(สําเนา)
ประกาศสํานักงานศาลยุตธิ รรม
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
ในตําแหนงนักวิเคราะห%นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ
ดวยคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมไดมีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๖ กุมภาพันธ% ๒๕๕๖ มอบหมายใหสํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคล
เขารับราชการในตําแหนงนักวิเคราะห%นโยบายและแผนปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔
ของระเบียบคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม วาดวยการบริหารงานบุคคลของสํานักงานศาลยุตธิ รรม
พ.ศ. ๒๕๔๔ และหนัง สือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง
หลักเกณฑ% วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแขงขัน เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ จึงประกาศรับสมัคร
สอบแขงขันฯ ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง เงินเดือนที่จะไดรับ และจํานวนตําแหนงวางครั้งแรก
- ตําแหนงนักวิเคราะห%นโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร อัตราเงินเดือน 1๕,๓๐๐ – 1๖,๘๓๐ บาท
- จํานวนตําแหนงวางครั้งแรก ๒ อัตรา
๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการ
ในการปฏิบัติง านเกี่ยวกับงานวิชาการวิเคราะห%นโยบายและการวางแผน ภายใตการกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศ)
๓. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ
๓.๑ ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะต องห ามตามมาตรา ๓๖
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปG
(๓) เปHนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย%
ทรงเปHนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะตองหาม
(๑) เปHนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๒) เปHนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต หรือ
จิตฟKLนเฟMอนไมสมประกอบ หรือเปHนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
/(๓) เปHนผู…

-๒(๓) เปHนผูอยูในระหวางถูกสั่ง พักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ
ไวกอนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เปHนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปHนที่รงั เกียจของสังคม
(๕) เปH น กรรมการหรื อ ผู ดํ า รงตํ า แหนงที่ รั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห าร
พรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๖) เปHนบุคคลลมละลาย
(๗) เปHนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปHนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เปHนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(๙) เปHนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เปHนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เปHนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงาน
ในหนวยงานของรัฐ
ผูที่จะเขารับราชการเปHนขาราชการศาลยุติธรรมซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข.
(๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.ศ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปHนกรณี
มีลักษณะตองหามตาม (๘) หรือ (๙) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปGแลว และ
ในกรณีมีลักษณะตองหามตาม (๑๐) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปGแลว และ
ตองมิใชเปHนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่
สํ า หรั บ พระภิ ก ษุ หรื อ สามเณรทางราชการไมรั บ สมั ค รสอบและไมอาจให
เขาสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝUายบริหาร
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๓.๒ ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงดังนี้
ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่งทางการวางแผน ทางการวิจัย สาขาวิชารัฐ ศาสตร% สาขาวิชาเศรษฐศาสตร% สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร% สาขาวิชาพาณิชยศาสตร% สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
๔. การรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู ประสงค% จ ะสมั ค รสอบ สามารถสมั ค รได ทางอิ น เทอร% เ น็ ต ตั้ ง แตวั น ที่
๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไมเว นวันหยุดราชการ โดยเข าไปที่
www.ojoc.coj.go.th/exam แลวปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ดังนี้
/(๑) กรอกขอความ...

