาน
พิมพ์คําสั่ง เบิกตัวจําเลย เก็บรักษาคําพิพากษาศาลสูง และงานปฏิบัติตามคําสั่งศาลในรายงานกระบวน
พิจารณา
(ง) ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนที่ พิ พ าทและเดิ น เผชิ ญ สื บ การสื บ เสาะ และคุ ม
ประพฤติ และการประสานงานเกี่ยวกับล่าม นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์
(จ) ดําเนินการงานศูนย์นัดความ ระบบก่อนวันนัด และติดตามพยาน
(ฉ) ดําเนินการพิมพ์คําพิพากษาหรือคําสั่ง
(ช) ดํ า เนิ น การประชุ ม ทางจอภาพในการสื บ พยาน การสื บ พยานประเด็ น
และการอ่านคําพิพากษาศาลสูงโดยผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ
(ซ) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ ศู น ย์ ใ ห้ คํ า ปรึ ก ษา จั ด ทํ า แผนในการแก้ ไ ขฟื้ น ฟู
และพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่กระทําความผิดรายบุคคลเสนอผู้พิพากษาประกอบการใช้มาตรการพิเศษ
แทนการดําเนินคดีทางอาญา
(ฌ) ดํ า เนิ น การประสานงานกั บ ผู้ พิ พ ากษาสมทบ บุ ค คล สถานพิ นิ จ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อการแก้ไข บําบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน และงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง
(ญ) วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการแก้ไข บําบัดฟื้นฟู
รายบุคคลเสนอศาลประกอบการใช้ดุลพินิจในการยุติคดี
(ฎ) ประสาน และดําเนินการเกี่ ยวกับ คําสั่งคดีคุ้มครองสวัส ดิภาพที่ กําหนด
มาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์
(ฏ) ดําเนินงานอื่นที่เกี่ยวกับมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีทางอาญา
และมาตรการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเยาวชนและครอบครัว
(ฐ) ประสานงานเกี่ยวกับล่าม บุคคล และหน่วยงานอื่นๆ ตามคําสั่งศาล
(ฑ) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของกลุ่มงาน
(ฒ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
6) กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
(ก) ดําเนินการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับสํานวนและเอกสารงานไกล่เกลี่ย
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการทําสัญญาประนีประนอมยอมความ คําร้อง
หรือคําบอกกล่าวถอนฟ้อง
(ง) จัดทํา ...
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(จ) จัดทําและรายงานข้อมูลสถิติไกล่เกลี่ย
(ฉ) ดําเนินการรับจดทะเบียน อบรม และฝึกปฏิบัติผู้ประนีประนอม
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานโครงการและกิจกรรมไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
(ซ) ดําเนินการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ทางวิชาการกฎหมายและประชาสัมพันธ์
งานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมของผู้ประนีประนอม
(ญ) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของกลุ่มงาน
(ฎ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(38) สํ านั ก อํ านวยการประจํ าศาลจั งหวั ด และสํ า นั ก อํ านวยการประจํ าศาลแขวง
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมโดยความเห็นชอบของประธานศาลฎีกา แบ่งงานภายใน
ออกเป็น 8 ส่วนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ส่วนช่วยอํานวยการ
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไปและสารบรรณคดี
(ข) บริหารงานบุคคลและงานสวัสดิการของสํานักอํานวยการประจําศาล
(ค) ดําเนินการราชพิธี รัฐพิธี งานพิธีการ งานเลขานุการนักบริหาร
(ง) ดําเนินการงานประสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
(จ) ดําเนินงานรับ ส่งประเด็น และการส่งสํานวน หรือเอกสารให้คณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล
(ฉ) ดําเนินการออกหนังสือรับรอง การตั้งที่ปรึกษากฎหมาย การยืมและส่ง
สํานวนศาลสูง
(ช) ปฏิบตั ิงานห้องสมุดของสํานักอํานวยการประจําศาล
(ซ) ดําเนินการจัดทําและพัฒนาแผนงานโครงการของสํานักอํานวยการประจําศาล
(ฌ) ดําเนินการจัดระบบงานธุรการของสํานักอํานวยการประจําศาล
เพื่อสนับสนุนงานอํานวยความยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง
(ญ) ดําเนินการพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมของสํานักอํานวยการ
ประจําศาลที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
(ฎ) ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศและสถิติของหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยี
(ฏ) ปฏิบัติงานที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนใดโดยเฉพาะ
(ฐ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฑ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

2) ส่วนคลัง …
