11 ใครเป็ นผู้กำหนดจำนวนผู้พพิ ำกษำสมทบ
ตอบ คณะกรรมการบริ ห ารศาลยุติ ธรรม (ก.บ.ศ.) เป็ นผูก้ าหนดจ านวนผูพ้ ิพ ากษาสมทบโดย
ออกเป็ นประกาศ ก.บ.ศ.
12 ก.บ.ศ. มีจำนวนข้ ำรำชกำรตุลำกำรแต่ ละชั้นศำลจำนวนกีค่ น
ตอบ ก.บ.ศ. ศาลฎีกา 4 คน ศาลอุทธรณ์ 4 คน ศาลชั้นต้น 4 คน (สู ตร 4 + 4 + 4)
ก.ศ. ศาลฎีกา 1 คน ศาลอุทธรณ์ 1 คน ศาลชั้นต้น 1 คน (สู ตร 1 + 1 + 1)
ก.ต. ศาลฎีกา 6 คน ศาลอุทธรณ์ 4 คน ศาลชั้นต้น 2 คน (สู ตร 6 + 4 + 2)
13 สำนักงำนศำลยุติธรรม คือ อะไร
ตอบ สานักงานศาลยุติธรรมเป็ นหน่ วยงานอิ สระ มี ฐานะเป็ นนิ ติบุคคลเป็ นหน่ วยธุ รการและมี
เลขาธิการ สานักงานศาลยุติธรรมเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา ขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา
14 ศำลยุติธรรมแยกออกจำกกระทรวงยุติธรรมเมื่อใด
ตอบ วันที่ 20 สิ งหาคม 243 ศาลยุติธรรมได้แยกเป็ นอิสระจากกระทรวงยุติธรรม
15 ประธำนศำลฎีกำคนปัจจุบัน เป็ นประธำนคนทีเ่ ท่ ำใด
ตอบ นายชีพ จุลมนต์ 1 ต.ค. 2560 – ปัจจุบนั เป็ นประธานศาลฎีกาคนที่ 44
16 เลขำธิกำรสำนักงำนศำลยุติธรรม ชื่ อว่ ำอะไร
ตอบ นายสราวุธ เบญจกุล
17 โฆษกศำลยุติธรรม ชื่ อว่ ำอะไร
ตอบ นายสุ ริยณั ห์ หงส์วิไล

18 โครงสร้ ำงของสำนักงำนศำลยุติธรรมแบ่ งเป็ นกีส่ ่ วนงำน เจ้ ำหน้ ำทีห่ น้ ำบัลลังก์และนิติกรอยู่ส่วนงำนใด
ตอบ แบ่งออกเป็ น
กลุ่มงานช่วยอานวยการ
กลุ่มงานคลัง
กลุ่มงานบริ การประชาชนและประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานบริ หารจัดการคดี
กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี
กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
ส่ วนเทคโนโลยีสารสนเทศ (บางศาลจะไม่มีสองส่ วนงานนี้)
ส่ วนคดีนกั ท่องเที่ยว (บางศาลจะไม่มีสองส่ วนงานนี้)
เจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์อยูส่ ่ วนช่วยพิจารณาคดี
นิติกรจะปฏิบตั ิหน้าที่ใน 2 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริ การประชาชนและประชาสัมพันธ์ และกลุ่มงาน
ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
19 จงเรียงลำดับประมวลจริยธรรมข้ ำรำชกำรศำลยุติธรรมให้ ถูกต้ อง
ตอบ 1. ซื่อสัตย์สุจริ ต 2. บริ สุทธิ์ยตุ ิธรรม 3. รักศักดิ์ศรี 4. ดารงตนดี 5. สามัคคี 6. มีใจให้บริ การ
7. พัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง
ประมวลจริยธรรมข้ ำรำชกำรศำลยุติธรรมและลูกจ้ ำง
1. ซื่ อสั ตย์ สุจริต
1.1 จักต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต
1.2 จักต้องละเว้นการแสวงหาตาแหน่ง บาเหน็จความชอบโดยมิชอบ
1.3 จักต้องละเว้นการแอบอ้างหรื อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
1.4 จักต้องไม่ยินยอมให้บุคคลในครอบครัว หรื อบุคคลอื่นก้าวก่ายการปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อ
ใช้ตาแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2. บริสุทธิ์ยุติธรรม
2.1 จักต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความบริ สุทธิ์ยตุ ิธรรม
2.2 จักต้องรักษาความลับ
2.3 จักต้องวางตัวเป็ นกลาง
2.4 จักต้องสนับสนุนให้กระบวนการพิจารณาคดีให้เป็ นไปด้วยความรวดเร็ ว

3. รักศักดิ์ศรี
3.1 จักต้องไม่คบหาสมาคมหรื อสนับสนุนผูป้ ระพฤติผดิ กฎหมาย
3.2 จักต้องยึดมัน่ ในระบบคุณธรรมและปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณ
3.3 จักต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่ อมเสี ยต่อเกียรติภูมิของศาลยุติธรรม
3.4 จักต้องส่ งเสริ มภาพลักษณ์
3.5 พึงปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่เชื่อถือศรัทธาแก่สาธารณชน
4. ดำรงตนดี
4.1 จักต้องเคารพและปฏิบตั ิตามระเบียบ กฎหมาย
4.2 จักต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความสารวมกริ ยาวาจา
4.3 พึงดารงตนอย่างสมถะ เรี ยบง่าย
4.4 พึงเอาใจใส่ ดูแลรักษาอาคารและบริ เวณศาลให้สง่างาม
5. สำมัคคี
5.1 จักต้องให้เกียรติ รับฟังความคิดเห็น และเคารพสิ ทธิของผูร้ ่ วมงาน
5.2 จักต้องมีความสามัคคี
5.3 จักต้องส่ งเสริ ม
5.4 พึงปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมงานด้วยความเอื้อเฟื้ อและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5.5 ผูบ้ งั คับบัญชาพึงเอาใจใส่ ดูแล
5.6 ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาพึงให้ความเคารพและปฏิบตั ิตามคาสั่งที่ผูบ้ งั คับบัญชาสั่งในหน้าที่
ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย
6. มีใจให้ บริกำร
6.1 จักต้องมีจิตสานึกในการให้บริ การ
6.2 จักต้องให้บริ การประชาชน
6.3 จักต้องอานวยความสะดวก และสอดส่ องดูแล เอาใจใส่
6.4 จักต้องตรงต่อเวลา
7. พัฒนำคุณภำพงำนอย่ ำงต่ อเนื่อง
7.1 จักต้องให้ความร่ วมมือในการปรับปรุ งพัฒนาระบบงาน
7.2 จักต้องระมัดระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
7.3 จักต้องสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของศาล
7.4 พึงขวนขวายความรู ้เพิ่มเติมอยูเ่ สมอเพื่อพัฒนาตนเอง

19 สมรรถนะหลัก มีกปี่ ระกำร
ตอบ สมรรถนะหลัก คือ คุ ณลักษณะร่ วมของข้าราชการ ศาลยุติธรรมทั้งระบบเพื่อหล่อหลอม
ค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ คือ
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
2. จิตสานึกในการให้บริ การ (Service Mind)
3. การสัง่ สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
4. จริ ยธรรม (Integrity)
5. การทางานเป็ นทีม (Teamwork)
20 ประธำนศำลฎีกำเป็ นข้ ำรำชกำรประเภทใด
ตอบ ข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม

