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ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม
ว่าด้วยการศึกษาอบรมผู้ช่วยผู้พพิ ากษา
พ.ศ. ๒๕๔๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ออกระเบียบเพื่อกําหนดมาตรฐานการศึกษาอบรม
ผู้ช่วยผู้พิพากษาไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการศึกษา
อบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. ๒๕๔๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ระเบียบนี้มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ช่วยผู้พิพากษาที่เข้ารับการอบรมตามระเบียบกระทรวง
ยุติธรรม ว่าด้วยการอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. ๒๕๓๙ ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๔ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ การศึกษาอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษามี ๓ ประเภท คือ
(๑) การศึกษาอบรมปฐมนิเทศ
(๒) การศึกษาอบรมการพิจารณาพิพากษาคดี
(๓) การศึกษาอบรมภาควิทยาการ
ข้อ ๖ ผู้ช่วยผู้พิพากษาที่ได้รับการบรรจุใหม่ ให้เ ข้ารับการศึกษาอบรมปฐมนิเทศ
ตามหลักสูตรการศึกษาอบรมปฐมนิเทศท้ายระเบียบนี้11
ข้ อ ๗ เมื่ อ ผู้ ช่ ว ยผู้ พิ พ ากษาได้ รั บ การศึ ก ษาอบรมปฐมนิ เ ทศแล้ ว ให้ ไ ปรั บ การ
ศึ กษาอบรม การพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ใ นศาลตามที่ ค ณะกรรมการอํ า นวยการศึ ก ษาอบรมกํ า หนด
โดยการศึ ก ษาอบรมให้ ก ระทํ า เป็ น ๒ รอบ เมื่ อ เข้ า รั บ การศึ ก ษาอบรมการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี
ในรอบแรกแล้ ว ให้ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษาอบรมภาควิ ท ยาการก่ อ นแล้ ว จึ ง ไปเข้ า รั บ การศึ ก ษาอบรม
การพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ในรอบที่ ๒ ต่ อ ไป เว้ น แต่ มี เ หตุ จํ า เป็ น อาจให้ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษาอบรม
การพิจารณาพิพากษาคดีทั้ง ๒ รอบติดต่อกันไปก่อนก็ได้
ข้ อ ๘ การศึ ก ษาอบรมภาควิ ท ยาการ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาอบรม
ภาควิทยาการท้ายระเบียบนี้
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หลักสูตรปรับปรุงใหม่ตามท้ายระเบียบฯ ฉบับที่ ๗ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐

๑๑๐

ข้ อ ๙ 22ระยะเวลาในการศึ ก ษาอบรมผู้ ช่ ว ยผู้ พิ พ ากษาตามข้ อ ๖ ข้ อ ๗ และข้ อ ๘
ให้เป็นไปตามที่ประธานศาลฎีกากําหนดโดยความเห็นชอบของ ก.ต.
การดําเนินการศึกษาอบรมตามหลักสูตรแนบท้ายระเบียบในข้อ ๖ และข้อ ๘ ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และประเด็นสําคัญของแต่ละวิชาที่กําหนด
ข้ อ ๑๐ ผู้ ช่ ว ยผู้ พิ พ ากษามี ห น้ า ที่ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษาอบรมทุ ก วั น เวลาราชการ
เมื่อผู้อํานวยการศึกษาอบรมหรือคณะกรรมการอํานวยการศึกษาอบรมเห็นสมควรให้มีการศึกษาอบรม
ในเวลาอื่นหรือในวันหยุดราชการเมื่อใด ผู้ช่วยผู้พิพากษาก็มีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมตามนั้น

หมวด ๒
คณะกรรมการ
ส่วนที่ ๑
ผู้อํานวยการศึกษาอบรมและผู้ให้การศึกษาอบรม
ข้ อ ๑๑ 3 3 ให้ เ ลขาธิ ก ารสถาบั น พั ฒ นาข้ า ราชการฝ่ า ยตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมเป็ น
ผู้อํานวยการศึกษาอบรม โดยให้มีอํานาจดังต่อไปนี้
(๑) ดูแลการศึกษาอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(๒) เพิ่มเติม งด หรือเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิชาการศึกษาอบรม ระยะเวลาในหัวข้อวิชา
และวิทยากรได้ตามความจําเป็น แล้วเสนอให้คณะกรรมการอํานวยการศึกษาอบรมทราบ
(๓) อนุ ญ าตการขอไม่ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษาอบรมของผู้ ช่ ว ยผู้ พิ พ ากษาเป็ น รายชั่ ว โมง
ซึ่งไม่ถึงกับเป็นการลาราชการในระหว่างเข้ารับการศึกษาอบรมที่สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม
(๔) ตรวจ ให้คําแนะนํา และดําเนินการให้มีการแก้ไขการบันทึกคําบรรยายการศึกษา
อบรมที่ผู้ช่วยผู้พิพากษาจัดทําขึ้นก่อนเสนอต่อคณะกรรมการอํานวยการศึกษาอบรม
(๕) อนุ ญ าตในการขอออกนอกสถานที่ ห ลั ง จากเสร็ จ สิ้ น การศึ ก ษาอบรมของผู้ ช่ ว ย
ผู้พิพากษาในวันที่ต้องพักอยู่ที่สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
(๖) ดู แลและให้ คํ าแนะนํ าหรื อตั กเตื อนในการประพฤติ ปฏิ บั ติ ของผู้ ช่ วยผู้ พิ พากษา
ทั้ ง ในและนอกเวลาการศึ ก ษาอบรม หรื อ เสนอต่ อ คณะกรรมการอํ า นวยการศึ ก ษาอบรมเพื่ อ ตั ด
คะแนนการศึกษาอบรม
(๗) รายงานผลการศึ ก ษาอบรมปฐมนิ เ ทศและการศึ ก ษาอบรมภาควิ ท ยาการ
ในรายงานประจําตัวตามแบบรายงานผลการศึกษาอบรมปฐมนิเทศและการศึกษาอบรมภาควิทยาการ
ของผู้ช่วยผู้พิพากษาท้ายระเบียบนี44
้
(๘) ดํ า เนิ น การใด ๆ เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาอบรมที่ ไ ม่ ไ ด้ กํ า หนดไว้ ใ นระเบี ย บหรื อ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติ ทั้งนี้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการศึกษาอบรม
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แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑
แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๗ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐
4
แบบรายงานฯ ปรับปรุงใหม่ตามแบบท้ายระเบียบฯ ฉบับที่ ๗ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐
3

๑๑๑

ตลอดระยะเวลาระหว่ า งการศึ ก ษาอบรมปฐมนิ เ ทศและการศึ ก ษาอบรมภาค
วิทยาการหรือการศึกษาอบรมการพิจารณาพิพากษาคดีในกรณีจําเป็น ให้เลขาธิการสถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อํานวยการศึกษาอบรม
ในกรณีที่ผู้อํานวยการศึกษาอบรมไม่สามารถอยู่ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองเลขาธิการสถาบัน
พั ฒ นาข้ า ราชการฝ่ า ยตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมทํ า การแทน หากรองเลขาธิ ก ารสถาบั น พั ฒ นา
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมไม่สามารถอยู่ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการอํานวยการศึกษาอบรม
ที่คณะกรรมการอํานวยการศึกษาอบรมมอบหมายทําการแทน
ข้อ ๑๒ ในระหว่างที่ผู้ช่วยผู้พิพากษาเข้ารับการศึกษาอบรมการพิจารณาพิพากษาคดี
ในศาลใด ให้อธิบดีผู้พิพากษาหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลนั้น มีอํานาจตามข้อ ๑๑(๑) (๖) (๗) และ (๘)
โดยอนุโลม
ข้อ ๑๓ ผู้ให้การศึกษาอบรมการพิจารณาพิพากษาคดีแก่ผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลใด ได้แก่
บุคคลดังต่อไปนี้ คือ
(๑) อธิบดีผู้พิพากษา
(๒) รองอธิบดีผู้พิพากษา
(๓) ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
(๔) ผู้พิพากษาในศาลนั้นที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๑๔
ข้อ ๑๔ การพิจารณาคัดเลือกผู้พิพากษาผู้ให้การศึกษาอบรมการพิจารณาพิพากษาคดี
ตามข้อ ๑๓ (๔) ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการอํานวยการศึกษาอบรม โดยให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน ความประพฤติ ความสามารถในการให้การศึกษาอบรม และความสมัครใจ ที่จะเป็น
ผู้ ใ ห้ ก ารศึ ก ษาอบรมเป็ น สํ า คั ญ ยิ่ ง กว่ า ลํ า ดั บ อาวุ โ ส และให้ นํ า ความเห็ น ของอธิ บ ดี ผู้ พิ พ ากษาหรื อ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลมาประกอบการพิจารณาด้วย ส่วนคุณสมบัติประการอื่นและหน้าที่ของผู้ที่ได้รับ
การคั ดเลื อกให้ เป็ น ผู้ใ ห้การศึ กษาอบรม ให้ เป็ นไปตามคู่ มือ ผู้ ให้ การศึ กษาอบรมผู้ ช่ว ยผู้ พิ พ ากษาที่
ก.บ.ศ. กําหนด
ข้อ ๑๕ ให้ผู้ให้การศึกษาอบรมบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ อุปนิสัย
ความประพฤติ จรรยามารยาท และบุ ค ลิ ก ลั ก ษณะของผู้ ช่ ว ยผู้ พิ พ ากษาเป็ น รายบุ ค คล
ตามแบบรายงานผลการศึ ก ษาอบรมการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ท้ า ยระเบี ย บนี้ และรายงาน
ให้ ค ณะกรรมการอํานวยการศึ ก ษาอบรมทราบทุก ระยะเวลา ๓ เดื อ น หรือ ระยะเวลาน้อ ยกว่ า นั้ น
เท่ า ที่ ผู้ ช่ ว ยผู้ พิ พ ากษารั บ การศึ ก ษาอบรมอยู่ กั บ ตน โดยจั ด ส่ ง ร่ า งคํ า พิ พ ากษาที่ ใ ห้ ผู้ ช่ ว ย
ผู้พิพากษาเขียน โดยเจ้าของสํานวนกับองค์คณะลงนามแล้วให้คณะกรรมการอํานวยการศึกษาอบรม
พิจารณาตามเงื่อนไขการศึกษาอบรมท้ายระเบียบนี้ด้วย55
ข้อ ๑๖ ผู้ช่วยผู้พิพากษาย่อมนั่งพิจารณาคดีร่วมกับผู้พิพากษาผู้ให้การศึกษาอบรมได้
แต่ จ ะลงชื่อ ในคํ าพิ พากษาหรื อคํ า สั่งไม่ ได้ และในการเดิน เผชิญ สื บผู้ ช่ว ยผู้ พิ พากษาย่ อ มร่ วมไปกั บ
ผู้พิพากษาผู้ให้การศึกษาอบรมได้
ในการขึ้ น บั ล ลั ง ก์ พิ จ ารณาคดี ผู้ ช่ ว ยผู้ พิ พ ากษาสวมครุ ย ตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมได้
ตามระเบียบว่าด้วยการนั้น
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แบบรายงานฯ ปรับปรุงใหม่ตามแบบท้ายระเบียบฯ ฉบับที่ ๗ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐

๑๑๒

ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการอํานวยการศึกษาอบรม
ข้อ ๑๗66ในการศึกษาอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษาแต่ละรุ่น ให้มีคณะกรรมการอํานวยการ
ศึกษาอบรม ประกอบด้วยข้าราชการตุลาการจํานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๑๐ คน ที่คัดเลือก
โดยประธานศาลฎีกา ๑ คน ประธานศาลอุทธรณ์ ๑ คน และ ก.บ.ศ. คัดเลือกจากข้าราชการตุลาการ
ศาลยุติธรรมซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศาลฎีกาและศาลชั้นอุทธรณ์ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการ
โดยให้ ผู้ มี อาวุ โสสู งสุ ดในขณะแต่ งตั้ งเป็ นประธานกรรมการ ผู้ อํ านวยการศึ กษาอบรมเป็ นกรรมการ
รองเลขาธิ ก ารสถาบั น พั ฒ นาข้ า ราชการฝ่ า ยตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมเป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร
ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและผู้อํานวยการวิทยาลัยข้าราชการ
ตุลาการศาลยุติธรรม เป็นผู้ช่วยเลขานุการ แล้วเสนอประธานศาลฎีกาเพื่อแต่งตั้ง
ข้อ ๑๘77คุณสมบัติของกรรมการอํานวยการศึกษาอบรมมีดังนี้
(๑) มีชื่อเสียงเกียรติคุณทั้งในด้านการดํารงตน การปฏิบัติงานและด้านวิชาการ
(๒) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ทั้งด้านวิชาการและประสบการณ์
(๓) มีประสบการณ์การทํางานในหน้าที่ทางตุลาการมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบห้าปีหรือเคย
ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรือตําแหน่งที่เทียบเท่ามาแล้ว
(๔) มีคุณสมบัติอื่นตามที่ ก.บ.ศ. กําหนด
(๕) ต้ อ งไม่ เ ป็ น กรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม กรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม หรื อ
อนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
(๖) 88ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกดําเนินการทางวินัยหรือเคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน
ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการอํานวยการศึกษาอบรมมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดวิทยากรในการศึกษาอบรมปฐมนิเทศและการศึกษาอบรมภาควิทยาการ
กํ า หนดศาลและคั ด เลื อ กผู้ ใ ห้ ก ารศึ ก ษาอบรมการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ต ามข้ อ ๑๔ หรื อ
เปลี่ยนแปลงรอบการศึกษาอบรมในกรณีมีเหตุจําเป็นตามข้อ ๗
(๒) กําหนดให้มีการศึกษาอบรมในเวลาอื่นหรือในวันหยุดราชการตามข้อ ๑๐
(๓) ให้คําปรึกษาและให้ความเห็นชอบแก่ผู้อํานวยการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการศึกษา
อบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา
(๔) ดูแลและให้คําแนะนําหรือว่ากล่าวตักเตือนในการประพฤติปฏิบัติของผู้ช่วยผู้พิพากษา
ตลอดระยะเวลาการศึกษาอบรมทั้งในและนอกสถานที่ราชการ
(๕) พิจารณาและมีมติตัดคะแนนการศึกษาอบรมของผู้ช่วยผู้พิพากษาตามที่ผู้อํานวยการ
ศึกษาอบรมเสนอหรือตามที่คณะกรรมการอํานวยการศึกษาอบรมเห็นสมควร
(๖) เสนอความเห็นต่อเลขานุการ ก.ต. โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.ศ. ในกรณีที่มีเหตุ
ตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
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แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๗ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐
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๑๑๓

เกิดขึ้นในระหว่างการศึกษาอบรม เพื่อเสนอต่อประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของ ก.ต.เพื่อสั่งให้
ผู้ช่วยผู้พิพากษาออกจากราชการหรือดําเนินการเพื่อให้มีการโอนเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม
(๗) ให้ความเห็นในรายงานผลการศึกษาอบรมปฐมนิเทศและการศึกษาอบรมภาค
วิทยาการผู้ช่วยผู้พิพากษาตามแบบรายงานผลการศึกษาอบรมปฐมนิเทศและแบบรายงานผลการศึกษา
อบรมภาควิทยาการ
(๘) ประมวลผลการศึกษาอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา รวบรวมข้อมูลประจําตัวผู้ช่วยผู้พิพากษา
แต่ละคน ทั้งจากสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและศาลที่ผู้ช่วยผู้พิพากษาเข้ารับ
การศึกษาอบรมการพิจารณาพิพากษาคดี และพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการประเมินผล
การศึกษาอบรมภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นสุดการศึกษาอบรม ความเห็นดังกล่าวให้ระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ช่วยผู้พิพากษาเป็นรายบุคคลด้วย ทั้งนี้ ในกรณีจําเป็นอาจให้
แพทย์ตรวจสภาพร่างกายและสภาพจิตใจเป็นการเฉพาะรายก็ได้
(๙) จัดทําหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทั้งหมดหรือแต่บางส่วนซึ่งคู่มือผู้ให้การศึกษาอบรม
ผู้ช่วยผู้พิพากษา หลักสูตรการศึกษาอบรม และรายงานประจําตัวท้ายระเบียบนี้ โดยความเห็นชอบ
ของ ก.บ.ศ.
(๑๐) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการใดๆ ตามแต่จะมอบหมาย
ข้อ ๒๐ คณะกรรมการอํานวยการศึกษาอบรมอาจพิจารณาตัดคะแนนผู้ช่วยผู้พิพากษา
ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่เคารพอาวุโส
(๒) ทําตนผิดนิติประเพณี
(๓) ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของราชการศาลยุติธรรม
(๔) ทําให้แตกความสามัคคีในหมู่คณะ
(๕) ประพฤติตนไม่เหมาะสม
(๖) ถือประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม
(๗) ทํางานหรือเข้าสังคมกับคนอื่นไม่ได้
(๘) ไม่ตรงต่อเวลา มาสายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๙) แต่งกายหรือใช้กิริยาวาจาไม่เหมาะสม
(๑๐) ขาดความรับผิดชอบในการศึกษาอบรมหรือในงาน
(๑๑) เหตุอื่น ๆ ที่คณะกรรมการอํานวยการศึกษาอบรมเห็นสมควร
การตัดคะแนนและจํานวนคะแนนที่ตัดให้พิจารณาตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา
และเมื่อตัดคะแนนแล้วให้ผู้อาํ นวยการศึกษาอบรมแจ้งมติให้ผู้ช่วยผู้พิพากษานั้นทราบ
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการอํ า นวยการศึ ก ษาอบรมเห็ น ว่ า มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ในความ
ซื่อสัตย์สุจริตของผู้ช่วยผู้พิพากษาผู้ใดก็ให้ผู้อํานวยการศึกษาอบรมรายงานต่อเลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธรรม เพื่อดําเนินการต่อไป

๑๑๔

ส่วนที่ ๓
คณะกรรมการประเมินผลการศึกษาอบรม
ข้อ ๒๑99ให้มีคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาอบรมคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑) ผู้อํานวยการศึกษาอบรม
(๒) กรรมการซึ่งคัดเลือกกันเองจากคณะกรรมการอํานวยการศึกษาอบรม จํานวน ๓ คน
(๓) ข้าราชการตุลาการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอํานวยการศึกษาอบรมซึ่งได้รับการคัดเลือก
จาก ก.บ.ศ. จํานวน ๘ คน
(๔) รองเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเป็นกรรมการ
และเลขานุการ
โดยให้ ข้ า ราชการตุ ล าการผู้ มี อ าวุ โ สสู ง สุ ด ในขณะแต่ ง ตั้ ง เป็ น ประธานกรรมการ
ให้ ผู้ อํ า นวยการสถาบั น พั ฒ นาข้ า ราชการฝ่ า ยตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมและผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย
ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๒๒ การแต่งตั้งและคุณสมบัติของกรรมการประเมินผลการศึกษาอบรมให้นําความ
ในข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๓ ให้คณะกรรมการประเมินผลการศึกษาอบรมมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการทดสอบคุณธรรม จริยธรรม สภาพร่างกายและจิตใจของผู้ช่วยผู้พิพากษา
รวมทั้งความรู้ความสามารถในการปฏิบัติราชการ เช่น การตรวจรับคําคู่ความ การชี้สองสถาน การสั่ง
คําร้องคําขอ การเตรียมคดี การบันทึกคําพยาน การเขียนคําพิพากษาและคําสั่งการใช้ดุลพินิจ และอื่น ๆ
ตามที่เห็นสมควร
(๒) ประเมินผลการศึกษาอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการใน (๑) ให้สอดคล้อง
กั บ แบบรายงานประจํ า ตั ว ผู้ ช่ ว ยผู้ พิ พ ากษาท้ า ยระเบี ย บนี้ ทั้ ง นี้ การประเมิ น ผลให้ คํ า นึ ง ถึ ง ความรู้
ความสามารถ อุ ป นิ สั ย ความประพฤติ จรรยามารยาทและบุ ค ลิ ก ลั ก ษณะของผู้ ช่ ว ยผู้ พิ พ ากษา
เป็นรายบุคคลตลอดจนการถูกตัดคะแนนการเข้ารับการศึกษาอบรมปฐมนิเทศ การเข้ารับการศึกษา
อบรมภาควิทยาการและการเข้ารับการศึกษาอบรมการพิจารณาพิพากษาคดีประกอบด้วย
(๓) เสนอผลการประเมินผลการศึกษาอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษาต่อเลขานุการ ก.ต. เพื่อเสนอ
ก.ต. มีมติ ทั้งนี้ ภายใน ๑ เดือน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการอํานวยการศึกษาอบรมตาม
ข้อ ๑๙(๘) โดยให้มีอํานาจเสนอความเห็นตามความเหมาะสม1010
(๔) เรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคําหรือส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาได้ ตามที่
เห็นสมควร
(๕) เสนอความเห็นต่อ ก.บ.ศ. เพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมินผลการศึกษาอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา
(๖) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการใดๆ ตามแต่จะมอบหมาย

9
10

แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๘ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
แก้ไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

๑๑๕

หมวด ๓
การประเมินผลการศึกษาอบรม
ข้ อ ๒๔ ผู้ ช่ ว ยผู้ พิ พ ากษาที่ จ ะผ่ า นการศึ ก ษาอบรมผลการศึ ก ษาอบรมต้ อ งเป็ น ไป
ตามมาตรฐานของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ความรู้ความสามารถ
ความรับผิดชอบ และความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นผู้พิพากษา โดยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์
ต่อไปนี้
(๑) คะแนนการศึกษาอบรมตามข้อ ๒๐ นอกเหนือจากคะแนนการศึกษาอบรมตาม (๓)
มี ๑๐๐ คะแนน ผู้ช่วยผู้พิพากษาต้องไม่ถูกตัดคะแนนเกินกว่า ๒๐ คะแนน
(๒) ผู้ช่วยผู้พิพากษาต้องเข้ารับการศึกษาอบรมปฐมนิเทศ และการศึกษาอบรมภาค
วิ ท ยาการเป็ น เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๘๕ ของระยะเวลาการศึ ก ษาอบรมแต่ ล ะประเภทและ
ผลการศึ ก ษาอบรมปฐมนิ เ ทศและผลการศึ ก ษาอบรมภาควิ ท ยาการ เป็ น ที่ พ อใจของ
คณะกรรมการประเมินผลการศึกษาอบรม
การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการศึกษาอบรมของผู้ช่วยผู้พิพากษาผู้ใดให้เหลือน้อยกว่า
เกณฑ์ผ่านการศึกษาอบรมที่กําหนดไว้ข้างต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประเมินผลการศึกษา
อบรมโดยคํานึงถึงเหตุจําเป็นอันสมควรของผู้ช่วยผู้พิพากษาผู้นั้นเป็นสําคัญ และหากจะเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาการศึ ก ษาอบรมของผู้ ช่ ว ยผู้ พิ พ ากษาผู้ ใ ดให้ เ หลื อ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๗๐ ของระยะเวลา
การศึกษาอบรมแต่ละประเภทต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.ศ ก่อน
(๓) ในการเข้ารับการศึกษาอบรมการพิจารณาพิพ ากษาคดีแพ่งและคดีอาญาของ
ผู้ ช่ ว ยผู้ พิ พ ากษา ผู้ ใ ห้ ก ารศึ ก ษาอบรมต้ อ งประเมิ น ผลการศึ ก ษาอบรมผู้ ช่ ว ยผู้ พิ พ ากษาตามแบบ
รายงานผลการศึกษาอบรมการพิจารณาพิพากษาคดีที่แบ่งเป็น ๒ ตอน คือประเมินการปฏิบัติงาน
และประเมิ น การปฏิ บัติ ต น ผู้ ช่ ว ยผู้พิ พ ากษาต้ อ งได้ รั บ คะแนนจากการประเมิ น ผลการศึ ก ษาอบรม
แต่ละตอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
ในกรณี ผู้ ช่ ว ยผู้ พิ พ ากษาคนหนึ่ ง ได้ รั บ การศึ ก ษาอบรมการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี
จากผู้ ใ ห้ ก ารศึ ก ษาอบรมหลายคน ให้ ผู้ ใ ห้ ก ารศึ ก ษาอบรมแต่ ล ะคนประเมิ น ผลการศึ ก ษาอบรม
ของผู้ช่วยผู้พิพากษาผู้นั้นแล้วนําคะแนนของผู้ให้การศึกษาอบรมแก่ผู้ช่วยผู้พิพากษาทุกคนรวมกัน
หารด้ว ยจํา นวนผู้ ให้ ก ารศึ ก ษาอบรมแล้ วจึ ง คิด เป็น คะแนนร้ อ ยละของแต่ ล ะตอนตามแบบรายงาน
ท้ายระเบียบนี1111
้
(๔) การดําเนินการทดสอบความรู้ความสามารถตามข้อ ๒๓ (๑) ผู้ช่วยผู้พิพากษาต้องได้
คะแนนจากการทดสอบความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
ข้อ ๒๕ เมื่อผู้ช่วยผู้พิพากษาได้รับการศึกษาอบรมครบกําหนดแล้วให้คณะกรรมการ
ประเมินผลการศึกษาอบรมพิจารณาผลการศึกษาอบรมปฐมนิเทศ ผลการศึกษาอบรมภาควิทยาการ
และผลการศึ ก ษาอบรมการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี เ ป็ น รายบุ ค คล หากผลการศึ ก ษาอบรมของ
ผู้ช่วยผู้พิพากษาคนใดเป็นไปตามมาตรฐานของ ก.บ.ศ. ให้เสนอขอแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาประจําศาล
11

แบบรายงานฯ ปรับปรุงใหม่ตามแบบท้ายระเบียบฯ ฉบับที่ ๗ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐

๑๑๖

ตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒๓ (๒) (๓) และข้อ ๒๔ แต่ถ้าผู้ช่วยผู้พิพากษาผู้ใดไม่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่ง
ข้าราชการตุลาการ หรือเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษามาเป็นเวลาเกินกว่าระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ ๖ ข้อ ๗
และข้อ ๘ ถึงหนึ่งปีแล้ว และผลของการศึกษาอบรมยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ ก.บ.ศ. ให้เสนอ
ความเห็นต่อเลขานุการ ก.ต. โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.ศ. เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๕ วรรคสองต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔
(ลงชื่อ)

ธวัชชัย พิทักษ์พล
(นายธวัชชัย พิทักษ์พล)
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

๑๑๗

ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินความเหมาะสม
ในระหว่างการดํารงตําแหน่งของผู้พิพากษาประจําศาล พ.ศ. ๒๕๔๕
___________________
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ออกระเบียบเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินความเหมาะสมในระหว่างการดํารงตําแหน่งของผู้พิพากษาประจําศาลไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินความเหมาะสมในระหว่างการดํารงตําแหน่งของผู้พิพากษาประจําศาล พ.ศ. ๒๕๔๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมในระหว่างการดํารง
ตําแหน่งของผู้พิพากษาประจําศาล
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการประเมินความเหมาะสมในระหว่างการดํารงตําแหน่ง
ของผู้พิพากษาประจําศาล
ข้อ ๔ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑
บททั่วไป
___________________
ข้อ ๕ การประเมินความเหมาะสมในระหว่างการดํารงตําแหน่งของผู้พิพากษาประจํา
ศาล มี ๒ ลักษณะ คือ
(๑)112ประเมิ นการปฏิ บั ติ งาน จริ ยธรรม และคุ ณลั กษณะส่ วนบุ คคลของผู้ พิ พากษา
ประจําศาล โดยรองประธานศาลฎีกา รองประธานศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค รองประธาน
ศาลอุ ทธรณ์ คดีชํ านั ญพิ เศษ ที่ ได้ รั บมอบหมาย อธิ บดี ผู้พิ พากษา หรื อผู้ พิพากษาหั วหน้าศาลแห่ งศาล
ที่ผู้พิพากษาประจําศาลปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้น หรือผู้พิพากษาที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว
(๒) ประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านจากการตรวจสํ า นวนคดี ที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
ผู้ พิ พ ากษาประจํ า ศาลตามจํ า นวนที่ ค ณะกรรมการเห็ น สมควร โดยผู้ พิ พ ากษาที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
จากคณะกรรมการซึ่งมิใช่กรรมการและบุคคลตาม (๑)
1

แก้ไขโดยระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความเหมาะสมในระหว่างการ
ดํารงตําแหน่งของผู้พิพากษาประจําศาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕60 ประกาศ ณ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60

๑๑๘

ข้อ ๖213ผู้พิพากษาประจําศาลจะต้องได้รับการประเมินความเหมาะสมในระหว่างการ
ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาประจําศาล ปีละ ๒ ครั้ง
สําหรับการประเมินครั้งแรกให้กระทําเพื่อแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาผู้พิพากษาประจํา
ศาลโดยมิต้องดําเนินการตามข้อ ๘ (๕)
14
สําหรับผู้พิพากษาประจําศาลที่ปฏิบัติราชการในศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค
หรื อ ศาลอุ ท ธรณ์ ค ดี ชํ า นั ญ พิ เ ศษ ให้ ใ ช้ แ บบประเมิ น ของศาลฎี ก า ศาลอุ ท ธรณ์ ศาลอุ ท ธรณ์ ภ าค
หรือศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ ท้ายระเบียบนี้3