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(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงินงบประมาณ และการเงินนอกงบประมาณ
(ข) รับ จ่าย เงินรางวัลนําจับ เงินในคดีและค่าป่วยการแก่ผู้มีสิทธิได้รับตาม
กฎหมายหรือระเบียบที่กําหนด การสํารวจเงินกลางค้างจ่าย รวมทั้ง การหักสินบนนําจับและค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการให้แก่หน่วยงานเจ้าของรายได้
(ค) ดําเนินงานปรับพินัย ปรับนายประกัน การเก็บและคืนหลักประกัน
การรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน
(ง) ปฏิบัติงานบัญชีงบประมาณ บัญชีนอกงบประมาณการจัดทํางบเทียบยอด
และรายงานทางการเงิน
(จ) ประสานการจัดทําคําของบประมาณประเภทงบประจําบริหารงบประมาณ
และการของบดําเนินการเพิ่มเติม
(ฉ) บริหารและควบคุมงบประมาณ
(ช) ดําเนินการจัดหา เบิกจ่าย จัดทําทะเบียนคุมพัสดุและทรัพย์สิน ตลอดจน
การซ่อมบํารุง และจําหน่ายพัสดุ
(ซ) วิเคราะห์ ประเมินคุณภาพของพัสดุ บริหารสัญญา วางแผนการดําเนินงาน
และการจัดทํารายงานพัสดุประจําปี
(ฌ) ดํ า เนิ น การรั ก ษาความปลอดภั ย งานอาคารสถานที่ แ ละยานพาหนะ
รวมทั้ง ดูแลระบบสาธารณูปโภค
(ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฎ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
3) ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์
(ก) ดําเนินการให้บริการเขียนคําร้อง คําขอ คําแถลงและคําคู่ความ รวมทั้ง
ให้คําปรึกษาแนะนําสิทธิของประชาชนตามกฎหมาย
(ข) ดําเนินการตรวจสอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขอให้ปล่อยชั่วคราว รับคําร้อง
การอุทธรณ์คําสั่งที่ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
(ค) ดําเนินการจัดทําสัญญาประกันชั้นทุเลาการบังคับการแจ้งอายัดและถอนอายัด
(ง) ดําเนินการประชาสัมพันธ์ งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้
ทางกฎหมาย
(จ) ดําเนินการปฏิบัติงานติดตามและสืบทรัพย์ผู้ประกัน
(ฉ) ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ ดําเนินการบังคับคดี ขอเฉลี่ยทรัพย์ ร้องขัดทรัพย์
อายัดทรัพย์ ติดตามผลการปฏิบัติงาน และรายงานผล
(ช) ดําเนินการเก็บและคืนหลักประกัน
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับผู้มาศึกษาดูงาน
(ฌ) สํารวจและประเมินคุณภาพการให้บริการ
(ญ) ดําเนินการ ...
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(ฎ) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฏ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
4) ส่วนบริหารจัดการคดี
(ก) ดําเนินการรับฟ้อง รับคําคู่ความ ผัดฟ้อง ฝากขัง และการยื่นคําร้องขอฟื้นฟู
(ข) ปฏิบัติงานตรวจสอบตัวผู้ต้องหาหรือจําเลย และการสอบคําให้การผู้ต้องหา
หรือจําเลย
(ค) คํานวณค่าธรรมเนียมและรับรองบัญชีค่าฤชาธรรมเนียม
(ง) ดําเนินการออกหมายต่างๆ ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(จ) ดําเนินการรับ ส่งหมาย ติดตามผล บันทึกและแจ้งผลการส่งหมาย ปลด
และจ่ายหมาย ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกเขตอํานาจ
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับสารบบความและสารบบคําพิพากษา
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับคําร้องหลังคําพิพากษา และการรับรองคดีถึงที่สุด
(ซ) ดําเนินการบริหารการรับ จ่าย จัดเก็บ สํานวนความและเอกสาร ก่อนและหลัง
การพิจารณาพิพากษาคดี รวมทั้ง การให้บริการคัดสําเนา และรับรองเอกสาร
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานในชั้นอุทธรณ์-ฎีกา การรับฟ้อง การตรวจสํานวน
ส่งศาลอุทธรณ์กรณีจําคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต การตรวจสํานวนและสารบาญ การรายงานเพื่อส่ง
สํานวนก่อนส่งศาลสูง การเบิกตัวจําเลย การนัดฟังคําพิพากษาและคําสั่ง การขอทุเลาการบังคับการ
ขยายระยะเวลาระหว่างอุทธรณ์ – ฎีกา การแจ้งการอ่าน การรับและส่งสํานวนศาลสูง การจัดทําสถิติ
คดีศาลสูง
(ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับคดีผู้บริโภคตามกฎหมาย
(ฎ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฏ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
5) ส่วนช่วยพิจารณาคดี
(ก) ศึกษา ค้นคว้า และนําเสนอกฎหมายและแนวคําพิพากษาฎีกา บริการข้อมูล
ทางกฎหมายและวิชาการ
(ข) ดํ า เนิ น งานหน้ า บั ล ลั ง ก์ แ ละบั น ทึ ก คํ า พยาน การพิ ม พ์ แ ละตรวจร่ า ง
คําพิพากษาหรือคําสั่ง
(ค) ดําเนินการเตรียมสํานวนและตรวจสอบสํานวนก่อนวันนัด ติดตาม พยาน
พิมพ์คําสั่ง เบิกตัวจําเลย เก็บรักษา คําพิพากษาศาลสูง และงานปฏิบัติตามคําสั่งศาลในรายงานกระบวนพิจารณา
(ง) ดําเนินการจัดทําแผนที่พิพาทและเดินเผชิญสืบ การสืบเสาะ และคุมประพฤติ
และการประสานงานเกี่ยวกับล่าม นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์
(จ) ดําเนินการงานศูนย์นัดความ ระบบก่อนวันนัด และติดตามพยาน
(ฉ) ดําเนินการ ...
