๑
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยการใหบริการแกประชาชนผูมาติดตอราชการศาลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่การใหบริการแกประชาชนผูมาติดตอราชการศาลเปนภารกิจสําคัญประการหนึง่
ของศาลยุติธรรม เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงความยุติธรรมไดโดยสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ประหยัด
และทั่วถึง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการให
บริการแกประชาชนผูมาติดตอราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานศาลยุติธรรม
“หัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรม” หมายความวา ประธานศาลฎีกา ประธาน
ศาลอุทธรณ ประธานศาลอุทธรณภาค อธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน และผูพิพากษาหัวหนาศาล
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาล และ
ผูอํานวยการสํานักงานประจําศาล
“ขาราชการศาลยุติธรรม” หมายความวา ขาราชการธุรการตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม และใหหมายความรวมถึงพนักงานราชการ ลูกจางของ
สํานักงานศาลยุติธรรม หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่คณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม
กําหนด
“พนักงานตอนรับ” หมายความวา ขาราชการศาลยุติธรรมผูไดรับมอบหมายจาก
หัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรมใหทําหนาที่ตอนรับ อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชน
ผูมาติดตอราชการศาลยุติธรรม
ขอ ๔ ใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมี
อํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใชบังคับระเบียบนี้
หมวด ๑
ระบบบริหาร
ขอ ๕ ให เ ลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมจั ด ระบบบริ ห ารการให บ ริ ก ารแก
ประชาชนผูมาติดตอราชการศาลยุติธรรม ดังนี้
สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

๒
(๑) จัดใหการพัฒนาคุณภาพการใหบริการแกประชาชนของศาลยุติธรรมเปนภารกิจ
สําคัญที่ตองดําเนินการตอเนื่องเปนราชการประจําทุกป พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมตาง ๆ ใหสอดคลอง
กับภารกิจ จัดใหมีการฝกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของขาราชการศาลยุติธรรมและพนักงานตอนรับ
ใหมีจิตใจใหบริการ และทัศนคติที่ดีตอการบริการแกประชาชน
(๒) จัดใหมีพนักงานตอนรับ โดยใหมีเครื่องแตงกายหรือเครื่องหมายหรือสัญลักษณ
เพื่อเปนมาตรฐานเดียวกัน การเบิกคาเครื่องแตงกายหรือเครื่องหมายหรือสัญลักษณใหเบิกจายได
เทาที่จายจริง โดยคํานึงถึงความจําเปน เหมาะสม และประหยัด ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติราชการในเรื่อง
ดังกลาวใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน
(๓) จั ด ให การอํานวยความสะดวกและการให บริก ารแก ประชาชนเป น สว นหนึ่ ง
ของระบบบริหารทรัพยากรมนุษยของสํานักงาน รวมถึงการสรางมาตรการกระตุน จูงใจ ใหรางวัลแก
ศาลยุ ติ ธ รรมหรื อ ข า ราชการศาลยุ ติ ธ รรมที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านด า นการให บ ริ ก ารแก ป ระชาชน
เปนอยางดี และใหถือเปนองคประกอบหนึ่งในการประเมินผลระดับหนวยงานและบุคคล
ขอ ๖ ให สํ า นั ก งานจั ด ทํ า แผนเกี่ ย วกั บ การให บ ริ ก ารแก ป ระชาชน และจั ด สรร
งบประมาณเพื่อดําเนินงานตามแผน รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
ดังกลาว
หมวด ๒
การอํานวยความสะดวกและการใหบริการ
ขอ ๗ ใหผูอํานวยการจัดขาราชการศาลยุติธรรมในจํานวนที่เหมาะสม สับเปลี่ยน
หมุนเวียนปฏิบัติหนาที่พนักงานตอนรับในศาล
ขอ ๘ ใหผูอํานวยการหรือขาราชการศาลยุติธรรมที่ไดรับมอบหมาย เชน หัวหนาสวน
หรือหัวหนากลุมงาน สับเปลี่ยน หมุนเวียนกันกํากับ ดูแล ชวยเหลือพนักงานตอนรับ โดยเฉพาะ
ชวงเวลาที่มีประชาชนจํานวนมากมาติดตอราชการศาล พรอมทั้งดูแลใหความสะดวก และใหบริการ
ตามสมควรแกประชาชนผูมาติดตอราชการศาลยุติธรรม
ขอ ๙ ใหผูอํานวยการจัดใหมีการพัฒนาความรู ทักษะ และจิตสํานึกในการ
ใหบริการแกประชาชนแกขาราชการศาลยุติธรรมอยางสม่ําเสมอ
ขอ ๑๐ ใหผูอํานวยการจัดระบบการอํานวยความสะดวกและการใหบริการ และจัดให
มี ร ะบบสารสนเทศของส ว นราชการ เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกแก ป ระชาชนผู ม าติ ด ต อ ราชการ
ศาลยุติธรรม รวมทั้งดูแลอาคาร สถานที่ ใหมีความสะอาด และเหมาะสมที่จะใหบริการแกประชาชน
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเปนกรณีเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร ใหใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่สํานักงานจัดหาเทานั้น เวนแตกรณีจําเปนเรงดวนเพื่อประโยชนแกราชการ
ผูอํานวยการอาจดําเนินการได ทั้งนี้โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชตองไมขัดหรือแยงกับระบบที่ใชอยูใน
ศาลยุติธรรม และตองสอดคลองเขากันกับแนวทางการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือระบบ
ที่เกี่ยวของของสํานักงานดวย
สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

๓
ขอ ๑๑ ใหหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรมกํากับดูแลการบริหารจัดการและติดตาม
แกปญหาขอขัดของ ประเมินผล ตลอดจนพัฒนาระบบการอํานวยความสะดวกและการใหบริการแก
ประชาชนผูมาติดตอราชการศาลยุติธรรมใหเกิดสัมฤทธิผลอยางตอเนื่องยั่งยืน
หมวด ๓
อื่น ๆ
ขอ ๑๒ กรณีที่อธิบดีผูพิพากษาภาคหรือผูพิพากษาหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
เห็นสมควรจัดใหมีพนักงานตอนรับในสวนราชการที่รับผิดชอบ ใหอธิบดีผูพิพากษาภาคหรือผูพ พิ ากษา
หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น และเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการตามระเบียบนี้
โดยอนุโลม ทั้งนี้ นับแตวันที่อธิบดีผูพิพากษาภาคหรือผูพิพากษาหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
มีคําสั่ง
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
(ลงชื่อ)

วิรัช ลิ้มวิชัย
(นายวิรัช ลิ้มวิชัย)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

