ตารางหมายเลข 1

ลําดับการประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัตริ าชการของข้าราชการตุลาการ
(แนบท้ายวิธีการประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการ)
กลุ่มที่ 1 : ข้าราชการตุลาการ
ลําดับ
ที่

ผู้รบั การประเมิน

ผูป้ ระเมินระดับต้น

1.

1. ผู้พิพากษาศาลจังหวัด ศาลแขวง
2. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัด ศาลแขวง
3. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัด ศาลแขวง
4. ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
5. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
6. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

1. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล

2.

1. รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค
2. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค
3. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด
4. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวง
5. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
6. เลขานุการศาลยุติธรรมประจําภาค

1. อธิบดีผู้พิพากษาภาค

ผูป้ ระเมินระดับสูงขึน้ ไป
1. อธิบดีผู้พิพากษาภาค

-๒ลําดับ
ผู้รบั การประเมิน
ที่
3. 1. ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานคร

ผูป้ ระเมินระดับต้น

ผูป้ ระเมินระดับสูงขึน้ ไป

1. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น

1. อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น

4.

1. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานคร

1. รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น

1. อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น

5.

1. เลขานุการศาลชั้นต้น
2. เลขานุการศาลอุทธรณ์
3. เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค
4. เลขานุการศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
5. เลขานุการศาลฎีกา
6. รองเลขานุการศาลอุทธรณ์
7. รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค
8. รองเลขานุการศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
9. รองเลขานุการศาลฎีกา

1. รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
2. รองประธานศาลอุทธรณ์
3. รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค
4. รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
5. รองประธานศาลฎีกา

1. อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
2. ประธานศาลอุทธรณ์
3. ประธานศาลอุทธรณ์ภาค
4. ประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
5. ประธานศาลฎีกา

6.

1. ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
2. ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
3. ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
4. ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
คดีชํานัญพิเศษ
5. ผู้พิพากษาศาลฎีกา

1. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
2. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค
3. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
คดีชํานัญพิเศษ
4. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

1. ประธานศาลอุทธรณ์หรือรองประธาน ฯ
หรือประธานแผนก ฯ ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
2. ประธานศาลอุทธรณ์ภาคหรือรองประธาน ฯ
หรือประธานแผนก ฯ ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
3. ประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษหรือ
รองประธาน ฯ ที่ได้รับมอบหมาย
4. ประธานศาลฎีกาหรือรองประธาน ฯ
หรือประธานแผนก ฯ ทีไ่ ด้รับมอบหมาย

-3ลําดับ
ที่

ผู้รบั การประเมิน

ผูป้ ระเมินระดับต้น
1. รองประธานศาลอุทธรณ์หรือประธานแผนก ฯ
ที่ได้รับมอบหมาย
2. รองประธานศาลอุทธรณ์ภาคหรือประธานแผนก ฯ
ที่ได้รับมอบหมาย
3. รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษที่ได้รับ
มอบหมาย
4. รองประธานศาลฎีกาหรือประธานแผนก ฯ
ที่ได้รับมอบหมาย

ผูป้ ระเมินระดับสูงขึน้ ไป

7.

1. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
๒. รองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์
3. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค
4. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
5. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

1. ประธานศาลอุทธรณ์
2. ประธานศาลอุทธรณ์ภาค
3. ประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
4. ประธานศาลฎีกา

8.

1. ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
1. รองประธานศาลอุทธรณ์หรือประธานแผนก ฯ 1. ประธานศาลอุทธรณ์
ที่ได้รับมอบหมาย
2. ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
2. ประธานศาลอุทธรณ์ภาค
2. รองประธานศาลอุทธรณ์ภาคหรือประธาน
3. ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
3. ประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
แผนก ฯ ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
4. ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
5. ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3. รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
6. ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
คดีชํานัญพิเศษ

-๔ลําดับ
ที่
9.

ผู้รบั การประเมิน
1. ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
2. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
3. ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

ผูป้ ระเมินระดับต้น

1. ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาที่ประธานศาลฎีกา 1. ประธานศาลฎีกาหรือรองประธาน ฯ
มอบหมาย
หรือประธานแผนก ฯ ที่ได้รับมอบหมาย

10. 1. ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจําสํานักงานศาลยุติธรรม

1. ผู้รับผิดชอบราชการศาลนั้น
หรือหัวหน้าหน่วยราชการนั้น

11. 1. อธิบดีผู้พพิ ากษาศาลชั้นต้น
2. อธิบดีผู้พพิ ากษาภาค
3. อธิบดีผู้พพิ ากษาศาลชํานัญพิเศษ

1. ประธานศาลฎีกาหรือรองประธาน ฯ
หรือประธานแผนก ฯ ที่รับมอบหมาย

2. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจําสํานักงานศาล
ยุติธรรม
3. ผู้พิพากษาศาลฎีกาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม
4. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม
5. ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลชั้นต้นประจําสํานักงานศาลยุติธรรม
6. ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ประจําสํานักงานศาลยุติธรรม
7. ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม

ผูป้ ระเมินระดับสูงขึน้ ไป

-5ลําดับ
ที่

ผู้รบั การประเมิน

ผูป้ ระเมินระดับต้น

12.

1. รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
2. ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีในศาลชั้นต้น

1. อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น

13.

1. รองประธานศาลฎีกา
2. ประธานแผนกคดีชํานัญพิเศษในศาลฎีกา

1. ประธานศาลฎีกา

14.

1. รองประธานศาลอุทธรณ์
2. รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค
3. รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
4. ประธานแผนกคดีชํานัญพิเศษในศาลอุทธรณ์
5. ประธานแผนกคดีชํานัญพิเศษในศาลอุทธรณ์ภาค

1. ประธานศาลอุทธรณ์
2. ประธานศาลอุทธรณ์ภาค
3. ประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ

15.

1. ประธานศาลอุทธรณ์
2. ประธานศาลอุทธรณ์ภาค
3. ประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ

1. ประธานศาลฎีกา

16.

1. เลขาธิการประธานศาลฎีกา
2. เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม

1. ประธานศาลฎีกา

ผูป้ ระเมินระดับสูงขึน้ ไป

-6ลําดับ
ที่

ผู้รบั การประเมิน

ผูป้ ระเมินระดับต้น

ผูป้ ระเมินระดับสูงขึน้ ไป

17.

1. ผู้พิพากษาที่ปฏิบัติราชการในสํานักประธานศาลฎีกา
2. ผู้พิพากษาที่ปฏิบัติราชการในสํานักงานศาลยุติธรรม

1. เลขาธิการประธานศาลฎีกา
2. เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม

18.

1. ผู้พิพากษาที่มีตําแหน่งประจําศาลใดถูกสั่งให้ไปช่วยราชการ
อีกศาลหนึง่ เป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือน
2. ผู้พิพากษาที่มีตําแหน่งประจําศาลใดถูกสั่งให้ไปช่วยราชการ
อีกศาลหนึง่ เป็นเวลาต่อเนื่องกันเกิน 3 เดือน

1. ให้หัวหน้าศาลเดิมรายงานแต่ทางเดียว

19.

1. ผู้พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม หรือผู้พิพากษา
ประจําศาล ช่วยราชการศาลจังหวัด ศาลแขวง หรือศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัด

1. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล

1. อธิบดีผู้พิพากษาภาค

20.

1. ผู้พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม หรือผู้พิพากษา
ประจําศาลช่วยราชการศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานคร

1. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น

1. อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น

2. ให้หัวหน้าศาลเดิมรายงาน และให้หัวหน้าศาล
ที่ไปช่วยราชการ รายงานอีกทางหนึ่งด้วย

-7ลําดับ
ที่

ผู้รบั การประเมิน

ผูป้ ระเมินระดับต้น

21.

1. ผู้พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม หรือผู้พิพากษา
ประจําศาลช่วยราชการศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค
ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ หรือศาลฎีกา

1. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
2. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค
3. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
คดีชํานัญพิเศษ
4. ผู้ช่วยผู้พิพากษาที่ทําหน้าที่ผู้ช่วยใหญ่

22.

1. ผู้พิพากษาที่ถูกสั่งไปช่วยราชการศาลใดศาลหนึ่งเต็มปีรายงาน

1. หัวหน้าในศาลนั้น หรือหัวหน้าหน่วยราชการ
ที่ไปช่วยนั้น

ผูป้ ระเมินระดับสูงขึน้ ไป
1. รองประธานศาลอุทธรณ์ หรือประธาน
แผนก ฯ ที่ได้รับมอบหมาย
2. รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค หรือประธาน
แผนก ฯ ที่ได้รับมอบหมาย
3. รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
4. รองประธานศาลฎีกา หรือประธานแผนก ฯ
ที่ได้รับมอบหมาย
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กลุ่มที่ 2 : ข้าราชการตุลาการตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส
ลําดับ
ที่

ผู้รบั การประเมิน

ผูป้ ระเมินระดับต้น

1.

1. ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัด ศาลแขวง
2. ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

1. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล

2.

1. ผู้พิพากษาอาวุโสประจําสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค

1. อธิบดีผู้พิพากษาภาค

3.

1. ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานคร

1. รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น

4.

1. ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
2. ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค
3. ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
3. ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา

1. รองประธานศาลอุทธรณ์ ที่ได้รับมอบหมาย
2. รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค
ที่ได้รับมอบหมาย
3. รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
ที่ได้รับมอบหมาย
4. รองประธานศาลฎีกา ที่ได้รับมอบหมาย

ผูป้ ระเมินระดับสูงขึน้ ไป
1. อธิบดีผู้พิพากษาภาค

1. อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
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กลุ่มที่ 3 : ดะโต๊ะยุติธรรม
ลําดับ
ที่
1.

ผู้รบั การประเมิน
1. ดะโต๊ะยุติธรรม

ผูป้ ระเมินระดับต้น
1. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล

ผูป้ ระเมินระดับสูงขึน้ ไป
1. อธิบดีผู้พิพากษาภาค