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(ช) ดําเนินการประชุมทางจอภาพในการสืบพยาน การสืบพยานประเด็น
และการอ่านคําพิพากษาศาลสูงโดยผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับการสืบพยานเด็ก
(ฌ) ดําเนินการรับผิดชอบเกี่ยวกับการสมานฉันท์และสันติวิธี กําหนดขั้นตอน
และวิธีการดําเนินงาน วางระบบการนําคดีเข้าสู่กระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี ดําเนินการเกี่ยวกับ
สํานวนและเอกสาร จัดทํารายงานข้อมูลสถิติและช่วยเหลือศาลในการดําเนินการสมานฉันท์และสันติวิธี
ตามที่ได้รับมอบหมาย
(ญ) ประสานงานเกี่ยวกับล่าม บุคคล และหน่วยงานอื่นๆ ตามคําสั่งศาล
(ฎ) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฏ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
6) ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
(ก) ดําเนินการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
(ข) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานกิ จ การผู้ ป ระนี ป ระนอม การสรรหา แต่ ง ตั้ ง
ขึ้นทะเบียน การจัดทําฐานข้อมูล การจัดตารางเวรปฏิบัติงาน การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประนีประนอม
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ประนีประนอม และการประชุมของผู้ประนีประนอมและการรวบรวมข้อมูล
เบื้องต้นในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานไกล่เกลี่ยและประนอม
ข้อพิพาท
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับงานโครงการและกิจกรรมการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
(จ) ดําเนินการการคุ้มครองสิทธิแก่ผู้มาติดต่อราชการ และคู่ความเกี่ยวกับการ
ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ให้คําแนะนําและคําปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารงานไกล่เกลี่ย
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
7) ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะหน่วยงานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
(ก) เป็นศูนย์ข้อมูล รวมถึงจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านคดี และด้าน
การบริ ห ารของหน่ ว ยงาน ให้ เ ป็ น ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ภายใน
และภายนอกหน่วยงาน
(ข) ดูแล บํารุงรักษา ตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาการทํางาน
ของระบบงาน ระบบฐานข้ อ มู ล ระบบเครื อ ข่ า ย ระบบคอมพิ ว เตอร์ และระบบสารสนเทศที่ มี อ ยู่
ของหน่วยงานให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
(ค) บริหารจัดการการใช้งานบนระบบเครือข่ายที่ใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ การให้บริการเว็บไซด์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
(ง) บริหาร ...
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และการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายของหน่วยงานกับหน่วยงานภายนอก
(จ) ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแล บํารุงรักษา
แก้ ไ ขปั ญ หา การใช้ ง านโปรแกรมปฏิ บั ติ ง านต่ า งๆ และการใช้ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ แ ก่
บุคลากรของหน่วยงาน
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน
ระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทําคําของบประมาณประจําปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหน่วยงาน
(ช) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม ระบบงานคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี
(ซ) ประสานงานกับสํานักงานศาลยุติธรรม และปฏิบัติงานร่วมกับ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
8) ส่วนคดีนักท่องเที่ยว เฉพาะหน่วยงานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
(ก) ให้คําแนะนําและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในการจัดทําคําฟ้องและคําร้องต่าง ๆ
ในกรณีที่เป็นคดีแพ่งและคดีผู้บริโภค
(ข) ดู แ ลการนั ด พิ จ ารณา เพื่ อ ให้ ค ดี เ ข้ า สู่ ก ารไกล่ เ กลี่ ย ได้ ภายในวั นรุ่ งขึ้ น
ที่ศาลเปิดทําการหรือโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้และสามารถดําเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าคดี
จะเสร็จการพิจารณา รวมทั้ง การดําเนินการเพื่อสนับสนุนการสืบพยานที่เป็นนักท่องเที่ยวไว้ล่วงหน้า
(ค) ประสานงานกับผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สํานักงานอัยการสูงสุด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผู้ถูกฟ้องหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้มาศาลโดยเร็ว
(ง) รับผิดชอบในการส่งหมายเรียกและสําเนาคําฟ้องให้แก่ผู้ถูกฟ้องและการแจ้งวันนัด
หรือคําสั่งศาลให้แก่นักท่องเที่ยว ผู้ถูกฟ้อง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยดําเนินการทางโทรศัพท์ โทรสาร
ไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น
(จ) ประสานงานกับล่ามหรือผู้ไกล่เกลี่ยที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาทําการ
(ฉ) ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แนะนํ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วในกรณี ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต้ อ งการ
แต่งตั้งผู้แทนส่วนราชการเป็นผู้รับมอบอํานาจเพื่อดําเนินคดีต่อไปในกรณีที่นักท่องเที่ยวต้องเดินทางกลับ
(ช) ประสานงานแจ้งผลคดีไปยังนักท่องเที่ยวหรือผู้แทนส่วนราชการที่เป็นผู้รับ
มอบอํานาจเพื่อแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบ รวมทั้ง ให้คําแนะนําแก่บุคคลดังกล่าวหากต้องมีการบังคับคดีต่อไป

(ซ) ประสานงาน ...