-๓(๑) กรอกขอความใหถูกตองและครบถวน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบ
จะกําหนดแบบฟอร%มการชําระเงินผานเคาน%เตอร% บมจ. ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ
(๒) พิมพ%แบบฟอร%มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผน หรือ
หากไมมีเครื่องพิมพ%ในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงใน Diskette
กรณีไมสามารถพิมพ%แบบฟอร%มการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัครสามารถ
เขาไปพิมพ%แบบฟอร%มการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงใน Diskette ใหมไดอีก แตจะไมสามารถแกไขขอมูล
ในการกรอกใบสมัครในครั้งที่สมบูรณ%แลวได
๔.๒ นํ า แบบฟอร@ ม การชํ า ระเงิ น ไปชํ า ระเงิ น เฉพาะที่ เ คาน@ เ ตอร@ บจม.
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
ภายในเวลาทําการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ@เมื่อชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
เรียบรอยแลว
๔.๓ คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๓๓๐ บาท ซึง่ ประกอบดวย
(๑) คาธรรมเนียมสอบ จํานวน ๓๐๐ บาท
(๒) คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเทอร%เน็ต จํานวน ๓๐ บาท
คาธรรมเนียมจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๔.๔ ผูสมัครที่ชํา ระคาธรรมเนียมสอบแลว จะไดรับเลขประจํา ตัวสอบ โดยจะ
กําหนดเลขประจําตัวสอบ ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนด
๔.๕ กอนวันที่เขาสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ใหผูสมัครสอบ
เข าไปที่เว็บไซต% www.ojoc.coj.go.th/exam เพื่อพิ มพ%ใบสมัคร สําหรั บใชเปH นหลักฐานในการเข าสอบ
ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) โดยใชปุUมคนหารายชื่อผูเขาสอบ พรอมกรอกหมายเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน แลวพิมพ%ใบสมัครที่ระบุเลขประจําตัวสอบ ซึ่งจะมีเฉพาะผูที่ชําระธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ภายในเวลาที่กําหนดเทานั้น
๕. เงื่อนไขการสมัครสอบ
๕.๑ ผูสมัครสอบสมัครไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น
๕.๒ ผู สมั ค รสอบจะต องเปH น ผู มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตรงตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ
ตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบในขอ ๓.๒ โดยตองเปHนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมี
อํานาจอนุมัติภายในวันปSดรับสมัครสอบ คือวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตาม
หลั กสู ตรขั้ นปริ ญ ญาบั ต รของสถานศึ กษาใด จะถื อตามกฎหมาย กฎหรื อระเบี ยบเกี่ ยวกั บการสํ าเร็ จ
การศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษานั้นเปHนเกณฑ%
๕.๓ การสมั ครสอบตามขั้ นตอนข างต น ถือวาผู สมัครสอบเปH นผูลงลายมือชื่ อ และ
รับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส% พ.ศ. ๒๕๔๔
ดังนั้น หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปHนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
/๕.๔ ผูสมัครสอบ…

-๔๕.๔ ผู สมั ค รสอบต องรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองวา เปH น ผู มี
คุณสมบัติ ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตาม
ความเปHนจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ
ซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรงหรือไมเปHนไปตามประกาศรับสมัครสอบสํานักงานศาลยุติธรรมจะถือวา
ผูสมัครสอบเปHนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการ
สมัครสอบ
๖. การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สํานักงานศาลยุติธรรมจะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี ่ย วกับ การสอบ ณ สํ า นัก คณะกรรมการข าราชการศาลยุต ิธ รรม สํ า นัก งานศาลยุต ิธ รรม
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ชั้น 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
และทางเว็บไซต% www.ojoc.coj.go.th/exam
๗. หลักสูตรและวิธีการสอบ
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน มี ๓ ภาค ดังนี้
7.1 ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
โดยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย
๑ วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(1) ความสามารถทางดานการคิดคํานวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกต%ใชความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร%
เบื้องตน การวิเคราะห%หาความสัมพันธ%ของจํานวนหรือปริมาณ การแกปKญหาเชิงปริมาณ และขอมูลตางๆ
(2) ความสามารถดานเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ%เชื่อมโยงของคํา ขอความ
หรือรูปภาพ การหาขอยุติ หรือขอสรุปอยางสมเหตุสมผลจากขอความ สัญลักษณ% สถานการณ% หรือ
แบบจําลองตางๆ
๒ วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(1) ความเขาใจภาษา
ทดสอบความสามารถในการอานและการทําความเขาใจกับบทความ หรือ
ขอความที่กําหนดใหแลวตอบคําถามที่ตามมาในแตละบทความ หรือขอความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ
และตีความดวย
(2) การใชภาษา
ทดสอบความสามารถในการเลือกใช คําหรือ กลุมคํา การเขียนประโยค
ไดถูกตองตามหลักภาษาและการเรียงขอความ

/7.2 ภาคความรู...