หมวด ๒
คณะกรรมการประเมินความเหมาะสม
ในระหว่างการดํารงตําแหน่งของผู้พิพากษาประจําศาล
___________________
ข้ อ ๗ ให้ มี ค ณะกรรมการประเมิ น ความเหมาะสมในระหว่ า งการดํ า รงตํ า แหน่ ง
ของผู้ พิ พ ากษาประจํ า ศาลแต่ ล ะรุ่ น คณะหนึ่ ง จํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า ๗ คน แต่ ไ ม่ เ กิ น ๑๕ คน
โดย ก.บ.ศ. คัดเลือกจากข้าราชการตุลาการที่มีประสบการณ์การทํางานในหน้าที่ทางตุลาการมาแล้วไม่
น้อยกว่าสิบห้าปี
ห้ามมิให้แต่งตั้งกรรมการบริหารศาลยุติธรรม กรรมการตุลาการ และอนุกรรมการ
ตุลาการประจําชั้นศาลเป็นกรรมการ
ให้มีประธานคณะกรรมการ ๑ คน โดยให้กรรมการคัดเลือกกันเอง และให้ผู้อํานวยการ
สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเป็นเลขานุการ
ให้ผู้อํานวยการสํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมแต่งตั้งข้าราชการในสํานัก
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเป็นผู้ช่วยเลขานุการ จํานวนไม่เกิน ๒ คน
ข้อ ๘ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ประเมินผู้พิพากษาประจําศาลว่า มีความเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งต่อไปหรือไม่
โดยให้พิจารณาจาก
(ก)415การประเมินการปฏิบัติงาน จริยธรรม และคุณลักษณะส่วนบุคคลตาม ข้อ ๕ (๑)
ความเห็ นของผู้ ประเมิ น ความเห็ นของรองประธานศาลฎี กา รองประธานศาลอุ ทธรณ์ รองประธาน
ศาลอุทธรณ์ภาค รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ ที่ได้รับมอบหมาย ความเห็นของรองอธิบดี
ผู้พิพากษาและอธิบดีผู้พิพากษา หรือความเห็นของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและอธิบดีผู้พิพากษาภาค
(ข) การประเมินการปฏิบัติงานจากการตรวจสํานวนคดีตามข้อ ๕ (๒) และความเห็น
ของผู้ประเมิน
(ค) ข้อเท็จจริงที่ปรากฏแก่คณะกรรมการโดยทางอื่น
2

แก้ไขโดยระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความเหมาะสมในระหว่างการ
ดํารงตําแหน่งของผู้พิพากษาประจําศาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
3
แก้ไขโดยระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความเหมาะสมในระหว่างการ
ดํารงตําแหน่งของผู้พิพากษาประจําศาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕60 ประกาศ ณ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60
4
แก้ไขโดยระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความเหมาะสมในระหว่างการ
ดํารงตําแหน่งของผู้พิพากษาประจําศาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕60 ประกาศ ณ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60

๑๑๙

ให้ คณะกรรมการสรุ ปผลการประเมิ นและทํ าความเห็ นในแบบสรุ ปผลการประเมิ น
และความเห็นของคณะกรรมการท้ายระเบียบนี้
(๒) เรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคําหรือส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความ
เหมาะสม
(๓) จัดให้มีการทดสอบ สัมภาษณ์ หรือดําเนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการประเมิน
(๔) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการใด ๆ ตามแต่จะมอบหมาย
(๕) เสนอผลการประเมินความเหมาะสมในระหว่างการดํารงตําแหน่งของผู้พิพากษาประจํา
ศาลต่อเลขานุการ ก.บ.ศ. เพื่อเสนอ ก.บ.ศ. ดําเนินการต่อไปโดยเร็ว โดยให้มีอํานาจเสนอความเห็นใน
การจัดลําดับอาวุโสเสียใหม่ตามความเหมาะสม
(๖) เสนอความเห็นต่อเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเพื่อจัดให้มีการพัฒนาความรู้
ทักษะ และทัศนคติของผู้พิพากษาประจําศาลเพิ่มเติมในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร
(๗) เสนอความเห็นต่อ ก.บ.ศ. เพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมินความเหมาะสมในระหว่างการดํารงตําแหน่งของผู้พิพากษาประจําศาล

หมวด ๓
หลักเกณฑ์การประเมินความเหมาะสม
ในระหว่างการดํารงตําแหน่งของผู้พิพากษาประจําศาล
___________________
ข้อ ๙ เมื่อคณะกรรมการเห็นสมควรให้ดําเนินการประเมินความเหมาะสมในระหว่าง
การดํารงตําแหน่งของผู้พิพากษาประจําศาล ให้คณะกรรมการดําเนินการดังนี้
(๑)516แจ้งรองประธานศาลฎีกา รองประธานศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค
รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ ที่ได้รับมอบหมาย อธิบดีผู้พิพากษา หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
แห่งศาลที่ผู้พิพากษาประจําศาลปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้น เพื่อให้เป็นผู้ประเมินการปฏิบัติงาน จริยธรรม
และคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลของผู้ พิ พ ากษาประจํ า ศาล หรื อ มอบหมายให้ ผู้ พิ พ ากษาในศาลนั้ น
เป็นผู้ประเมินแทน
(๒) กําหนดจํานวนสํานวนคดีที่จะพึงตรวจและมอบหมายให้ผู้พิพากษาคนใดคนหนึ่ง
หรือ หลายคนเป็น ผู้ป ระเมิน การปฏิบัติง านจากการตรวจสํา นวนคดีที่อ ยู่ใ นความรับ ผิด ชอบของ
ผู้พิพากษาประจําศาล
ผู้พิพากษาที่ได้รับมอบหมายตาม (๑) ต้องมีประสบการณ์การทํางานในหน้าที่ทางตุลาการ
มาแล้วไม่น้อยกว่าแปดปี และตาม (๒) ต้องมีประสบการณ์การทํางานในหน้าที่ทางตุลาการมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสิบปี
ข้อ ๑๐ ให้ผู้ประเมินตามข้อ ๙ (๑) ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน จริยธรรมและ
คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้พิพากษาประจําศาล กรอกแบบประเมิน และทําความเห็นในแบบประเมิน
ภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
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เมื่อผู้ประเมินดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เสนอแบบประเมินต่อรองประธาน
ศาลฎีกา รองประธานศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญ
พิ เ ศษ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย รองอธิ บ ดี ผู้ พิ พ ากษาและอธิ บ ดี ผู้ พิ พ ากษา หรื อ ผู้ พิ พ ากษาหั ว หน้ า ศาล
และอธิบดีผู้พิพากษาภาคตามลําดับแล้วแต่กรณี เพื่อทําความเห็นในแบบประเมินต่อไป เว้นแต่ในกรณี
ที่ ข้ า ราชการตุ ล าการตํ า แหน่ ง ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เป็ น ผู้ ป ระเมิ น เอง ไม่ ต้ อ งทํ า ความเห็ น ในข้ อ ๔.๒
ในแบบประเมินซ้ําอีก
เมื่ อ รองประธานศาลฎี ก า รองประธานศาลอุ ท ธรณ์ รองประธานศาลอุ ท ธรณ์ ภ าค
รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ ที่ได้รับมอบหมาย อธิบดีผู้พิพากษา หรืออธิบดีผู้พิพากษาภาค
ทําความเห็นแล้ว ให้ส่งแบบประเมินคืนคณะกรรมการภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนด6
ข้อ ๑๑ ให้ผู้ประเมินตามข้อ ๙ (๒) ดําเนินการตรวจสํานวนคดี กรอกแบบประเมินและ
ทําความเห็นในแบบประเมินจากการตรวจสํานวนคดีแล้วส่งคืนคณะกรรมการภายในเวลาที่คณะกรรมการ
กําหนด
การดํา เนิน การตามวรรคก่อ น ให้ผู้ป ระเมิน มีอํา นาจสอบถามข้อ เท็จ จริง เพิ่ม เติม
จากผู้พิพากษาประจําศาลผู้รับการประเมินหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ข้ อ ๑๒ การประเมิ นตามแบบประเมิ นแต่ ละตอน ให้ ประเมิ นโดยการให้ คะแนนเป็ น
๕ ระดับ คือ
ดีมาก
๕
คะแนน
ดี
๔
คะแนน
ปกติ
๓
คะแนน
ควรปรับปรุง
๒
คะแนน
ต้องปรับปรุง
๑
คะแนน
ผลการประเมิ น ให้ คํ า นวณเป็ น คะแนนเฉลี่ ย โดยใช้ จํ า นวนรวมของคะแนนที่ ไ ด้
แต่ละตอน เป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยจํานวนข้อการประเมินของแต่ละตอน
ข้อ ๑๓718ผู้พิพากษาประจําศาลที่ผ่านการประเมินความเหมาะสมต้องประกอบด้วย
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) การประเมินการปฏิบัติงาน จริยธรรม และคุณลักษณะส่วนบุคคล ตามข้อ ๕ (๑)
และการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านจากการตรวจสํ า นวนคดี ตามข้ อ ๕ (๒) ต้ อ งได้ ค ะแนนเฉลี่ ย
ตั้งแต่ ๓.๐ ขึ้นไป
(๒) ความเห็ น ของผู้ ป ระเมิ น ความเห็ น ของรองประธานศาลฎี ก า รองประธาน
ศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ ที่ได้รับมอบหมาย
ความเห็ น ของรองอธิ บ ดี ผู้ พิ พ ากษาและอธิ บ ดี ผู้ พิ พ ากษา หรื อ ผู้ พิ พ ากษาหั ว หน้ า ศาลและอธิ บ ดี
ผู้พิพากษาภาค และข้อเท็จจริงที่ปรากฏแก่คณะกรรมการโดยทางอื่นไม่มีข้อเสียหาย
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ในกรณี ที่ ผ ลการประเมิ น ของผู้ พิ พ ากษาประจํ า ศาลคนใดไม่ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
การประเมินตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการมีอํานาจตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม และให้เป็นดุลพินิจ
ของคณะกรรมการที่ จ ะพิ จ ารณาว่ า ผู้ พิ พ ากษาประจํ า ศาลผู้ นั้ น สมควรผ่ า นการประเมิ น หรื อ ไม่
หากเห็ น สมควรให้ ผ่ า นการประเมิ น ให้ แ สดงเหตุ ผ ลโดยละเอี ย ดในแบบสรุ ป ผลการประเมิ น
และความเห็นของคณะกรรมการประเมินในช่องความเห็นเพิ่มเติม
ให้คณะกรรมการแจ้งผลการประเมินให้รองประธานศาลฎีกา รองประธานศาลอุทธรณ์
รองประธานศาลอุ ท ธรณ์ ภ าค รองประธานศาลอุ ท ธรณ์ ค ดี ชํ า นั ญ พิ เ ศษ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย อธิ บ ดี
ผู้ พิ พ ากษา อธิ บ ดี ผู้ พิ พ ากษาภาค หรื อ ผู้ พิ พ ากษาหั ว หน้ า ศาล และผู้ พิ พ ากษาประจํ า ศาลทราบ
เป็นรายบุคคลทุกครั้ง
ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการเสนอความเห็นต่อ ก.บ.ศ. พร้อมข้อมูลที่ได้จากการประเมิน
ทั้ ง หมด หากปรากฏว่ า ผู้ พิ พ ากษาประจํ า ศาลผ่ า นการประเมิ น ตามหลั ก เกณฑ์ ใ นข้ อ ๑๓
ให้คณะกรรมการเสนอความเห็นต่อ ก.บ.ศ. ว่า ผู้พิพากษาประจําศาลนั้นมีความเหมาะสมที่จะดํารง
ตํา แหน่ งต่ อ ไปในลํ า ดับอาวุ โ สเดิ มหรื อ ลํ า ดับอาวุ โ สใหม่ แต่ ห ากผู้ พิพ ากษาประจํา ศาลไม่ผ่ านการ
ประเมิน ตามหลัก เกณฑ์ด ัง กล่า ว ให้ค ณะกรรมการเสนอความเห็น ต่อ ก.บ.ศ. เพื ่อ ให้ ก.บ.ศ.
ดํ า เนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการฝ่ า ยตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๑๖ วรรคสอง ต่อไป
ข้อ ๑๕ กรณีที่ ก.บ.ศ. มีมติให้ผู้พิพากษาประจําศาลคนใดไม่สมควรผ่านการประเมิน
โดยผู้ พิ พ ากษาประจํ า ศาลดั ง กล่ า วนั้ น มิ ใ ช่ เ ป็ น บุ ค คลที่ ไ ม่ เ หมาะสมจะดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ พิ พ ากษา
ประจําศาลต่อไป ก็ให้ดําเนินการตามข้อ ๖ อีกครั้งหนึ่ง การประเมินความเหมาะสมในระหว่างการ
ดํารงตํ าแหน่ งผู้ พิ พากษาประจํ าศาลครั้ งนี้ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และระยะเวลาที่ ก.บ.ศ. กําหนด
แต่ไม่เกิน ๖ เดือน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
(ลงชื่อ) สันติ ทักราล
(นายสันติ ทักราล)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

