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แนวทางการแต่งตั้งผู้บริหารศาลในวาระ 1 ตุลาคม 2559
ในการประชุ ม คณะกรรมการตุ ล าการศาลยุ ติธ รรม ครั้ ง ที่ 13/2559 เมื่ อวั น ที่ 13
มิถุนายน 2559 คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้ มีมติกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการโยกย้าย
แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ วาระ 1 ตุลาคม 2559 ดังนี้
1. ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ภาคและประธานศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ ให้
แต่งตั้งจากข้าราชการตุลาการชั้น 4 ซึ่งดารงตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา สาหรับตาแหน่ง
อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น อธิบดีผู้พิพากษาภาค ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตุลาการชั้น 4 ซึ่งดารง
ตาแหน่งตั้งแต่ผู้พิพากษาศาลฎีกา จนถึงผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะใน
ศาลอุทธรณ์ภาค หรือตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า ส่วนตาแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ให้แต่งตั้งจาก
ข้าราชการตุลาการชั้น 4 ซึ่งดารงตาแหน่งตั้งแต่ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค หรือ
ตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า จนถึงตาแหน่งข้าราชการตุลาการชั้น 3 ในระดับผู้พิพากษาหัวหน้าคณะซึ่งมี
อาวุโสสูงกว่าผู้พิพากษาหั วหน้าศาล ทั้งนี้ ตาแหน่งของข้าราชการตุลาการที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับแต่งตั้ ง
ดังกล่าวให้ถือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของปีที่จะแต่งตั้ง
2. ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งจากศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ภาค ให้ไปดารง
ตาแหน่งผู้บริหารในศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ หรือผู้บริหารศาลชั้นต้น
แล้วแต่กรณี จะต้องมีระยะเวลาในการดารงตาแหน่งผู้บริหารในศาลเกินกว่า 1 ปี
3. ในกรณีผู้ที่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองประธานศาลอุทธรณ์ รองประธาน
ศาลอุทธรณ์ภาค และรองประธานศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ ประธานแผนกคดีพิเศษในศาลอุทธรณ์ /
อุทธรณ์ภาค และรองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ ขอสละสิทธิในการดารงตาแหน่งดังกล่าว
จะไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารในระนาบเดียวกันอีก เช่น ตาแหน่งผู้บริห ารใน
ศาลชั้นอุทธรณ์ อธิบดีผู้ พิพากษาศาลชั้นต้น อธิบดีผู้พิพากษาภาค
4. ในกรณีผู้ที่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองประธานศาลอุทธรณ์ รองประธาน
ศาลอุทธรณ์ภาค และรองประธานศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ ประธานแผนกคดีพิเศษในศาลอุทธรณ์ /
อุทธรณ์ภาค และรองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ ขอไปดารงตาแหน่งผู้บริหารศาลเฉพาะ
บางศาล โดยระบุว่า หากไม่ได้ตามความประสงค์ ให้จัดไปดารงตาแหน่งอื่นได้ตามความเหมาะสม หากไม่
สามารถพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารศาลได้ในปีนั้น ในปีถัดไปยังคงมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งผู้บริหารในระนาบเดียวกันอีก
5. ในกรณีผู้ที่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองประธานศาลอุทธรณ์ รองประธาน
ศาลอุทธรณ์ภาค และศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ ประธานแผนกคดีพิเศษในศาลอุทธรณ์ /อุทธรณ์ภาค
และรองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ ขอไปดารงตาแหน่งผู้บริหารศาลดังกล่าวเฉพาะบางศาล
โดยระบุว่า หากไม่ได้ตามความประสงค์ ขออยู่ที่เดิม หากไม่สามารถพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารได้ใน
ปีนั้น ในปีถัดไปยังคงมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารในระนาบเดียวกัน ได้อีก แต่ให้จัด
อาวุโสสาหรับแต่งตั้งเป็นลาดับอาวุโสสุดท้ายของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารในปีก่อนตามข้อ 4

2
6. หากไม่อาจจัดสรรผู้ไปดารงตาแหน่งรองประธานศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค
และรองประธานศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ ประธานแผนกคดีพิเศษในศาลอุทธรณ์/อุทธรณ์ภาคได้เพียงพอ
ก็อาจพิจารณาแต่งตั้งผู้ไปดารงตาแหน่งดังกล่าวจากผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ /อุทธรณ์ภาคใน
ศาลนั้น ซึ่งมีอาวุโสลาดับต้นประกอบกับความเหมาะสม
7. ไม่ให้ผู้ที่เคยดารงตาแหน่งผู้บริหารศาลตามกฎหมายใหม่ (พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่าย
ตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2551 มาตรา 13 ซึ่งให้ข้าราชการตุลาการชั้น 4 เป็นผู้บริหาร ในศาลชั้นต้นได้)
ครบวาระแล้ว ย้อนกลับมาดารงตาแหน่งผู้บริหารศาลในระนาบเดียวกันอีก เว้นแต่ผู้ที่เคยเป็นอธิบดีผู้พิพากษา
ศาลแรงงานภาค อาจได้รับการพิจารณาย้อนกลับมาเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น หรืออธิบดีผู้พิพากษาภาค
ได้อีก
8. กรณีผู้ที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา เห็นสมควรแต่งตั้งจากผู้ที่มีอาวุโสสูง
ดังนั้น นอกจากผู้ที่แสดงความประสงค์ขอเข้ารับราชการในศาลฎีกาและผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
คัดเลือกของศาลฎีกาแล้ว กรณีไม่มีผู้ขอไปดารงตาแหน่งแต่ยังมีอัตราว่าง เห็นสมควรแต่งตั้งจากผู้ที่อยู่ใน
เกณฑ์เลื่อนชั้น 3 เป็นชั้น 4 ซึ่งมีอาวุโสลาดับต้น
9. หลักเกณฑ์การโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการในศาลจังหวัดในกรุงเทพ ฯ และศาลจังหวัด
สมุทรปราการ ใช้หลักเกณฑ์เดิมดังต่อไปนี้
1) การแต่ ง ตั้ ง ผู้ พิ พ ากษาหั ว หน้ า ศาลจั ง หวั ด ในกรุ ง เทพ ฯ และศาลจั ง หวั ด
สมุทรปราการ อาจแต่งตั้งจากผู้ที่เคยดารงตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและได้พ้นวาระการดารงตาแหน่ง
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลไปแล้วก็ได้
2) การแต่ ง ตั้ ง ผู้ พิ พ ากษาหั ว หน้ า ศาลจั ง หวั ด ในกรุ ง เทพ ฯ และศาลจั ง หวั ด
สมุทรปราการ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
10. หลักเกณฑ์ในการยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอโยกย้ายวาระ 1 ตุลาคม มีดังนี้
1) ตาแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ภาค ประธานศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ อธิบดี
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานคร อธิบดีผู้พิพากษาศาลชานัญพิเศษ อธิบดีผู้พิพากษาศาลพิเศษ
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ให้แสดงความประสงค์เฉพาะขอดารงตาแหน่งเป็นผู้บริหารไม่สามารถระบุตาแหน่งได้
2) ตาแหน่งรองประธานศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค รองประธานศาล
อุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ ประธานแผนกคดีพิเศษในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค และรองประธานแผนกคดี
ยาเสพติดในศาลอุทธรณ์ สามารถแสดงความประสงค์เลือกได้ทั้งศาลและตาแหน่ง สาหรับตาแหน่ งรอง
ประธานศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษให้ระบุความประสงค์ว่าต้องการดารงตาแหน่งในแผนกคดีใด หากเคยมี
ประวัติการดารงตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับแผนกคดีในศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ หรือมีประวัติการศึกษาหรือ
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับคดีชานัญพิเศษให้แจ้งข้อมูลเพื่อนามาประกอบการพิจารณาด้วย
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3) ตาแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น หัวหน้าแผนกคดีในศาลแพ่งและศาล
อาญา และรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค สามารถแสดงความประสงค์เลือกได้ทั้งศาล หน่วยงาน และ
ตาแหน่ง กรณีมีผู้ประสงค์ไปดารงตาแหน่งไม่ครบตามอัตราที่แต่งตั้ง อาจแต่งตั้งจากผู้ที่เคยดารงตาแหน่ง
ครบวาระแล้วซึ่งแสดงความประสงค์ไปดารงตาแหน่งได้
4) ตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ ผู้พิพากษาศาล
อุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ และผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ (ข้าราชการตุลาการชั้น 4) ให้
ระบุความประสงค์ว่าต้องการดารงตาแหน่งในแผนกคดีใด หากเคยมีประวัติการดารงตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับ
แผนกคดีในศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ หรือมีประวัติการศึกษาหรือประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับคดีชานัญ
พิเศษให้แจ้งข้อมูลเพื่อนามาประกอบการพิจารณาด้วย
5) ตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดในกรุงเทพมหานคร และศาลจังหวัด
สมุทรปราการ สามารถแสดงความประสงค์เลือกได้ทั้งศาลและตาแหน่ง