-๕7.2 ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู ความสามารถที่ ใช เฉพาะตํ าแหนง โดยวิธี การสอบข อเขี ย น
แบบอัตนัย ในหัวขอวิชา
(1) การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
(2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร%
(3) ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร%
(4) การติดตามประเมินผล
(5) การวิจัย และการพัฒนาระบบงาน
ทั้งนี้ ในการตอบขอสอบ ผูสอบตองสามารถนําหลักวิชาดังกลาวมาปรับใชกับ
ศาลยุติธรรมไดอยางเหมาะสม
7.3 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบและจากการ
สัมภาษณ% ทั้งนี้ อาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูที่อาจใช
เปHนประโยชน%ในการปฏิบัติงานในหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ% ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ%
ทัศนคติ จรรยาบรรณของขาราชการ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคม และ
สิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค% ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เปHนตน และรวมถึงสมรรถนะหลัก
สมรรถนะที่จําเปHนของตําแหนง
กําหนดให ทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) กอน โดยตองสอบผานทั้ง ๒ ภาค และตองสอบไดคะแนน
ในแตละภาคตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละ ๖๐ จึงจะเปHนผูมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
(ภาค ค.) โดยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) ในภายหลัง
ณ สํ านั กคณะกรรมการข าราชการศาลยุ ติ ธรรม สํ านั กงานศาลยุ ติ ธรรม อาคารราชบุ รี ดิ เรกฤทธิ์
(อาคาร A) ชั้น 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต%
www.ojoc.coj.go.th/exam
๘. เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นในวันสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
๘.๑ ใบสมัครที่พิมพ%จากอินเทอร%เน็ต ใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และ
ไมสวมแวนตาดํา ถายไมเกิน ๑ ปG ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน
๘.๒ สําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและ
สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงวาเปHนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม
ประกาศรับสมัคร โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปvดรับสมัคร
จํานวนอยางละ ๒ ฉบับ
/ทั้งนี้ ...

-๖ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปHนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษาใด
นั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ
เปHนเกณฑ% โดยจะตองสําเร็จการศึกษาภายในวันปvดรับสมัครคือวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
๘.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
๘.๔ สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณี
ชื่อ - สกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) เปHนตน จํานวน ๑ ฉบับ
๘.๕ ใบรับรองแพทย%ซึ่ง ออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปHนโรคต องห าม
ดังตอไปนี้
(๑) วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ
(๒) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปHนที่รังเกียจแกสังคม
(๓) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรง และเปHน
อุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” ลงชื่อ วันที่
และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมบนดานขวาทุกหนาของสําเนาเอกสาร
๙. เกณฑ@การตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปHนผูสอบแขงขันได ตองเปHนผูสอบไดคะแนนในการสอบแตละภาคไมต่ํากวา
รอยละ ๖๐
๑๐. การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได
๑๐.๑ การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได จะเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
(ภาค ค.) มากกวาเปHนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) เทากัน
ใหผูสอบไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) มากกวาเปHนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
ถายังคงไดคะแนนเทากันอีกใหบุคคลที่สมัครและชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบกอนอยูในลําดับ
ที่สูงกวา
๑๐.๒ การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได จะขึ้นบัญชีไวเปHนเวลาไมเกิน ๒ ปG นับตั้งแตวัน
ขึ้นบัญชี แตถามีการสอบแขงขันอยางเดียวกันนี้อีกและไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบ
แขงขันไดครั้งนี้เปHนอันยกเลิก