๑๒๒

แบบประเมินชุดที่ 1
ประเมินการปฏิบัติงาน จริยธรรม และคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้พิพากษาประจําศาล

ประเมินครั้งที่……………..

วันที…่ ………………………………….……………

ชื่อผู้รับการประเมิน…………………………………………………..

(เอกสารลับของทางราชการ)

๑๒๓

คําอธิบาย
แบบประเมิ น ชุ ด นี้ ส ร้ า งขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ใช้ ป ระเมิ น ความเหมาะสมใน
ระหว่างการดํารงตําแหน่งของผู้พิพากษาประจําศาล ซึ่งจะประเมินการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของ
ผู้พิพากษาประจําศาล โดยแบ่งข้อมูลเป็น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับการประเมิน
ตอนที่ 2 ประเมินการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 3 ประเมินจริยธรรม
ตอนที่ 4 ประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล
ตอนที่ 5 ข้อสรุปความคิดเห็นของการประเมิน
ตอนที่ 6 สรุปผลการประเมินจากคะแนนเฉลี่ย
วิธีดําเนินการ
ขั้นที่ 1 มอบแบบประเมินให้ผู้ประเมิน
ขั้นที่ 2 ให้ผู้ประเมินสังเกตการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของผู้พิพากษาประจําศาลที่อยู่ใน
ความดูแลของตนอย่างใกล้ชิด และกรอกแบบประเมินตามเนื้อหาที่กําหนดในแบบประเมินโดยปราศจากอคติ
และความลําเอียงใด ๆ เพื่อให้ผลการประเมินปรากฏข้อเท็จจริงแห่งบุคคลที่จะนําไปสู่การพัฒนาให้เป็น
ผู้พิพากษาซึ่งมีคุณภาพ
ขั้นที่ 3 ให้รองอธิบดีผู้พิพากษาและอธิบดีผู้พิพากษา หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและอธิบดี
ผู้พิพากษาภาคทําความเห็นในแบบประเมินด้วย
ในกรณี ที่ อ ธิ บ ดี ผู้ พิ พ ากษา รองอธิ บ ดี ผู้ พิ พ ากษา หรื อ ผู้ พิ พ ากษาหั ว หน้ า ศาลเป็ น
ผู้ประเมินเอง ผู้ประเมินดังกล่าวไม่ต้องทําความเห็นในช่องความเห็นของอธิบดีผู้พิพากษา รองอธิบดี
ผู้พิพากษา หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ในแบบประเมินซ้ําอีก
ขั้นที่ 4 รวบรวมแบบประเมินส่งให้คณะกรรมการประเมินตามเวลาที่กําหนด
การใช้แบบประเมิน
แบบประเมินนี้ให้ผู้ประเมินใช้ประเมินการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของผู้พิพากษาประจําศาล
ซึ่งหากผู้ประเมินอยู่ในตําแหน่งไม่ครบ 1 ปีที่จะประเมิน ให้ประเมินผู้พิพากษาประจําศาลเท่าระยะเวลาที่ตนดํารง
ตําแหน่งและดูแลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของผู้พิพากษาประจําศาล แต่ทั้งนี้ต้องมีเวลาดํารงตําแหน่ง
ไม่น้อยกว่า 3 เดือน และเมื่อมีผู้มาดํารงตําแหน่งแทนให้ทําหน้าที่เป็นผู้ประเมินการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน
ของผู้พิพากษาประจําศาลต่อจากผู้ประเมินคนก่อน โดยใช้แบบประเมินชุดใหม่

๑๒๔
เกณฑ์การประเมิน

แบบประเมินนี้แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 5 ระดับ คือ ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง ปกติ ดี
และดีมาก ดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
ต้องปรับปรุง

ควรปรับปรุง

ปกติ

ดี

ดีมาก

1

2

3

4

5

รายละเอียด

ต้องปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ปกติ
ดี

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ทํางานได้ต่ํากว่ามาตรฐาน มีข้อบกพร่องอยู่เสมอ
ทํางานเกือบได้มาตรฐาน ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง
ทํางานได้ตามมาตรฐาน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ทํางานได้ตามมาตรฐานเป็นผลดีและสําเร็จรวดเร็ว
กว่าปกติ

ดีมาก

หมายถึง

ทํางานได้ผลดีสูงกว่ามาตรฐาน หรือตามความ
คาดหมายอย่างมากและสม่ําเสมอ

อนึ่ง ผลการประเมินที่คณะกรรมการดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของ
ผู้รับการประเมินและผูร้ ับการประเมินทราบทุกครั้ง
วิธีคํานวณ

สูตรที่ใช้ ค่าเฉลี่ย

=

จํานวนรวมของคะแนนที่ได้
จํานวนข้อการประเมิน

จํานวนข้อการประเมิน การประเมินการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานคดีแพ่ง
การปฏิบัติงานคดีอาญา
การประเมินจริยธรรม
การประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล

มีจํานวนข้อการประเมิน
มีจํานวนข้อการประเมิน
มีจํานวนข้อการประเมิน
มีจํานวนข้อการประเมิน

39
39
20
20

การสรุปผลการประเมินจากคะแนนเฉลี่ยกําหนดดังนี้

อยู่ในระดับต้องปรับปรุง
อยู่ในระดับควรปรับปรุง
อยู่ในระดับปกติ
อยู่ในระดับดี
อยู่ในระดับดีมาก

คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง

1.0 – 2.4
2.5 – 2.9
3.0 – 3.9
4.0 – 4.4
4.5 – 5.0

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

๑๒๕

ตัวอย่างการคํานวณ ตอนที่ 2 ประเมินการปฏิบัตงิ าน
เกณฑ์การประเมิน
รายการประเมิน

ต้อง
ปรับปรุง
1

ควร
ปรับปรุง
2

ปกติ
3

ดี
4

1. การสั่งคําคู่ความ คําร้อง คําขอ และอื่น ๆ พิจารณาถึง
1.1 ความละเอียดรอบคอบในการตรวจ
เพื่อสัง่ คําคูค่ วาม ฯลฯ
1.2 ความสามารถในการสัง่ คําคู่ความ ฯลฯ
การใช้ถ้อยคําและเหตุผลประกอบคําสั่ง
1.3 ความถูกต้อง ประณีต และความเรียบร้อยของงาน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม





2. กระบวนพิจารณาก่อนสืบพยานในคดีอาญา พิจารณาถึง
2.1 ความสามารถในการอ่านอธิบายฟ้อง
2.2 ความสามารถในการพิจารณาคําร้องขอผัดฟ้องหรือ
ฝากขังและคําร้องขอปล่อยชั่วคราว
2.3 ความละเอียดรอบคอบในการสอบเรือ่ งทนายความ
คําให้การจําเลย และรายละเอียดเกี่ยวกับการ
เพิ่มโทษ บวกโทษ นับโทษต่อหรือการต้องโทษ
คดีอื่นตามทีป่ รากฏในคําฟ้อง






การชี้สองสถานในคดีแพ่ง
2.1 ความสามารถในการวินจิ ฉัยว่าคดีใดสมควร
ชี้สองสถานเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีสะดวก
รวดเร็ว และรัดกุม
2.2 ความสามารถในการสอบถามคู่ความเพื่อให้ได้ความ
ชัดในประเด็นข้อพิพาท หรือให้คู่ความแถลงรับ
ข้อเท็จจริงในประเด็นข้อหนึ่ง ข้อใด
2.3 ความสามารถในการกําหนดประเด็นข้อพิพาทได้
ชัดแจ้ง ครบถ้วนตามคําคู่ความและใช้ภาษา
กฎหมายถูกต้อง รวมทั้งให้เหตุผลที่ไม่กําหนด
ข้อใดเป็นประเด็นข้อพิพาท
2.4 ความสามารถในการกําหนดภาระการพิสูจน์และ
กําหนดให้คู่ความฝ่ายใดนําพยานเข้าสืบก่อนหลัง









จํานวนข้อการประเมิน

-

-

คะแนนที่ได้

-

-

2

5

3

= 10

3x2=6 5x4=20 3x5=15 = 41

จํานวนรวมของคะแนนที่ได้
จํานวนข้อการประเมิน
ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.0 - 4.4 นั่นคืออยู่ในระดับ ดี
ค่าเฉลี่ย

ดีมาก
5

=

41
10

= 4.10

๑๒๖

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

1. ชื่อ

นาย

นาง

นางสาว

2. ตําแหน่ง

.
.