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ข้อพิพาทเกี่ยวพันกับคดีอาญาโดยนักท่องเที่ยวเป็นผู้เสียหาย เพื่อให้รับเรื่องราวร้องทุกข์และดําเนินการ
สืบพยานที่เป็นนักท่องเที่ยวไว้ล่วงหน้า รวมทั้ง ให้คําแนะนําแก่นักท่องเที่ยวในการแต่งตั้งผู้แทนส่วนราชการ
เป็นผู้รับมอบอํานาจเพื่อดําเนินคดีต่อไป และแจ้งผลคดีให้นักท่องเที่ยวหรือผู้แทนทราบผ่านกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ในกรณีที่นักท่องเที่ยวเดินทางกลับแล้ว
(ฌ) ประสานงานกับผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการกรณีนักท่องเที่ยวตกเป็นผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีอาญา และมีความประสงค์
แจ้งให้สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลทราบ
(ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
(ฎ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(39) สํ า นั ก งานประจํ า ศาลจั ง หวั ด และสํ า นั ก งานประจํ า ศาลแขวง ตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมโดยความเห็นชอบของประธานศาลฎีกา แบ่งงานภายในออกเป็น
8 กลุ่มงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) กลุ่มงานช่วยอํานวยการ
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไปและสารบรรณคดี
(ข) บริหารงานบุคคลและงานสวัสดิการของสํานักงานประจําศาล
(ค) ดําเนินการราชพิธี รัฐพิธี งานพิธีการ งานเลขานุการนักบริหาร
(ง) ดําเนินการงานประสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
(จ) ดําเนินงานรับ ส่งประเด็น และการส่งสํานวน หรือเอกสารให้คณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล
(ฉ) ดําเนินการออกหนังสือรับรอง การตั้งที่ปรึกษากฎหมาย การยืมและส่ง
สํานวนศาลสูง
(ช) ปฏิบัติงานห้องสมุดของสํานักงานประจําศาล
(ซ) ดําเนินการจัดทําและพัฒนาแผนงานโครงการของสํานักงานประจําศาล
(ฌ) ดําเนินการจัดระบบงานธุรการของสํานักงานประจําศาลเพื่อสนับสนุนงาน
อํานวยความยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง
(ญ) ดําเนินการพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมของสํานักงานประจํา
ศาลที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
(ฎ) ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศและสถิติของหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยี
(ฏ) ปฏิบัติงานที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนใดโดยเฉพาะ
(ฐ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของกลุ่มงาน
(ฑ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
2) กลุ่มงานคลัง …
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(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงินงบประมาณ และการเงินนอกงบประมาณ
(ข) รับ จ่าย เงินรางวัลนําจับ เงินในคดีและค่าป่วยการแก่ผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
หรือระเบียบที่กําหนด การสํารวจเงินกลางค้างจ่าย รวมทั้ง การหักสินบนนําจับและค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการให้แก่หน่วยงานเจ้าของรายได้
(ค) ดํ า เนิ น งานปรั บ พิ นั ย ปรั บ นายประกั น การเก็ บ และคื น หลั ก ประกั น
การรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน
(ง) ปฏิบัติงานบัญชีงบประมาณ บัญชีนอกงบประมาณ การจัดทํางบเทียบยอด
และรายงานทางการเงิน
(จ) ประสานการจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณประเภทงบประจํ า และการขอ
งบดําเนินการเพิ่มเติม
(ฉ) บริหารและควบคุมงบประมาณ
(ช) ดําเนินการจัดหา เบิกจ่าย จัดทําทะเบียนคุมพัสดุและทรัพย์สิน ตลอดจน
การซ่อมบํารุง และจําหน่ายพัสดุ
(ซ) วิเคราะห์ ประเมินคุณภาพของพัสดุ บริหารสัญญา วางแผนการดําเนินงาน
และการจัดทํารายงานพัสดุประจําปี
(ฌ) ดํ า เนิ น การรั ก ษาความปลอดภั ย งานอาคารสถานที่ แ ละยานพาหนะ
รวมทั้ง ดูแลระบบสาธารณูปโภค
(ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของกลุ่มงาน
(ฎ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
3) กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์
(ก) ดําเนินการให้บริการเขียนคําร้อง คําขอ คําแถลงและคําคู่ความ รวมทั้ง
ให้คําปรึกษาแนะนําสิทธิของประชาชนตามกฎหมาย
(ข) ดําเนินการตรวจสอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขอให้ปล่อยชั่วคราว รับคําร้อง
การอุทธรณ์คําสั่งที่ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
(ค) ดําเนินการจัดทําสัญญาประกันชั้นทุเลาการบังคับ การแจ้งอายัดและถอนอายัด
(ง) ดําเนินการประชาสัมพันธ์ งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้
ทางกฎหมาย
(จ) ดําเนินการปฏิบัติงานติดตามและสืบทรัพย์ผู้ประกัน
(ฉ) ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ ดําเนินการบังคับคดี ขอเฉลี่ยทรัพย์ ร้องขัดทรัพย์
อายัดทรัพย์ ติดตามผลการปฏิบัติงาน และรายงานผล
(ช) ดําเนินการเก็บและคืนหลักประกัน
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับผู้มาศึกษาดูงาน
(ฌ) สํารวจ ...
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(ญ) ดําเนินการคุ้มครองสิทธิประชาชนตามกฎหมาย
(ฎ) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของกลุ่มงาน
(ฏ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
4) กลุ่มงานบริหารจัดการคดี
(ก) ดําเนินการรับฟ้อง รับคําคู่ความ ผัดฟ้อง ฝากขัง และการยื่นคําร้องขอฟื้นฟู
(ข) ปฏิบัติงานตรวจสอบตัวผู้ต้องหาหรือจําเลย และการสอบคําให้การผู้ต้องหา
หรือจําเลย
(ค) คํานวณค่าธรรมเนียมและรับรองบัญชีค่าฤชาธรรมเนียม
(ง) ดําเนินการออกหมายต่างๆ ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(จ) ดําเนินการรับ ส่งหมาย ติดตามผล บันทึกและแจ้งผลการส่งหมาย ปลด
และจ่ายหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกเขตอํานาจ
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับสารบบความและสารบบคําพิพากษา
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับคําร้องหลังคําพิพากษา และการรับรองคดีถึงที่สุด
(ซ) ดําเนินการบริหารการรับ จ่าย จัดเก็บ สํานวนความและเอกสาร ก่อนและ
หลังการพิจารณาพิพากษาคดี รวมทั้ง การให้บริการคัดสําเนา และรับรองเอกสาร
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานในชั้นอุทธรณ์-ฎีกา การรับฟ้อง การตรวจสํานวน
ส่งศาลอุทธรณ์กรณีจําคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต การตรวจสํานวนและสารบาญ การรายงานเพื่อส่ง
สํานวนก่อนส่งศาลสูง การเบิกตัวจําเลย การนัดฟังคําพิพากษาและคําสั่ง การขอทุเลาการบังคับการ
ขยายระยะเวลาระหว่างอุทธรณ์ – ฎีกา การแจ้งการอ่าน การรับและส่งสํานวนศาลสูง การจัดทําสถิติ
คดีศาลสูง
(ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับคดีผู้บริโภคตามกฎหมาย
(ฎ) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของกลุ่มงาน
(ฏ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
5) กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี
(ก) ศึกษา ค้นคว้า และนําเสนอกฎหมายและแนวคําพิพากษาฎีกา บริการข้อมูล
ทางกฎหมายและวิชาการ
(ข) ดําเนินงานหน้าบัลลังก์และบันทึกคําพยาน การพิมพ์และตรวจร่างคําพิพากษา
หรือคําสั่ง
(ค) ดําเนินการเตรียมสํานวนและตรวจสอบสํานวนก่อนวันนัด ติดตาม พยาน
พิมพ์คําสั่ง เบิกตัวจําเลย เก็บรักษา คําพิพากษาศาลสูง และงานปฏิบัติตามคําสั่งศาลในรายงานกระบวนพิจารณา
(ง) ดําเนินการจัดทําแผนที่พิพาทและเดินเผชิญสืบ การสืบเสาะ และคุมประพฤติ
และการประสานงานเกี่ยวกับล่าม นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์
(จ) ดําเนินการ ...