/11. การบรรจุ

-๗๑๑. การบรรจุและแตงตั้ง
๑๑.๑ ผูสอบแขงขันไดจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับทีใ่ นบัญชีผสอบแขงขั
ู
นได
โดยไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเปHนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นตามที่ระบุไวในขอ ๑
๑๑.๒ สํานักงานศาลยุติธรรมไมประสงค%จะรับโอนผูที่เปHนขาราชการหรือพนักงานของ
รัฐทุกประเภท
ประกาศ ณ วันที่
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(ลงชื่อ) นายวิรัช ชินวินิจกุล
(นายวิรัช ชินวินิจกุล)
เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม

สําเนาถูกตอง
(ลงชื่อ) สมจิต บัวศรียอด
(นางสาวสมจิต บัวศรียอด)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ

สมจิต คัด/ทาน

-๘ลักษณะงานที่ปฏิบัติตําแหนงนักวิเคราะห@นโยบายและแผนปฏิบัติการ
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) รวบรวม วิเคราะห%และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ%เศรษฐกิจ
การเมืองและสังคมทั้งในและตางประเทศ เพื่อนํามาสรุปเสนอแกผูบัง คับบัญชาประกอบการกําหนด
นโยบายและเปwาหมายของศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม
(2) ศึกษา วิเคราะห% วิจัย เพื่อจัด ทําแผน กํากับ ติด ตาม และประเมิน ผลสัมฤทธิ์
ของงาน เพื่อใหเปHนไปตามเปwาหมายที่กําหนดไว
(3) วิเคราะห%นโยบายของผูบริหาร และเสนอขอคิดเห็นเพื่อชวยใหผูบังคับบัญชาแปลง
เปHนแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ชวยใหนโยบายเหลานั้นบรรลุตามวัตถุประสงค%
ที่ตั้งไวได
(4) รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะห% ทําความเห็น เสนอแนะงบประมาณรายจาย
ประจําปGของรัฐบาล เพื่อการดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปGของสวนราชการในสํานักงาน
ศาลยุติธรรม และแผนการบริหารงานงบประมาณ
(5) ชวยวิเคราะห%และพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการขอเงินประจํางวด การจัดสรร
เงิ น และการโอนเงิ น งบประมาณรายจายและเงิ น ประจํ า งวดให แกสวนราชการในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
ศาลยุติธรรมเพื่อจัดทําเปHนรายงานสรุป เสนอแกผูบังคับบัญชาไดอยางถูกตอง
(๖) ชวยตรวจสอบประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณ และศึกษาวิเคราะห%เกี่ยวกับ
สถิติ ดานตางๆ เพื่อจัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและประมาณการรายไดรายจาย
ประจําปG
(๗) ตรวจสอบรายงานประเมิ น ผลและรางบั น ทึ ก รายงานตางๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การ
จัด งบประมาณเพื่อควบคุมให เปHนไปตามหลักวิชา กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจน
นโยบายของทางราชการ
(๘) รวบรวมขอมูลสถิติ และศึกษาวิเคราะห%เกี่ยวกับเรื่องที่จะทําการวิจัย เพื่อใหทราบ
ถึงนโยบาย ยุทธศาสตร% สภาพแวดลอมทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมตลอดทั้งกฎหมายตางๆ และใช
ประกอบการพิ จ ารณาทํ า แผนวิ จั ยให สอดคลองกั บ สภาวะและความต องการของศาลยุติ ธ รรมและ
สํานักงานศาลยุติธรรม
(๙) จัดทําแบบสํารวจและดําเนินการสํารวจโครงการวิจัยตางๆ เพื่อใหโครงการวิจัย
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและตรงตามเปwาหมายที่กําหนด
(๑๐) รวมศึกษา วิเคราะห% และกําหนดมาตรฐานในการวิเคราะห% วิจัยขอมูล เพื่อให
การกํากับดูแลและควบคุมคุณภาพงานวิจัยไดมาตรฐานสากล
(๑๑) ชวยรวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะห% เพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย การจัดทํา
แผนยุทธศาสตร% และการพัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ% วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
กิจการศาล กระบวนพิจารณาความ และระบบงานศาลยุติธรรม
/(๑๒) ศึกษา…