3. ศาล

.

4. ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่

.

5. ได้รับการโปรดเกล้า ฯ ให้ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาประจําศาลเมื่อ

.

๑๒๗

ตอนที่ 2 ประเมินการปฏิบัติงาน
คําชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่องการประเมินตามความเป็นจริงที่ปรากฏ
หมายเหตุ 1. ผู้พิพากษาที่ปฏิบัติงานเฉพาะคดีแพ่งไม่ต้องประเมินข้อ 2 ข้อ 4 ข้อ 6.5 ข้อ 9.6 และข้อ 10
2. ผู้พิพากษาที่ปฏิบัติงานเฉพาะคดีอาญาไม่ต้องประเมินข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 6.6 และข้อ 9.7
เกณฑ์การประเมิน

รายการประเมิน
1. การสัง่ คําคู่ความ คําร้อง คําขอ และอื่น ๆ
พิจารณาถึง
1.1 ความละเอียดรอบคอบในการตรวจเพื่อ
สั่งคําคู่ความ ฯลฯ
1.2 ความสามารถในการสัง่ คําคู่ความ ฯลฯ
การใช้ถ้อยคําและเหตุผลประกอบคําสั่ง
1.3 ความถูกต้อง ประณีต และความเรียบร้อย
ของงาน
2. กระบวนพิจารณาก่อนสืบพยานในคดีอาญา
พิจารณาถึง
2.1 ความสามารถในการอ่านอธิบายฟ้อง
2.2 ความสามารถในการพิจารณาคําร้อง
ขอผัดฟ้องหรือฝากขัง และคําร้องขอปล่อย
ชั่วคราว
2.3 ความละเอียดรอบคอบในการสอบเรือ่ ง
ทนายความ คําให้การจําเลย และรายละเอียด
เกี่ยวกับการเพิ่มโทษ บวกโทษ นับโทษต่อ
หรือการต้องโทษคดีอื่นตามทีป่ รากฏในคําฟ้อง

ต้อง
ปรับปรุง
1

ควร
ปรับปรุง
2

ปกติ
3

ดี
4

ดีมาก
5

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

๑๒๘

รายการประเมิน

3. การชี้สองสถานในคดีแพ่ง พิจารณาถึง
3.1 ความสามารถในการวินจิ ฉัยว่าคดีใดสมควร
ชี้สองสถานเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดี
สะดวก รวดเร็ว และรัดกุม
3.2 ความสามารถในการสอบถามคู่ความเพื่อ
ให้ได้ความชัดในประเด็นข้อพิพาท หรือให้คู่
ความแถลงรับข้อเท็จจริงในประเด็นข้อหนึง่ ข้อใด
3.3 ความสามารถในการกําหนดประเด็นข้อพิพาท
ได้ชัดแจ้ง ครบถ้วนตามคําคู่ความและใช้
ภาษากฎหมายถูกต้อง รวมทั้งให้เหตุผลที่
ไม่กาํ หนดข้อใดเป็นประเด็นข้อพิพาท
3.4 ความสามารถในการกําหนดภาระการพิสจู น์
และกําหนดให้คู่ความฝ่ายใดนําพยานเข้าสืบ
ก่อนหลัง
4. การใช้ดุลพินจิ ในคดีอาญา พิจารณาถึง
4.1 ความสามารถในการรับฟังพยานหลักฐาน
4.2 ความสามารถในการกําหนดโทษ
การรอการกําหนดโทษและรอการลงโทษ
5.การใช้ดลุ พินิจในคดีแพ่ง พิจารณาถึง
5.1 ความสามารถในการรับฟังพยานหลักฐาน
5.2 ความสามารถในการกําหนดค่าเสียหาย
ค่าสินไหมทดแทนและเบีย้ ปรับ ฯลฯ

เกณฑ์การประเมิน
ต้อง
ควร
ปรับปรุง ปรับปรุง ปกติ
ดี
1
2
3
4

ดีมาก
5

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

๑๒๙

รายการประเมิน
6. การนั่งพิจารณาคดี พิจารณาถึง
6.1 การสํารวมตนให้เหมาะสม
6.2 การปฏิบัติตอ่ คู่ความ พยาน ทนายความ
และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาคดี
6.3 ความสามารถในการควบคุมการพิจารณา
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการเร่งรัดคดี
6.4 ความรวดเร็วและถูกต้องในการดําเนินกระบวน พิจารณา
6.5 การคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือ
จําเลย ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.6 ความสามารถในการไกล่เกลี่ย เพื่อให้เกิด
การประนีประนอมยอมความ
7. การเตรียมคดี การบันทึกคําพยานและรายงาน
กระบวนพิจารณา พิจารณาถึง
7.1 การศึกษาสํานวนคดีก่อนขึ้นสืบพยาน
7.2 การใช้ถ้อยคําที่อ่านเข้าใจง่ายและความหมาย
ชัดเจน
7.3 บันทึกคําพยานได้ใจความครบถ้วนตามกรอบ
แห่งข้อหาหรือประเด็นข้อพิพาท ถูกต้องตรง
ตามที่พยานเบิกความ และเป็นไปตามลําดับ
เหตุการณ์
7.4 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง
และเหมาะสม รวมทั้งการย่อหน้า การเว้น
วรรค หรือการแยกคํา และอื่น ๆ
7.5 ความละเอียดรอบคอบในการระบุชื่อบุคคล
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของบุคคล สถานที่หรือ
สิ่งของที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเรียกชื่อและ
การหมายพยานเอกสารและพยานวัตถุ
7.6 ความสามารถในการบันทึกรายงานกระบวน
พิจารณาได้ถกู ต้องตรงตามคําแถลงของ
คู่ความ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
7.7 ความสามารถในการให้เหตุผลประกอบการ
วินิจฉัยและมีคําสั่งในรายงานกระบวนพิจารณา
7.8 ความสามารถในการอ่านบันทึกคําพยานและ
รายงานกระบวนพิจารณาให้คคู่ วามฟังได้
ชัดเจนและถูกต้องตามหลักภาษาไทย

เกณฑ์การประเมิน
ต้อง
ควร
ปรับปรุง ปรับปรุง ปกติ
ดี
1
2
3
4

ดีมาก
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8. การปรึกษาคดี
8.1 ความสามารถในการตระเตรียมข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับประเด็นในคดีได้
ครบถ้วน
8.2 นําเสนอข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อองค์คณะ
ให้เข้าใจได้ง่ายและถูกต้องครบถ้วนตามประเด็น
ในคดี
8.3 แสดงความคิดเห็นต่อองค์คณะโดยมีเหตุผล
ประกอบชัดแจ้ง รวมทั้งยอมรับฟังความ
คิดเห็นขององค์คณะด้วยความสุภาพ


9. การเรียงคําพิพากษา และคําสัง่ พิจารณาถึง
9.1 การใช้รูปแบบคําพิพากษาและคําสั่งถูกต้อง
ตามกฎหมายหรือเป็นไปตามแนวปฏิบัติของ
ศาลฎีกา
9.2 ความสามารถในการย่อคําคูค่ วามได้ครบถ้วน
และรัดกุม
9.3 ความสามารถในการย่อข้อเท็จจริงที่ได้ความ
จากทางพิจารณาตลอดจนการลําดับเหตุการณ์
9.4 ความสามารถในการยกเหตุผลและหลักกฎหมาย
ประกอบการวินิจฉัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
9.5 ความสามารถในการใช้สาํ นวนโวหารที่สละสลวย
และถูกต้องตามหลักภาษาไทย
9.6 ความละเอียดรอบคอบในการทําคําพิพากษา
การปรับบทลงโทษ การลดมาตราส่วนโทษ
การเพิ่มโทษ ลดโทษ บวกโทษ รวมโทษและ
นับโทษต่อตลอดจนคําสั่งในเรื่องของกลาง
9.7 ความละเอียดรอบคอบในการทําคําพิพากษาหรือ
คําสั่งตลอดจนการสั่งเรื่องค่าฤชาธรรมเนียม
ในคดีแพ่ง
10. การบังคับโทษ พิจารณาถึงความละเอียดรอบคอบ
ในการตรวจสอบความถูกต้องของหมายอาญา
11. ปริมาณงาน พิจารณาถึง
จํานวนสํานวนคดีที่ทําได้สาํ เร็จ เปรียบเทียบกับปริมาณ
งานคดีที่กาํ หนดหรือที่ควรจะทําได้ในเวลาที่ควรจะเป็น
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12. ความรอบรู้ และทักษะในการปฏิบตั ิงาน
พิจารณาถึง
12.1 ความรอบรู้ในวิธีทํางาน
12.2 วิชาความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
12.3 ทักษะที่จะปฏิบัติงานให้สําเร็จลุล่วงด้วยดี
13. ความเชื่อถือไว้วางใจและความเอาใจใส่ในงาน
พิจารณาถึง
13.1 ความเชื่อถือไว้วางใจในการทํางาน
13.2 ความตัง้ ใจ ความอุตสาหะ กระตือรือร้นใน
การทํางาน และการติดตามงาน
14. การมาทํางาน และการตรงต่อเวลา พิจารณาถึง
14.1 ความสม่ําเสมอในการมาทํางาน
14.2 การตรงต่อเวลา