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(ฉ) ดําเนินการพิมพ์คําพิพากษาหรือคําสั่ง
(ช) ดํ า เนิ น การประชุ ม ทางจอภาพในการสื บ พยาน การสื บ พยานประเด็ น
และการอ่านคําพิพากษาศาลสูงโดยผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับการสืบพยานเด็ก
(ฌ) ดําเนินการรับผิดชอบเกี่ยวกับการสมานฉันท์และสันติวิธี กําหนดขั้นตอน
และวิธีการดําเนินงาน วางระบบการนําคดีเข้าสู่กระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี ดําเนินการเกี่ยวกับ
สํานวนและเอกสาร จัดทํารายงานข้อมูลสถิติและช่วยเหลือศาลในการดําเนินการสมานฉันท์และสันติวิธี
ตามที่ได้รับมอบหมาย
(ญ) ประสานงานเกี่ยวกับล่าม บุคคล และหน่วยงานอื่นๆ ตามคําสั่งศาล
(ฎ) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของกลุ่มงาน
(ฏ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
6) กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
(ก) ดําเนินการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกิจการผู้ประนีประนอม การสรรหา แต่งตั้ง ขึ้นทะเบียน
การจัดทําฐานข้อมูล การจัดตารางเวรปฏิบัติงาน การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประนีประนอม
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ประนีประนอม การประชุมของผู้ประนีประนอม และการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานไกล่เกลี่ยและประนอม
ข้อพิพาท
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับงานโครงการและกิจกรรมการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
(จ) ดําเนินการการคุ้มครองสิทธิแก่ผู้มาติดต่อราชการ และคู่ความเกี่ยวกับการ
ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ให้คําแนะนําและคําปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารงานไกล่เกลี่ย
(ช) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของกลุ่มงาน
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
7) กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะหน่วยงานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
(ก) เป็นศูนย์ข้อมูล รวมถึงจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านคดี และด้าน
การบริ ห ารของหน่ ว ยงาน ให้ เ ป็ น ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ภายใน
และภายนอกหน่วยงาน
(ข) ดูแล บํารุงรักษา ตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาการทํางาน
ของระบบงาน ระบบฐานข้ อ มู ล ระบบเครื อ ข่ า ย ระบบคอมพิ ว เตอร์ และระบบสารสนเทศที่ มี อ ยู่
ของหน่วยงานให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
(ค) บริหาร ...
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ระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ การให้บริการเว็บไซด์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
(ง) บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย
และการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายของหน่วยงานกับหน่วยงานภายนอก
(จ) ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแล บํารุงรักษา
แก้ ไ ขปั ญ หา การใช้ ง านโปรแกรมปฏิ บั ติ ง านต่ า งๆ และการใช้ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ แ ก่
บุคลากรของหน่วยงาน
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน
ระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทําคําของบประมาณประจําปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหน่วยงาน
(ช) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม ระบบงานคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี
(ซ) ประสานงานกับสํานักงานศาลยุติธรรม และปฏิบัติงานร่วมกับ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของกลุ่มงาน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
8) กลุ่มงานคดีนักท่องเที่ยว เฉพาะหน่วยงานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
(ก) ให้คําแนะนําและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในการจัดทําคําฟ้องและคําร้องต่าง ๆ
ในกรณีที่เป็นคดีแพ่งและคดีผู้บริโภค
(ข) ดู แ ลการนั ด พิ จ ารณา เพื่ อ ให้ ค ดี เ ข้ า สู่ ก ารไกล่ เ กลี่ ย ได้ ภายในวั นรุ่ งขึ้ น
ที่ศาลเปิดทําการหรือโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้และสามารถดําเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าคดี
จะเสร็จการพิจารณา รวมทั้ง การดําเนินการเพื่อสนับสนุนการสืบพยานที่เป็นนักท่องเที่ยวไว้ล่วงหน้า
(ค) ประสานงานกับผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สํานักงานอัยการ
สูงสุด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผู้ถูกฟ้องหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้มาศาลโดยเร็ว
(ง) รับผิดชอบในการส่งหมายเรียกและสําเนาคําฟ้องให้แก่ผู้ถูกฟ้องและการแจ้งวันนัด
หรือคําสั่งศาลให้แก่นักท่องเที่ยว ผู้ถูกฟ้อง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยดําเนินการทางโทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น
(จ) ประสานงานกับล่ามหรือผู้ไกล่เกลี่ยที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาทําการ
(ฉ) ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แนะนํ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วในกรณี ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต้ อ งการ
แต่งตั้งผู้แทนส่วนราชการเป็นผู้รับมอบอํานาจเพื่อดําเนินคดีต่อไปในกรณีที่นักท่องเที่ยวต้องเดินทางกลับ
(ช) ประสานงานแจ้งผลคดีไปยังนักท่องเที่ยวหรือผู้แทนส่วนราชการที่เป็นผู้รับ
มอบอํานาจเพื่อแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบ รวมทั้ง ให้คําแนะนําแก่บุคคลดังกล่าวหากต้องมีการบังคับคดีต่อไป
(ซ) ประสานงาน ...
