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ระเบียบคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง
วาดวยการเลื่อนขาราชการฝายศาลปกครอง
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองจึงออกระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการขา ราชการฝา ยศาลปกครอง วา ดว ย
การเลื่อนขาราชการฝายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ให ย กเลิ ก ระเบี ยบคณะกรรมการข า ราชการฝ า ยศาลปกครอง ว า ด ว ยการเลื่ อ น
ขาราชการฝายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“การเลื่อน” หมายความวา การแตงตั้งขาราชการฝายศาลปกครองใหดํารงตําแหนงประเภท
เดียวกันในระดับหรือตําแหนงที่สูงขึ้น ทั้งนี้ อาจเปนตําแหนงในสายงานเดิม หรือตางสายงานก็ได
“ตางสายงาน” หมายความวา สายงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่มิใชสายงานเดียวกัน
“ฐานคํานวณเงิน เดือ นลาง” หมายความวา อัตราเงิน เดือ นที่ใ ชใ นการคํา นวณเพื่อ เลื่อ น
เงินเดือน สําหรับผูมีเงินเดือนต่ํากวาคากึ่งกลางของบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของระดับที่ดํารงตําแหนง
ขอ ๕ ขาราชการฝายศาลปกครองที่จะไดรับการเลื่อนใหดํารงตําแหนงประเภทและระดับใด
ตองเปนขาราชการฝายศาลปกครองที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของบุคคลที่ไดรับ
การแตงตั้งเปนขาราชการฝายศาลปกครองประเภทและระดับนั้น และตองอยูในหลักเกณฑที่กําหนดไว
ในระเบียบนี้
ขาราชการที่โอนมารับราชการในสํานักงานศาลปกครอง จะไดรับการเลื่อนขึ้น แตงตั้งให
ดํารงตําแหนงตามระเบียบนี้ ตองปฏิบัติราชการในสํานักงานศาลปกครองมาแลวไมนอยกวา ๖ เดือน
ขอ ๖ การเลื่ อ นขาราชการฝายศาลปกครองผูดํ ารงตํา แหนง ประเภททั่วไป เพื่อ แตงตั้ ง
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
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(๑) ขาราชการฝายศาลปกครองประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ที่จะไดรับการเลื่อ นขึ้น
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญงาน ผูนั้นจะตอง
(๑.๑) มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงในระดับปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(ก) กรณีเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตองดํารง
ตําแหนงมาแลวไมนอยกวา ๖ ป
(ข) กรณีเปน ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพเทคนิค (ปวท.)
ตองดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา ๕ ป
(ค) กรณีเปน ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้น สูง (ปวส.)
ตองดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา ๔ ป
(๑.๒) ได รั บเงิ น เดื อนไมต่ํ า กว า ขั้ น ต่ํ า ของบัญ ชี เงิ น เดื อ นขั้น ต่ํ าขั้ น สูง ของตํ าแหน ง
ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
(๑.๓) ผานการประเมินความเหมาะสมของบุคคลและผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่สํานักงานศาลปกครองกําหนด
(๒) ขาราชการฝายศาลปกครองประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ที่จะไดรับการเลื่อนขึ้น
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับอาวุโส ผูนั้นจะตอง
(๒.๑) ดํารงตําแหนงระดับชํานาญงานมาแลวไมนอยกวา ๖ ป
(๒.๒) ไดรับเงิน เดือ นไมต่ํากวาอัตราเงิน เดือ นที่คํ านวณไดจ ากคากึ่งกลางของบัญ ชี
เงินเดือนขั้นต่ําขั้น สูงของตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน หักดวยรอยละ ๑๒ ของฐาน
คํานวณเงินเดือนลาง
(๒.๓) ผานการประเมินความเหมาะสมของบุคคลและผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่สํานักงานศาลปกครองกําหนด
ขอ ๗ การเลื่อ นขาราชการฝายศาลปกครองผูดํารงตําแหนงประเภทวิช าการ เพื่อแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ขาราชการฝายศาลปกครองประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ที่จะไดรับการเลื่อนขึ้น
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ผูนั้นจะตอง
(๑.๑) มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงในระดับปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
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(ก) กรณี เป น ผู สํา เร็จ การศึ กษาระดับ ปริ ญญาตรี ตอ งดํ ารงตํา แหนง มาแล ว
