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ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับตําแหน่งพนักงานคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง การกํ า หนดเงิ น ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษสํ า หรั บ ข้ า ราชการฝ่ า ย
ศาลปกครองตําแหน่งพนักงานคดีปกครองให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจตามโครงสร้าง
อัตรากําลังของศาลปกครองมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง (๙) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบีย บนี้เรีย กว่า “ระเบีย บคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่า ด้ว ย
เงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับตําแหน่งพนักงานคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับ
ตําแหน่งพนักงานคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒) ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับ
ตําแหน่งพนักงานคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
(๓) ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับ
ตําแหน่งพนักงานคดีปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
(๔) ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับ
ตําแหน่งพนักงานคดีปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๔ ให้พ นักงานคดีป กครองมี สิท ธิได้ รับเงิน ค่าตอบแทนพิ เศษตามประเภทและระดั บ
ตําแหน่งที่ดํารงอยู่ตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป
เงิน ค่าตอบแทนพิเศษกําหนดจ่ายเป็น รายเดือนจากเงิน งบประมาณรายจ่ายของสํานักงาน
ศาลปกครอง
ข้อ ๕ พนั กงานคดีป กครองซึ่ง จะได้รั บ เงิ น ค่ า ตอบแทนพิ เศษตามระเบี ย บนี้ต้ อ งเป็น ผู้ มี
คุณ สมบัติต รงตามคุณ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพนักงานคดีปกครอง ระดับปฏิบัติการถึงระดับ
ทรงคุณวุฒิ และตําแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (พนักงานคดีปกครอง) ระดับสูง ตามที่ ก.ศป.
กําหนดไว้ใ นมาตรฐานกํา หนดตํ าแหน่ง และผ่า นการคัด เลือกให้ดํา รงตํา แหน่ ง พนัก งานคดีปกครอง
ระดับปฏิบัติการถึงระดับทรงคุณ วุฒิ หรือตําแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (พนักงานคดีปกครอง)
ระดับ สูง จากคณะกรรมการที่สํ านั กงานศาลปกครองแต่ งตั้ ง โดยให้ ไ ด้รั บเงิน ค่า ตอบแทนพิเ ศษ
ตามบัญชีอัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับตําแหน่งพนักงานคดีปกครองท้ายระเบียบนี้
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ข้อ ๖ พนั กงานคดี ป กครองซึ่ ง จะได้ รับ เงิน ค่า ตอบแทนพิ เศษต้ อ งปฏิบั ติห น้ าที่ หลั กของ
ตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
พนักงานคดีปกครองที่บรรจุใหม่ ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเมื่อรับราชการในสํานักงาน
ศาลปกครองมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
กรณี ข อกลับเข้ารั บราชการใหม่ห รือโอนมารั บราชการที่สํ านัก งานศาลปกครอง ให้ไ ด้รั บ
เงินค่าตอบแทนพิเศษตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งพนักงานคดีปกครองและต้องมีเวลาปฏิบัติ
ราชการตั้งแต่วันที่ได้รับกลับเข้ารับราชการหรือรับโอนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน
กรณีข้าราชการฝ่ายศาลปกครองที่ย้ายเปลี่ยนสายงานมาดํารงตําแหน่งพนักงานคดีปกครอง
ให้ได้รั บเงิน ค่ าตอบแทนพิเ ศษเมื่ อมีร ะยะเวลาปฏิบัติ ง านในตําแหน่ง พนั กงานคดีปกครองเป็ น เวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าหกเดือน
ข้อ ๗ พนักงานคดีปกครองผู้ใดปฏิบัติหน้าที่หลักของตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งไม่เต็มเดือน
ในเดือนใด ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับเดือนนั้นตามส่ว นของจํานวนวันที่ได้ดํารงตําแหน่ง
และปฏิบัติหน้าที่หลักของตําแหน่งดังกล่าว แต่ถ้าในเดือนใดไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่หลักของตําแหน่งที่ได้รับ