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ข้อพิพาทเกี่ยวพันกับคดีอาญาโดยนักท่องเที่ยวเป็นผู้เสียหาย เพื่อให้รับเรื่องราวร้องทุกข์และดําเนินการ
สืบพยานที่เป็นนักท่องเที่ยวไว้ล่วงหน้า รวมทั้ง ให้คําแนะนําแก่นักท่องเที่ยวในการแต่งตั้งผู้แทนส่วนราชการ
เป็นผู้รับมอบอํานาจเพื่อดําเนินคดีต่อไป และแจ้งผลคดีให้นักท่องเที่ยวหรือผู้แทนทราบผ่านกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ในกรณีที่นักท่องเที่ยวเดินทางกลับแล้ว
(ฌ) ประสานงานกับผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการกรณีนักท่องเที่ยวตกเป็นผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีอาญา และมีความประสงค์
แจ้งให้สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลทราบ
(ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ และรายงานผลของกลุ่มงาน
(ฎ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(40) สํานักงานประจําศาลจังหวัด และสํานักงานประจําศาลแขวง ตามประกาศ คณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมโดยความเห็นชอบของประธานศาลฎีกา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ แบ่งงาน
ภายในออกเป็น 3 กลุ่มงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) กลุ่มงานช่วยอํานวยการและงานคลัง
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไปและสารบรรณคดี
(ข) บริหารงานบุคคลและงานสวัสดิการของสํานักงานประจําศาล
(ค) ดําเนินการราชพิธี รัฐพิธี งานพิธีการ งานเลขานุการนักบริหาร
(ง) ดําเนินการงานประสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
(จ) ดําเนินงานรับ ส่งประเด็น และการส่งสํานวน หรือเอกสารให้คณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล
(ฉ) ดําเนินการออกหนังสือรับรอง การตั้งที่ปรึกษากฎหมาย การยืมและส่ง
สํานวนศาลสูง
(ช) ปฏิบัติงานห้องสมุดของสํานักงานประจําศาล
(ซ) ดําเนินการจัดทําและพัฒนาแผนงานโครงการของสํานักงานประจําศาล
(ฌ) ดําเนินการจัดระบบงานธุรการของสํานักงานประจําศาลเพื่อสนับสนุนงาน
อํานวยความยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง
(ญ) ดําเนินการพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมของสํานักงานประจํา
ศาลที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
(ฎ) ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศและสถิติของหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยี
(ฏ) ปฏิบัติงานที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนใดโดยเฉพาะ
(ฐ) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงินงบประมาณ และการเงินนอกงบประมาณ
(ฑ) รับ จ่าย เงินรางวัลนําจับ เงินในคดีและค่าป่วยการแก่ผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
หรือระเบียบที่กําหนด การสํารวจเงินกลางค้างจ่าย รวมทั้ง การหักสินบนนําจับและค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการให้แก่หน่วยงานเจ้าของรายได้
(ฒ) ดําเนินงาน ...

- 144 (ฒ) ดํ า เนิ น งานปรั บ พิ นั ย ปรั บ นายประกั น การเก็ บ และคื น หลั ก ประกั น
การรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน
(ณ) ปฏิบัติงานบัญชีงบประมาณ บัญชีนอกงบประมาณ การจัดทํางบเทียบ
ยอดและรายงานทางการเงิน
(ด) ประสานการจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณประเภทงบประจํ า และการขอ
งบดําเนินการเพิ่มเติม
(ต) บริหารและควบคุมงบประมาณ
(ถ) ดําเนินการจัดหา เบิกจ่าย จัดทําทะเบียนคุมพัสดุและทรัพย์สิน ตลอดจน
การซ่อมบํารุง และจําหน่ายพัสดุ
(ท) วิเคราะห์ ประเมินคุณภาพของพัสดุ บริหารสัญญา วางแผนการดําเนินงาน
และการจัดทํารายงานพัสดุประจําปี
(ธ) ดํ า เนิ น การรั ก ษาความปลอดภั ย งานอาคารสถานที่ แ ละยานพาหนะ
รวมทั้ง ดูแลระบบสาธารณูปโภค
(น) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของกลุ่มงาน
(บ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
2) กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์และงานไกล่เกลี่ยและประนอม
ข้อพิพาท
(ก) ดําเนินการให้บริการเขียนคําร้อง คําขอ คําแถลงและคําคู่ความ รวมทั้ง
ให้คําปรึกษาแนะนําสิทธิของประชาชนตามกฎหมาย
(ข) ดําเนินการตรวจสอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขอให้ปล่อยชั่วคราว รับคําร้อง
การอุทธรณ์คําสั่งที่ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
(ค) ดําเนินการจัดทําสัญญาประกันชั้นทุเลาการบังคับ การแจ้งอายัดและถอนอายัด
(ง) ดําเนินการประชาสัมพันธ์ งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้
ทางกฎหมาย
(จ) ดําเนินการปฏิบัติงานติดตามและสืบทรัพย์ผู้ประกัน
(ฉ) ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ ดําเนินการบังคับคดี ขอเฉลี่ยทรัพย์ ร้องขัดทรัพย์
อายัดทรัพย์ ติดตามผลการปฏิบัติงาน และรายงานผล
(ช) ดําเนินการเก็บและคืนหลักประกัน
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับผู้มาศึกษาดูงาน
(ฌ) สํารวจและประเมินคุณภาพการให้บริการ
(ญ) ดําเนินการคุ้มครองสิทธิประชาชนตามกฎหมาย
(ฎ) ดําเนินการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
(ฏ) ดําเนินการ ...