ไมนอยกวา ๕ ป
(ข) กรณี เปน ผูสํา เร็ จการศึก ษาระดั บปริ ญญาโท ต องดํ ารงตํา แหน งมาแล ว
ไมนอยกวา ๓ ป
(ค) กรณีเปน ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ตองดํา รงตําแหนงมาแล ว
ไมนอยกวา ๑ ป
(๑.๒) ได รั บเงิ น เดื อนไมต่ํ า กว า ขั้ น ต่ํ า ของบัญ ชี เงิ น เดื อ นขั้น ต่ํ าขั้ น สูง ของตํ าแหน ง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
(๑.๓) ผานการประเมินความเหมาะสมของบุคคลและผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑท่สี ํานักงานศาลปกครองกําหนด
(๑.๔) กรณีผูดํารงตําแหนงพนักงานคดีปกครอง ตองไดรับประกาศนียบัตรการอบรม
หลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับตน ที่สํานักงานศาลปกครองกําหนด หรือไดรับปริญญาโทหรือ
เทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกฎหมายมหาชน หรือหลักสูตรกฎหมายมหาชนที่สํานักงานศาลปกครองรับรอง
และไดรับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับกลางที่สํานักงานศาลปกครอง
กําหนด
(๒) ขาราชการฝายศาลปกครองประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ที่จะไดรับการเลื่อนขึ้น
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ ผูนั้นจะตอง
(๒.๑) ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการมาแลวไมนอยกวา ๓ ป
(๒.๒) ไดรับเงิน เดือ นไมต่ํากวาอัตราเงิน เดือ นที่คํ านวณไดจ ากคากึ่งกลางของบัญ ชี
เงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หักดวยรอยละ ๑๒ ของฐาน
คํานวณเงินเดือนลาง
(๒.๓) ผานการประเมินความเหมาะสมของบุคคลและผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่สํานักงานศาลปกครองกําหนด
(๒.๔) กรณีผูดํารงตําแหนงพนักงานคดีปกครอง ตองไดรับประกาศนียบัตรการอบรม
หลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับตน ที่สํานักงานศาลปกครองกําหนด หรือไดรับปริญญาโทหรือ
เทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกฎหมายมหาชน หรือหลักสูตรกฎหมายมหาชนที่สํานักงานศาลปกครองรับรอง
และไดรับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับกลางที่สํานักงานศาลปกครองกําหนด
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(๓) ขาราชการฝายศาลปกครองประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ที่จะไดรับการเลื่อนขึ้น
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ ผูนั้นจะตอง
(๓.๑) ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษมาแลวไมนอยกวา ๒ ป
(๓.๒) ไดรับเงิน เดือ นไมต่ํากวาอัตราเงิน เดือ นที่คํ านวณไดจ ากคากึ่งกลางของบัญ ชี
เงิน เดือ นขั้น ต่ําขั้น สูงของตําแหนงประเภทวิช าการ ระดับ ชํา นาญการพิเ ศษ หัก ดว ยรอ ยละ ๑๒
ของฐานคํานวณเงินเดือนลาง
(๓.๓) ผานการประเมินความเหมาะสมของบุคคลและผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่สํานักงานศาลปกครองกําหนด
(๓.๔) กรณีผูดํารงตําแหนงพนักงานคดีปกครอง ตองไดรับประกาศนียบัตรการอบรม
หลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับตน ที่สํานักงานศาลปกครองกําหนด หรือไดรับปริญญาโทหรือ
เทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกฎหมายมหาชน หรือหลักสูตรกฎหมายมหาชนที่สํานักงานศาลปกครองรับรอง
และไดรับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับกลางที่สํานักงานศาลปกครอง
กําหนด และไดรั บประกาศนียบั ตรการอบรมหลักสู ตรพนักงานคดี ปกครองระดับ สูงที่ สํานั กงาน
ศาลปกครองกําหนด
(๔) ขาราชการฝายศาลปกครองประเภทวิช าการ ระดับเชี่ยวชาญ ที่จะไดรับการเลื่อนขึ้น
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับทรงคุณวุฒิ ผูนั้นจะตอง
(๔.๑) ดํารงตําแหนงระดับเชี่ยวชาญมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
(๔.๒) ได รั บเงิ น เดื อนไมต่ํ า กว า ขั้ น ต่ํ า ของบัญ ชี เงิ น เดื อ นขั้น ต่ํ าขั้ น สูง ของตํ าแหน ง
ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
(๔.๓) ผานการประเมินความเหมาะสมของบุคคลและผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่สํานักงานศาลปกครองกําหนด
(๔.๔) กรณีผูดํารงตําแหนงพนักงานคดีปกครอง ตองไดรับประกาศนียบัตรการอบรม
หลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับตน ที่สํานักงานศาลปกครองกําหนด หรือไดรับปริญญาโทหรือ
เทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกฎหมายมหาชน หรือหลักสูตรกฎหมายมหาชนที่สํานักงานศาลปกครองรับรอง
และไดรับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับกลางที่สํานักงานศาลปกครอง
กําหนด และไดรั บประกาศนียบั ตรการอบรมหลักสู ตรพนักงานคดี ปกครองระดับ สูงที่ สํานั กงาน
ศาลปกครองกําหนด
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ขอ ๘ เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงของขาราชการฝายศาลปกครอง
ในการเลื่อนขึ้น แตง ตั้งใหดํา รงตํ าแหนง ในระดับ ที่สูง ขึ้น ตามขอ ๖ และขอ ๗ ใหนํ าระยะเวลา
การดํ า รงตํ า แหน ง ก อ นวั น ที่ ร ะเบี ย บนี้ มี ผ ลใช บั ง คั บ ที่ เ ที ย บได กั บ ระดั บ ที่ ดํ า รงตํ า แหน ง ดั ง กล า ว
มานับรวมดวย
ขอ ๙ เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงของขาราชการฝายศาลปกครอง
ที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตําแหนงประเภทวิชาการ สําหรับผูยายจาก
ตําแหนงประเภททั่วไป ใหนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงตั้งแตวัน ที่ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ํา
ของบัญชีเงิน เดือนขั้นต่ําขั้นสูงของตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มารวมเปนระยะเวลา
การดํารงตําแหนงเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นได
ขอ ๑๐ ในการคํานวณอัตราเงินเดือนสําหรับการเลื่อนขึ้น แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ
ที่สูงขึ้น เมื่อนํารอยละ ๑๒ ของฐานคํานวณเงินเดือนลาง ไปหักออกจากคากึ่งกลางของบัญชีเงินเดือน
ขั้นต่ําขั้นสูงของระดับที่ดํารงตําแหนงแลว ทําใหอัตราเงินเดือนที่คํานวณไดมีเศษไมถึงสิบบาทใหปรับ
เพิ่มขึ้นเปนสิบบาท
ขอ ๑๑ เพื่อประโยชนใ นการเลื่อนขาราชการฝายศาลปกครองขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในระดับที่สู งขึ้น ในครั้ งแรกของแตละบุคคล ใหแ ตง ตั้งขา ราชการฝ ายศาลปกครองที่มีคุณ สมบั ติ
เรื่องระยะเวลาการดํารงตําแหนงและอัตราเงินเดือนตางไปจากที่กําหนดไวในขอ ๖ และขอ ๗ ไดเปน
การเฉพาะคราวในครั้งแรกของแตละบุคคล ดังตอไปนี้
(๑) ใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงานและเคยดํารงตําแหนงระดับ ๔ มาแลวรวมกัน
ไมนอยกวา ๑ ป หรือดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงานและเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๓ มาแลว
รวมกัน ไมนอ ยกว า ๓ ป และไดรั บเงิ น เดื อ นในป งบประมาณก อ นหนาป งบประมาณที่ จะเลื่อ น
ตําแหนงไมต่ํากวา ๘,๗๗๐ บาท ดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานได
(๒) ใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการได
(๒.๑) ผูดํารงตําแหนงพนักงานคดีปกครองระดับปฏิบัติการและเคยดํารงตําแหนงระดับ ๕
มาแลวรวมกัน ไมนอยกวา ๑ ป หรือดํารงตําแหนงพนักงานคดีปกครองระดับปฏิบัติการและเคย
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๔ มาแลวรวมกันไมนอยกวา ๓ ป และไดรับเงินเดือนในปงบประมาณ
กอนหนาปงบประมาณที่จะเลื่อนตําแหนงไมต่ํากวา ๑๐,๗๗๐ บาท และตองไดรับประกาศนียบัตร
การอบรมหลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับตนที่สํานักงานศาลปกครองกําหนด หรือไดรับปริญญาโท
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกฎหมายมหาชน หรือหลักสูตรกฎหมายมหาชน ที่สํานักงานศาลปกครอง
รับรอง และไดรับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับกลางที่สํานักงาน
ศาลปกครองกําหนด
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(๒.๒) ผูดํารงตําแหนงนัก วิช าการตรวจสอบภายใน นั กวิช าการคอมพิว เตอร และ
เจาหนาที่ศาลปกครอง ระดับปฏิบัติการและเคยดํารงตําแหนงระดับ ๕ มาแลวรวมกันไมนอยกวา ๑ ป
หรือดํารงตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการคอมพิวเตอร และเจาหนาที่ศาลปกครอง
ระดับปฏิบัติการและเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๔ มาแลวรวมกันไมนอยกวา ๓ ป และไดรับ
เงินเดือนในปงบประมาณกอนหนาปงบประมาณที่จะเลื่อนตําแหนงไมต่ํากวา ๑๐,๗๗๐ บาท
(๓) ใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
พิเศษได
(๓.๑) ผูดํารงตํา แหนงพนั กงานคดีป กครองระดับชํานาญการและเคยดํารงตําแหน ง
ระดับ ๗ มาแลวรวมกันไมนอยกวา ๑ ป หรือดํารงตําแหนงพนักงานคดีปกครองระดับชํานาญการ