-๙(๑๒) ศึกษา วิเคราะห% วิจัย เพื่อพัฒนากฎหมายไทย ระบบงานศาลยุติธรรม ระบบการ
บริหารจัดการในสํานักงานศาลยุติธรรม และการบริหารกระบวนการยุติธรรม
(๑๓) รวบรวม และจัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับงานวิจัย กฎหมาย เอกสารวิชาการ
เพื่อเปHนฐานขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัยของศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม
2. ดานการวางแผน
(๑) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนและภารกิจของศาลยุติธรรมที่วางไว
วามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด เพื่อปรับปรุงแผนการดําเนินงานและภารกิจของศาลยุติธรรม
และสํานักงานศาลยุติธรรมใหดียิ่งขึ้น
(๒) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพสูงสุด
(๓) วางระบบและแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนศึกษา คนควา และวิเคราะห%เรื่องตางๆ
เชน รูปแบบและวิธีการงบประมาณ การบริหารจัดการทางการเงิน เพื่อนําไปประกอบการวิเคราะห%
งบประมาณหรือพิจารณาหลักเกณฑ% หรือพัฒนาปรับปรุงระเบียบปฏิบัติตางๆ เกี่ยวกับการจัดทําและการ
บริหารงบประมาณ
(๔) เสนอแนะประเด็นสําคัญหรือกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับงานโครงการ การวิจัย เพื่อ
เปHนประโยชน%ประกอบการวางแผนและออกแบบนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ% มาตรการของ
ผูบังคับบัญชา
3. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานงานรวมกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานให
บรรลุผลตามเปwาหมายที่กําหนดไว
(๒) ประสานงาน และชี้ แ จงรายละเอี ย ดตอผู บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ ให ได งานตาม
วัตถุประสงค% ของงานและสรางความเขาใจอันดีในการปฏิบัติงาน
(๓) ประสานงานกับหนวยงานหรือองค%กรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อ
ขอความชวยเหลือและรวมมือในงานวิเคราะห%โครงการวิจัย ดานการศึกษา ฝxกอบรมดูงานและแลกเปลี่ยน
ความรูความเชี่ยวชาญที่เปHนประโยชน%ตอการทํางานของหนวยงาน
(๔) ชวยดําเนินการประชุมของคณะกรรมการ หรือประชุมทางวิชาการ การสัมมนา
การเสวนา และการจัดทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ
3. ดานการประสานงาน
ติดตอประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเปHนไปดวยความรวดเร็ว
4. ดานการบริการ
(1) จัดทําและพัฒนาคูมือหรือเอกสารทางวิชาการ ใหคําปรึกษาแนะนํา ชวยปรับปรุง
แกไข ตอบปKญหา และชี้แจงเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบใหแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา สวนราชการ หรือหนวยงานตางๆ เพื่อสงเสริมและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
/(๒) ใหคําแนะนํา…

- ๑๐ (๒) ใหคําแนะนํา ตอบปKญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานวิเคราะห% วิจัย จัดทําคูมือในการ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในระดับเบื้องตนแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่
สนใจไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ที่เปHนประโยชน%
(๓) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติ ปรับปรุงหรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงานวิเคราะห% วิจัย เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และสนับสนุนการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ% และมาตรการตางๆ
(๔) เผยแพรผลงานวิจัยของศาลยุติธ รรมและสํานักงานศาลยุติธ รรมในรูปหนัง สือ
วารสารจดหมายขาว เว็บไซต% และเอกสารวิชาการอื่นๆ เพื่อถายทอดขอมูล ความรู ความชํานาญ แกผูที่
สนใจนําไปใชใหเกิดประโยชน%สูงสุด และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
****************************