เกณฑ์การประเมิน
ต้อง
ควร
ปรับปรุง ปรับปรุง ปกติ
ดี
1
2
3
4

ดีมาก
5

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
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ตอนที่ 3 ประเมินจริยธรรม
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย  ในช่องการประเมินตามความเป็นจริงที่ปรากฏ
หมายเหตุ : การประเมินเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตให้พิจารณาว่าในระดับความรู้สึกนึกคิดของวิญญูชน
ต้องไม่มีเหตุให้ระแวงสงสัยว่าจะไม่ซื่อสัตย์สุจริต

รายการประเมิน
1. การปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2. การปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ละวางอคติทั้งปวงเกี่ยวกับ
คู่ความหรือคดีความเรื่องนั้น ๆ ก่อนจะพิจารณาหรือมีคาํ วินจิ ฉัย
และวินิจฉัยคดีโดยไม่ชักช้า ไม่เห็นแก่ผู้ใด และไม่วินิจฉัยคดีตาม
อําเภอใจ
3. การปฏิบตั ิหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมายและนิติประเพณี
4. การแสดงตนให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนด้วยว่า ตนปฏิบัติ
หน้าที่ตามข้อ (1) - (3) อย่างเคร่งครัด
5. การยึดมั่นในความเป็นอิสระของตนและเทิดทูนไว้ซึ่งเกียรติศักดิแ์ ห่ง
สถาบันตุลาการ
6. การไม่ลุแก่โทสะ
7. การไม่วิจารณ์หรือให้ความเห็นแก่คู่ความหรือบุคคลภายนอกเกี่ยวกับ
คดีที่อยู่ระหว่างพิจารณาคดีหรือกําลังจะขึ้นศาล
8. การไม่บีบบังคับให้คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ หรือทุกฝ่ายยอมรับ
ข้อเสนอใด ๆ ในขณะไกล่เกลี่ยคดี
9. การไม่บีบบังคับให้จําเลยให้การรับสารภาพโดยไม่สมัครใจ
10. การรักษาความลับในสํานวนคดีและของศาล
11. การไม่แสดงความคิดเห็นใด ๆ ต่อสาธารณชนหรือสื่อมวลชน
ซึ่งอาจกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือเกียรติศักดิ์ของ
ผู้พิพากษา
12. การอยู่ในกรอบของศีลธรรมและกฎหมาย มีความสันโดษ ครองตน
อย่างเรียบง่าย และไม่อวดอ้างตําแหน่ง

ต้อง
ปรับปรุง
1

เกณฑ์การประเมิน
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ต้อง
ปรับปรุง
1

เกณฑ์การประเมิน
ควร
ปกติ
ปรับปรุง
2
3

ดี

ดีมาก

4

5

13. การเคารพผูพ้ ิพากษาผูม้ ีอาวุโส
14. การไม่กา้ วก่ายหรือแสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้พิพากษาอื่น
15. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของครอบครัวและการไม่ยินยอมให้
บุคคลในครอบครัวก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของตน
หรือของ
ผู้พิพากษาอืน่ ตลอดจนการระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ
อาชีพ หรือการงานอื่นใดของคู่สมรส ญาติสนิทหรือบุคคลซึ่งอยู่
ในครัวเรือนของตนมีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อ
การปฏิบตั หิ น้าที่หรือเกียรติศักดิ์ของผู้พิพากษา
16. การไม่ยินยอมให้ผอู้ ื่นใช้ตําแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาผล
ประโยชน์โดยมิชอบ
17. การยึดมั่นในระบบคุณธรรม ไม่แสวงหาตําแหน่งความดี
ความชอบ หรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบจากผูบ้ ังคับบัญชาหรือ
บุคคลใด
18. การไม่รบั ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด ๆ จากคู่ความหรือบุคคลอื่นใด
อันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผูพ้ พิ ากษา
19. การไม่รับของขวัญ ของกํานัลหรือประโยชน์อื่นใด อันมีมูลค่า
เกินกว่าที่พึงให้แก่กันตามอัธยาศัยและประเพณีในสังคม
20. การละเว้นการคบหาสมาคมกับคู่ความ หรือบุคคลอื่น ซึ่งมีสว่ น
ได้เสีย หรือผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับคดีความหรือบุคคลที่มี
ชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) .......................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
. ............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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ตอนที่ 4 ประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย  ในช่องการประเมินตามความเป็นจริงที่ปรากฏ

รายการประเมิน
1. สุขภาพร่างกาย
2. ความมั่นคงของอารมณ์
3. การใช้เหตุผล
4. การตัดสินใจและการแก้ปญ
ั หา
5. การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
6. ความเป็นผู้นํา
7. การทํางานเป็นทีม
8. การมีความเชื่อมั่นในตนเอง
9. ความรับผิดชอบ
10. การเสียสละ
11. การมีมนุษยสัมพันธ์
12. ความเสมอต้นเสมอปลาย
13. การปรับตัว
14. การรู้จกั กาลเทศะและมีสัมมาคารวะ
15. การให้ความสําคัญและเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม
16. การยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะนําไปสู่
สิ่งที่ดกี ว่าเดิม
17. การรับรูแ้ ละให้ความสนใจต่อสิง่ รอบตัว
17. การให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น
19. ความสุภาพอ่อนโยน
20. การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผูร้ ่วมงาน
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ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) .......................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
. ............................................................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................................
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๑๓๖

ตอนที่ 5 ข้อสรุปความคิดเห็นของการประเมิน
4.1 ความคิดเห็นของผู้ประเมิน
...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ…………………..………………………..
(………………………………………….)
ตําแหน่ง……………….……………………….
วันที่…………………….………………………
4.2 ความคิดเห็นของรองอธิบดีผู้พิพากษา หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแล้วแต่กรณี
...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.

ลงชื่อ…………………..………………………..
(………………………………………….)
ตําแหน่ง……………….……………………….
วันที่…………………….………………………

4.3 ความคิดเห็นของอธิบดีผู้พิพากษา หรืออธิบดีผู้พิพากษาภาคแล้วแต่กรณี
...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.
ลงชื่อ…………………..………………………..
(………………………………………….)
ตําแหน่ง……………….……………………….
วันที่…………………….………………………

๑๓๗

ตอนที่ 6 สรุปผลการประเมินจากคะแนนเฉลี่ย (สําหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้ดําเนินการ)
ผลการประเมินตอนที่ 2 (การปฏิบัติงาน)
ได้ระดับ 1 จํานวน…………..ข้อ
ได้ระดับ 2 จํานวน…………..ข้อ
ได้ระดับ 3 จํานวน…………..ข้อ
ได้ระดับ 4 จํานวน…………..ข้อ
ได้ระดับ 5 จํานวน…………..ข้อ
จํานวนข้อการประเมินคดีแพ่ง 39 ข้อ
จํานวนข้อการประเมินคดีอาญา 39 ข้อ
จํานวนคะแนนที่ได้……….คะแนน
คะแนนเฉลี่ย =………….
ผลการประเมินตอนที่ 3 (จริยธรรม)
อยู่ในระดับ 1 จํานวน………..ข้อ
อยู่ในระดับ 2 จํานวน………..ข้อ
อยู่ในระดับ 3 จํานวน………..ข้อ
อยู่ในระดับ 4 จํานวน………..ข้อ
อยู่ในระดับ 5 จํานวน………..ข้อ
จํานวนข้อการประเมิน 20 ข้อ
จํานวนคะแนนที่ได้………….คะแนน
คะแนนเฉลี่ย = ……………
ผลการประเมินตอนที่ 4 (คุณลักษณะส่วนบุคคล)
อยู่ในระดับ 1 จํานวน………..ข้อ
อยู่ในระดับ 2 จํานวน………..ข้อ
อยู่ในระดับ 3 จํานวน………..ข้อ
อยู่ในระดับ 4 จํานวน………..ข้อ
อยู่ในระดับ 5 จํานวน………..ข้อ
จํานวนข้อการประเมิน 20 ข้อ
จํานวนคะแนนที่ได้………….คะแนน
คะแนนเฉลี่ย = ……………

คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.0 - 2.4
ควรปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.5 - 2.9
ปกติ
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.0 - 3.9
ดี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.0 - 4.4
ดีมาก
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.5 - 5.0

คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.0 – 2.4
ควรปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.5 – 2.9
ปกติ
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.0 – 3.9
ดี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.0 – 4.4
ดีมาก
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.5 – 5.0

คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.0 – 2.4
ควรปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.5 – 2.9
ปกติ
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.0 – 3.9
ดี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.0 – 4.4
ดีมาก
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.5 – 5.0

๑๓๘

แบบประเมินชุดที่ 2
ประเมินการปฏิบัติงาน จากการตรวจสํานวนคดี
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้พพิ ากษาประจําศาล

ประเมินครั้งที่……………..

วันที่…………………………………….……………

ชื่อผู้รับการประเมิน…………………………………………………..