แต่ ง ตั้ง ไม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รับ เงิ น ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษสํ า หรับ เดื อนนั้ น เว้ น แต่ ก รณี ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล า
ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีลาป่ว ย ให้ ได้รับเงิน ค่าตอบแทนพิเศษระหว่า งลาได้ในปีงบประมาณหนึ่งไม่เกิ น
หกสิบวันทําการ
(๒) กรณีลาคลอดบุตร ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษระหว่างลาได้ไม่เกินเก้าสิบวัน
(๓) กรณีลากิจส่วนตัว ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษระหว่างลาได้ในปีงบประมาณหนึ่งไม่เกิน
สี่สิบห้าวันทําการ แต่สําหรับในปีแ รกที่เข้ารับราชการ ให้ได้รับเงิน ค่าตอบแทนพิเศษระหว่างลาได้
ไม่เกินสิบห้าวันทําการ
(๔) กรณีลาพักผ่อนประจําปี ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษระหว่างลาได้ไม่เกิน ระยะเวลา
ที่ผู้นั้นมีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีตามที่กําหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการลา
(๕) กรณีลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งมิใช่เป็น การลาภายในระยะเวลาสิบ สองเดือนแรกที่เข้ารับราชการในสํานักงาน
ศาลปกครองและตั้งแต่เริ่มรับราชการยังไม่เคยลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือยังไม่เคยลาไปประกอบพิธี
ฮัจญ์ ณ เมืองเมกกะ ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษระหว่างลาได้ไม่เกินหกสิบวัน
(๖) กรณีลาไปเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ระหว่างลาได้ไม่เกินหกสิบวัน
(๗) กรณีลาไปฝึกอบรมหรือดูงาน ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษระหว่างลาได้ไม่เกินหกสิบวัน
ข้อ ๘ พนั ก งานคดี ป กครองผู้ ใ ดขาดราชการหรื อ ละทิ้ ง หน้ า ที่ ร าชการโดยไม่ มี เ หตุ ผ ล
อันสมควร ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับวันที่ขาดราชการหรือละทิ้งหน้าที่ราชการดังกล่าว
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ข้อ ๙ พนั ก งานคดี ป กครองผู้ ใ ดได้ รั บ เงิ น ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษสํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง พนั ก งาน
คดีปกครองไปโดยไม่มีสิทธิที่จะได้รับตามระเบียบนี้ ให้คืนเงินค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการไม่มีสิทธินั้น
ข้อ ๑๐ พนั ก งานคดี ป กครองที่ บ รรจุ ใ หม่ ก่ อ นวั น ที่ ร ะเบี ย บนี้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ให้ ไ ด้ รั บ
เงินค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่พ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ข้อ ๑๑ ให้ คณะกรรมการข้า ราชการฝ่า ยศาลปกครองมีอํ านาจตีค วามและวินิ จฉั ย ปั ญ หา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๒ ให้เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจ
ออกประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
หัสวุฒิ วิฑิตวิรยิ กุล
ประธานศาลปกครองสูงสุด
ประธานกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง

บัญชีอัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับตําแหน่งพนักงานคดีปกครอง
ท้ายระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับตําแหน่งพนักงานคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๔
ตําแหน่งประเภท

ระดับ

อํานวยการ

สูง

วิชาการ

ให้ได้รับเมื่อ

อัตรา (บาท)

ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะด้าน

๑๒,๐๐๐

ทรงคุณวุฒิ

ดํารงตําแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ

๑๒,๐๐๐

เชี่ยวชาญ

ดํารงตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญ

๑๒,๐๐๐

ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ

๑๑,๐๐๐

ชํานาญการ

ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ

๙,๐๐๐

ปฏิบัติการ

ดํารงตําแหน่งระดับปฏิบัติการ

๗,๐๐๐

ชํานาญการพิเศษ