- 145 (ฏ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกิจการผู้ประนีประนอม การสรรหา แต่งตั้ง ขึ้นทะเบียน
การจัดทําฐานข้อมูล การจัดตารางเวรปฏิบัติงาน การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประนีประนอม
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ประนีประนอม การประชุมของผู้ประนีประนอม และการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(ฐ) ดําเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานไกล่เกลี่ยและประนอม
ข้อพิพาท
(ฑ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานโครงการและกิจกรรมการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
(ฒ) ดําเนินการการคุ้มครองสิทธิแก่ผู้มาติดต่อราชการ และคู่ความเกี่ยวกับการ
ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ให้คําแนะนําและคําปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น
(ณ) ดําเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารงานไกล่เกลี่ย
(ด) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของกลุ่มงาน
(ต) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
(ถ) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของกลุ่มงาน
(ท) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
3) กลุ่มงานบริหารจัดการคดีและงานช่วยพิจารณาคดี
(ก) ดําเนินการรับฟ้อง รับคําคู่ความ ผัดฟ้อง ฝากขัง และการยื่นคําร้องขอฟื้นฟู
(ข) ปฏิบัติงานตรวจสอบตัวผู้ต้องหาหรือจําเลย และการสอบคําให้การผู้ต้องหา
หรือจําเลย
(ค) คํานวณค่าธรรมเนียมและรับรองบัญชีค่าฤชาธรรมเนียม
(ง) ดําเนินการออกหมายต่างๆ ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(จ) ดําเนินการรับ ส่งหมาย ติดตามผล บันทึกและแจ้งผลการส่งหมาย ปลด
และจ่ายหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกเขตอํานาจ
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับสารบบความและสารบบคําพิพากษา
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับคําร้องหลังคําพิพากษา และการรับรองคดีถึงที่สุด
(ซ) ดําเนินการบริหารการรับ จ่าย จัดเก็บ สํานวนความและเอกสาร ก่อนและ
หลังการพิจารณาพิพากษาคดี รวมทั้ง การให้บริการคัดสําเนา และรับรองเอกสาร
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานในชั้นอุทธรณ์-ฎีกา การรับฟ้อง การตรวจสํานวน
ส่งศาลอุทธรณ์กรณีจําคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต การตรวจสํานวนและสารบาญ การรายงานเพื่อส่ง
สํานวนก่อนส่งศาลสูง การเบิกตัวจําเลย การนัดฟังคําพิพากษาและคําสั่ง การขอทุเลาการบังคับการ
ขยายระยะเวลาระหว่างอุทธรณ์ – ฎีกา การแจ้งการอ่าน การรับและส่งสํานวนศาลสูง การจัดทําสถิติ
คดีศาลสูง
(ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับคดีผู้บริโภคตามกฎหมาย
(ฐ) ศึกษา ค้นคว้า และนําเสนอกฎหมายและแนวคําพิพากษาฎีกา บริการข้อมูล
ทางกฎหมายและวิชาการ
(ฑ) ดําเนินงาน ...

- 146 (ฑ) ดําเนินินงานหน้าบััลลังก์และบันทึ
น กคําพยาน การพิมพ์และตรวจร่างคําพิ
า พากษา
หรือคําสั่ง
(ฒ) ดําเนินินการเตรียมสํานวนและะตรวจสอบสสํานวนก่อนวัวันนัด ติดตาาม พยาน
พิมพ์คําสั่ง เบิกตัวจําเลลย เก็บรักษา คําพิพากษาศาลสูง และงานนปฏิบัติตามคําสั
า ่งศาลในรายยงานกระบวนพิพิจารณา
(ณ) ดําเนนินการจัดทําแผนที
า
่พิพาททและเดินเผชิญสื
ญ บ การสืบเสาะ และคุมประพฤติ
ม
และการรประสานงานนเกี่ยวกับล่าม นักจิตวิทยาา และนักสังคมสงเคราะห
ค
ห์
(ด) ดําเนินินการงานศูนย์นัดความ ระบบก่อนวัันนัด และติดดตามพยาน
(ต) ดําเนินินการพิมพ์คํคาพิพากษาหหรือคําสั่ง
(ถ) ดํ า เ นิ น การประะชุ ม ทางจอภภาพในการสืสื บ พยาน กาารสื บ พยาน ประเด็ น
และการรอ่านคําพิพากกษาศาลสูงโดดยผ่านระบบบสื่อสารทางไไกลผ่านจอภาาพ
(ท) ดําเนินินการเกี่ยวกักับการสืบพยยานเด็ก
(ธ) ดําเนินินการรับผิดชอบเกี
ด
่ยวกัับการสมานฉฉันท์และสันนติวิธี กําหนดดขั้นตอน
และวิธีการดํ
ก าเนินงาน วางระบบการนําคดีเข้้าสู่กระบวนกการสมานฉันท์และสันติวิธธีี ดําเนินการรเกี่ยวกับ
สํานวนแและเอกสาร จัดทํารายงานข้อมูลสถิติและช่วยเหลืือศาลในการรดําเนินการสสมานฉันท์และสั
ล นติวิธี
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ว บล่าม บุคคล
ค และหน่วยงานอื
ว
่นๆ ตตามคําสั่งศาลล
(น) ประสานงานเกี่ยวกั
ง
และรายงานผลของกลุ่มงาน
ง
(บ) ดําเนินินงานเกี่ยวกักับงานแผน งบประมาณ
(ป) ปฏิบับัติงานร่วมกับหรื
บ อสนับสนนุนการปฏิบัติตงิ านของหน่ววยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560
2
เป็นต้นไป
น
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม
น พ.ศ. 2560
2

(นายอธิธคม อินทุภูติ)
เลลขาธิการสํานักงานศาลยุติตธิ รรม

- 147 เอกสารหมายเลข 1
หน่วยงานที่กําหนดให้มีส่วนเทคโนโลยีสารสารสนเทศตามข้อ 2 (38) 7)
แนบท้ายประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน และกําหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงานในสํานักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560
1. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดธัญบุรี
2. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดนนทบุรี
3. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดปทุมธานี
4. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดมีนบุรี
6. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดลพบุรี
7. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดสมุทรปราการ
8. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดสระบุรี
9. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดตลิ่งชัน
10. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดพระโขนง
11. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดจันทบุรี
12. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
13. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดชลบุรี
14. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดพัทยา
15. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดระยอง
16. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดสระแก้ว
17. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดชัยภูมิ
18. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดนครราชสีมา
19. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดบุรีรัมย์
20. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดศรีสะเกษ
21. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดอุบลราชธานี
22. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
23. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดขอนแก่น
24. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดมหาสารคาม
25. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดร้อยเอ็ด
26. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดเลย
27. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดสกลนคร
28. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดหนองคาย
29. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดอุดรธานี
30. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดเชียงราย
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32. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดลําปาง
33. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดลําพูน
34. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดกําแพงเพชร
35. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดนครสวรรค์
36. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดพิจิตร
37. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดพิษณุโลก
38. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดกาญจนบุรี
39. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดนครปฐม
40. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
41. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดเพชรบุรี
42. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดราชบุรี
43. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดสมุทรสาคร
44. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
45. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดกระบี่
46. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
47. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดภูเก็ต
48. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
49. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดตรัง
50. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดนราธิวาส
51. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดปัตตานี
52. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดพัทลุง
53. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดยะลา
54. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดสงขลา
55. สํานักอํานวยการประจําศาลแขวงดุสิต
56. สํานักอํานวยการประจําศาลแขวงธนบุรี
57. สํานักอํานวยการประจําศาลแขวงนนทบุรี
58. สํานักอํานวยการประจําศาลแขวงพระนครใต้
59. สํานักอํานวยการประจําศาลแขวงพระนครเหนือ
60. สํานักอํานวยการประจําศาลแขวงสมุทรปราการ
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หน่วยงานที่กําหนดให้มีกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสารสนเทศตามข้อ 2 (39) 7)
แนบท้ายประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน และกําหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงานในสํานักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560
1. สํานักงานประจําศาลจังหวัดสีคิ้ว
2. สํานักงานประจําศาลจังหวัดทุ่งสง
3. สํานักงานประจําศาลแขวงปทุมวัน
4. สํานักงานประจําศาลแขวงดอนเมือง
5. สํานักงานประจําศาลแขวงชลบุรี
6. สํานักงานประจําศาลแขวงนครราชสีมา
7. สํานักงานประจําศาลแขวงอุบลราชธานี
8. สํานักงานประจําศาลแขวงขอนแก่น
9. สํานักงานประจําศาลแขวงอุดรธานี
10. สํานักงานประจําศาลแขวงเชียงใหม่
11. สํานักงานประจําศาลแขวงราชบุรี
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หน่วยงานที่กําหนดให้มีส่วนคดีนักท่องเที่ยวตามข้อ 2 (38) 8)
แนบท้ายประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน และกําหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงานในสํานักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560
1. สํานักอํานวยการประจําศาลแขวงพระนครเหนือ
2. สํานักอํานวยการประจําศาลแขวงพระนครใต้
3. สํานักอํานวยการประจําศาลแขวงดุสิต
4. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดพัทยา
5. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดสุโขทัย
6. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดกระบี่
7. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดภูเก็ต
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หน่วยงานที่กําหนดให้มีกลุ่มงานคดีนักท่องเที่ยวตามข้อ 2 (39) 8)
แนบท้ายประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน และกําหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงานในสํานักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560
1. สํานักงานประจําศาลแขวงปทุมวัน
2. สํานักงานประจําศาลแขวงเชียงใหม่
3. สํานักงานประจําศาลจังหวัดหัวหิน
4. สํานักงานประจําศาลจังหวัดเกาะสมุย

- 152 เอกสารหมายเลข 5
หน่วยงานที่กําหนดการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อ 2 (40)
แนบท้ายประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน และกําหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงานในสํานักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560
1. สํานักงานประจําศาลจังหวัดฮอด
2. สํานักงานประจําศาลแขวงเวียงป่าเป้า
3. สํานักงานประจําศาลแขวงนครไทย