และเคยดํ ารงตํ าแหนง ไม ต่ํา กวา ระดั บ ๖ มาแลว รวมกัน ไม นอ ยกว า ๒ ป และได รับ เงิน เดื อ น
ในปงบประมาณกอนหนาปงบประมาณที่จะเลื่อนตําแหนงไมต่ํากวา ๑๖,๒๘๐ บาท และตองไดรับ
ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับตน ที่สํานักงานศาลปกครองกําหนด
หรือไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกฎหมายมหาชน หรือหลักสูตรกฎหมายมหาชน
ที่สํานักงานศาลปกครองรับรอง และไดรับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรพนักงานคดีปกครอง
ระดับกลางที่สํานักงานศาลปกครองกําหนด
(๓.๒) ผูดํ า รงตํ า แหนง นั ก วิ ช าการตรวจสอบภายใน และนั กวิ ช าการคอมพิว เตอร
ระดับชํานาญการและเคยดํารงตําแหนงระดับ ๗ มาแลวรวมกันไมนอยกวา ๑ ป หรือดํารงตําแหนง
นักวิช าการตรวจสอบภายใน และนักวิช าการคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการและเคยดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาระดับ ๖ มาแลวรวมกันไมนอยกวา ๒ ป และไดรับเงินเดือนในปงบประมาณกอนหนา
ปงบประมาณที่จะเลื่อนตําแหนงไมต่ํากวา ๑๖,๒๘๐ บาท
(๓.๓) ผูดํารงตําแหนงเจาหนาที่ศาลปกครองระดับชํานาญการ ซึ่งเคยไดรับการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนง ระดับ ๗ว/๘ว ที่มิใชการดํารงตําแหนงเปนการเฉพาะคราวอยูกอนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒
และเคยดํารงตําแหนงระดับ ๗ มาแลวรวมกันไมนอยกวา ๑ ป และไดรับเงินเดือนในปงบประมาณ
กอนหนาปงบประมาณที่จะเลื่อนตําแหนงไมต่ํากวา ๑๖,๒๘๐ บาท
ขอ ๑๒ ภายใต บั ง คั บ ข อ ๑๔ ให แ ต ง ตั้ ง ผู ผ า นการคั ด เลื อ กซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว น
ตามระเบียบคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง วาดวยการบรรจุ การเลื่อน การยายขาราชการ
ฝายศาลปกครองใหดํารงตําแหนงพนักงานคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยสํานักงานศาลปกครอง
มีคําสั่งใหรักษาการในตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานในแตละหนวยงานอยูกอนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒
ใหดํารงตําแหนงพนักงานคดีปกครอง ระดับเชี่ยวชาญได
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ขอ ๑๓ ใหแ ตงตั้ งผู ผานการคัด เลื อกซึ่ งมี คุณ สมบั ติครบถ วนตามระเบีย บคณะกรรมการ
ขาราชการฝายศาลปกครอง วาดวยการเลื่อนขาราชการฝายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งผานการ
ประเมินความเหมาะสมของบุคคล และผานการประเมินผลงานทางวิชาการ โดยสํานักงานศาลปกครอง
มีคําสั่งใหรักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาสํานักงานศาลปกครองอยูกอนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒
ใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่ศาลปกครองระดับทรงคุณวุฒิได ทั้งนี้ ไมกอนวันที่บุคคลดังกลาวสงผลงาน
โดยครบถวนสมบูรณ
ขอ ๑๔ ใหนําบรรดาประกาศ หลักเกณฑหรือวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อ นขาราชการ
ฝา ยศาลปกครองขึ้น แตง ตั้ง ใหดํ ารงตํา แหน งในระดับ ที่ สูง ขึ้น ที่ ออกตามระเบี ยบคณะกรรมการ
ขาราชการฝายศาลปกครอง วาดวยการบรรจุ การเลื่อน การยายขาราชการฝายศาลปกครองใหดํารง
ตําแหนงพนักงานคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๔ และระเบียบคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง
วาดวยการเลื่อนขาราชการฝายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ใชบังคับอยูกอนหรือในวันที่ระเบียบนี้
ใชบังคับ มาใชบังคับกับการเลื่อนขาราชการฝายศาลปกครองขึ้น แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ
ที่สูง ขึ้น ในระหวางที่ยัง ไมมี ประกาศ หลักเกณฑ หรือ วิธีก ารประเมิน บุ คคลเพื่อ เลื่อ นขา ราชการ
ฝายศาลปกครองขึ้น แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นที่ออกตามระเบียบนี้ ทั้งนี้ เทาที่ไมขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้
ขอ ๑๕ ใหเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ
ออกประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑและวิธีการเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
อักขราทร จุฬารัตน
ประธานศาลปกครองสูงสุด
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