(เอกสารลับของทางราชการ)

๑๓๙

คําอธิบาย
แบบประเมินชุดนี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินความเหมาะสมในระหว่างการดํารง
ตําแหน่งของผู้พิพากษาประจําศาล ซึ่งจะประเมินการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของผู้พิพากษาประจําศาล โดยแบ่งข้อมูล
เป็น 4 ตอน ดังนี้

ตอนที่
ตอนที่
ตอนที่
ตอนที่
ตอนที่
ตอนที่

1
2
3
4
5
6

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับการประเมิน
สํานวนคดีที่นํามาตรวจสอบ
ประเมินการปฏิบัติงานจากสํานวนคดี
ข้อเท็จจริงอื่น
ข้อสรุปและความเห็นของผู้ประเมิน
สรุปผลการประเมินจากคะแนนเฉลี่ย
วิธีดําเนินการ

ขั้นที่ 1 มอบแบบประเมินให้ผู้พิพากษาที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประเมิน
ขั้นที่ 2 ผู้พิพากษาที่ได้รับมอบหมายทําการตรวจสํานวนคดีและกรอกแบบประเมินตามเนื้อหา
ที่กําหนดในแบบประเมินโดยปราศจากอคติและความลําเอียงใด ๆ เพื่อให้ผลการประเมินปรากฏข้อเท็จจริง
แห่งบุคคลที่จะนําไปสู่การพัฒนาให้เป็นผู้พิพากษาซึ่งมีคุณภาพ
ขั้ น ที่ 3 ผู้ พิ พ ากษาที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายส่ ง แบบประเมิ น ให้ ค ณะกรรมการประเมิ น ตามเวลา
ที่กําหนด
เกณฑ์การประเมิน
แบบประเมินนี้แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 5 ระดับ คือ ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง ปกติ ดี และดีมาก
ดังนี้

เกณฑ์การประเมิน
ต้องปรับปรุง

ควรปรับปรุง

ปกติ

ดี

ดีมาก

1

2

3

4

5

ต้องปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ปกติ
ดี
ดีมาก

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ทํางานได้ต่ํากว่ามาตรฐาน มีข้อบกพร่องอยู่เสมอ
ทํางานเกือบได้มาตรฐาน ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง
ทํางานได้ตามมาตรฐาน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ทํางานได้ตามมาตรฐานเป็นผลดี และสําเร็จรวดเร็วกว่าปกติ
ทํางานได้ผลดีสูงกว่ามาตรฐาน หรือตามความคาดหมาย
อย่างมากและสม่ําเสมอ

อนึ่ง ผลการประเมินที่คณะกรรมการดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
ของผู้รับการประเมินและผู้รบั การประเมินทราบทุกครั้ง

๑๔๐
วิธีคํานวณ

สูตรที่ใช้ ค่าเฉลี่ย
จํานวนข้อการประเมิน
การปฏิบัติงานคดีแพ่ง
การปฏิบัติงานคดีอาญา

=

จํานวนรวมของคะแนนที่ได้
จํานวนข้อการประเมิน

มีจํานวนข้อการประเมิน 25 ข้อ
มีจํานวนข้อการประเมิน 24 ข้อ

การสรุปผลการประเมินจากคะแนนเฉลี่ยกําหนดดังนี้
ต้องปรับปรุง

คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง

1.0 - 2.4

ควรปรับปรุง
ปกติ
ดี
ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง

2.5 - 2.9
3.0 – 3.9
4.0 – 4.4
4.5 – 5.0

๑๔๑

ตัวอย่างการคํานวณ
ตอนที่ 2 ประเมินการปฏิบตั ิงาน
ค่าระดับการประเมิน
ต้อง
ควร
ปรับปรุง ปรับปรุง ปกติ
ดี
1
2
3
4

รายการประเมิน
1. การสั่งคําคู่ความ คําร้อง คําขอ และอื่น ๆ พิจารณาถึง
1.1 ความละเอียดรอบคอบในการตรวจเพื่อสั่งคํา
คู่ความ ฯลฯ
1.2 ความสามารถในการสัง่ คําคู่ความ ฯลฯ การใช้
ถ้อยคําและเหตุผลประกอบคําสัง่
1.3 ความถูกต้อง ประณีต และความเรียบร้อยของงาน






3. การชี้สองสถานในคดีแพ่ง
3.1 ความสามารถในการวินจิ ฉัยว่าคดีใดสมควรชี้สอง
สถานเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีสะดวก
รวดเร็ว และรัดกุม
3.2 ความสามารถในการสอบถามคู่ความเพื่อให้ได้
ความชัดในประเด็นข้อพิพาท หรือให้คู่ความแถลง
รับข้อเท็จจริงในประเด็นข้อหนึ่ง ข้อใด
3.3 ความสามารถในการกําหนดประเด็นข้อพิพาทได้ชัด
แจ้ง ครบถ้วนตามคําคู่ความและใช้ภาษากฎหมาย
ถูกต้อง รวมทัง้ ให้เหตุผลที่ไม่กาํ หนดข้อใดเป็น
ประเด็นข้อพิพาท
3.4 ความสามารถในการกําหนดภาระการพิสูจน์และ
กําหนดให้คู่ความฝ่ายใดนําพยานเข้าสืบก่อนหลัง

ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง





-

-

-

-

1

5

4.0 - 4.4

=9

3

3x1=3 4x5=20 5x3=15 = 38

จํานวนรวมของคะแนนที่ได้=
จํานวนข้อการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม



2. กระบวนพิจารณาก่อนสืบพยานในคดีอาญา พิจารณาถึง
2.1 ความสามารถในการพิจารณาคําร้องขอผัดฟ้องหรือ
ฝากขังและคําร้องขอปล่อยชั่วคราว
2.2 ความละเอียดรอบคอบในการสอบเรือ่ งทนายความ
คําให้การจําเลยและรายละเอียดเกีย่ วกับการเพิ่มโทษ
บวกโทษ นับโทษต่อหรือการต้องโทษคดีอื่นตามที่
ปรากฏ

จํานวนข้อการประเมิน
คะแนนที่ได้

ดีมาก
5

นั่นคืออยู่ในระดับ ดี

38 = 4.22

9

๑๔๒

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

.

1. ชื่อ
นาย
นาง
นางสาว
.
2. ตําแหน่ง
.
3. ศาล.................................................................................................................................................
4. เป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา รุน่ ที่
.
5. ได้รับการโปรดเกล้า ฯ ให้ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาประจําศาลเมื่อ
.

ลําดับ

ดํา

แดง

หมายเลขคดี
โจทก์

จําเลย

ตอนที่ 2 สํานวนคดีที่นาํ มาตรวจสอบ
เรื่อง / ข้อหา

ทุนทรัพย์

หมายเหตุ

๑๔๓

๑๔๔
ตอนที่ 3 ประเมินการปฏิบัติงานจากการตรวจสํานวนคดี

คําชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่องการประเมินตามความเป็นจริงที่ปรากฏ
หมายเหตุ 1. ผู้พิพากษาทีป่ ฏิบัติงานเฉพาะคดีแพ่ง ไม่ต้องประเมินข้อ 2 ข้อ 4 ข้อ 6.3 ข้อ 8.6 และ ข้อ 9
2. ผู้พิพากษาที่ปฏิบัติงานเฉพาะคดีอาญา ไม่ต้องประเมินข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 6.4 และข้อ 8.7

รายการประเมิน

1. การสัง่ คําคู่ความ คําร้อง คําขอ และอื่น ๆ
พิจารณาถึง
1.4 ความละเอียดรอบคอบในการตรวจเพื่อสั่งคํา
คู่ความ ฯลฯ
1.5 ความสามารถในการสัง่ คําคู่ความ ฯลฯ
การใช้ถ้อยคําและเหตุผลประกอบคําสั่ง
1.6 ความถูกต้อง ประณีต และความเรียบร้อย
ของงาน
2. กระบวนพิจารณาก่อนสืบพยานในคดีอาญา
พิจารณาถึง
2.1 ความสามารถในการพิจารณาคําร้องขอ
ผัดฟ้องหรือฝากขัง และคําร้องขอปล่อยชั่วคราว
2.2 ความละเอียดรอบคอบในการสอบเรือ่ ง
ทนายความ คําให้การจําเลย และรายละเอียด
เกี่ยวกับการเพิ่มโทษ บวกโทษ นับโทษต่อ หรือ
การต้องโทษคดีอื่นตามที่ปรากฏในคําฟ้อง

เกณฑ์การประเมิน
ต้อง
ควร
ปรับปรุง ปรับปรุง ปกติ
ดี
1
2
3
4

ดีมาก
5

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

๑๔๕
เกณฑ์การประเมิน
รายการประเมิน

3.การชี้สองสถานในคดีแพ่ง พิจารณาถึง
3.1 ความสามารถในการวินจิ ฉัยว่าคดีใดสมควร
ชี้สองสถานเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดี
สะดวก รวดเร็ว และรัดกุม
3.2 ความสามารถในการสอบถามคู่ความเพื่อ
ให้ได้ความชัดในประเด็นข้อพิพาท หรือให้คู่
ความแถลงรับข้อเท็จจริงในประเด็นข้อหนึง่ ข้อใด
3.3 ความสามารถในการกําหนดประเด็นข้อพิพาท
ได้ชัดแจ้ง ครบถ้วนตามคําคู่ความและใช้
ภาษากฎหมายถูกต้อง รวมทั้งให้เหตุผลที่
ไม่กาํ หนดข้อใดเป็นประเด็นข้อพิพาท
3.4 ความสามารถในการกําหนดภาระการพิสจู น์
และกําหนดให้คู่ความฝ่ายใดนําพยานเข้าสืบ
ก่อนหลัง
4. การใช้ดุลพินจิ ในคดีอาญา พิจารณาถึง
4.1 ความสามารถในการรับฟังพยานหลักฐาน
4.2 ความสามารถในการกําหนดโทษ การรอการ
กําหนดโทษและรอการลงโทษ

5.การใช้ดลุ พินิจในคดีแพ่ง พิจารณาถึง
5.1 ความสามารถในการรับฟังพยานหลักฐาน
5.2 ความสามารถในการกําหนดค่าเสียหาย
ค่าสินไหมทดแทนและเบีย้ ปรับ ฯลฯ

6. การนั่งพิจารณาคดี พิจารณาถึง
6.1 ความสามารถในการควบคุมการพิจารณา
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการเร่งรัดคดี
6.2 ความรวดเร็วและถูกต้องในการดําเนินกระบวน
พิจารณา
6.3 การคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือ
จําเลย ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.4 ความสามารถในการไกล่เกลี่ย เพื่อให้เกิด
การประนีประนอมยอมความ

ต้อง
ควร
ปรับปรุง ปรับปรุง
1
2

ปกติ
3

ดี
4

ดีมาก
5

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

๑๔๖

รายการประเมิน

7. การเตรียมคดี การบันทึกคําพยานและรายงาน
กระบวนพิจารณา พิจารณาถึง
7.1 การศึกษาสํานวนคดีกอ่ นขึ้นสืบพยาน
7.2 การใช้ถ้อยคําที่อ่านเข้าใจง่ายและความหมาย
ชัดเจน
7.3 บันทึกคําพยานได้ใจความครบถ้วนตามกรอบ
แห่งข้อหา หรือประเด็นข้อพิพาท ถูกต้องตรงตามที่พยาน
เบิกความ และเป็นไปตามลําดับเหตุการณ์
7.4 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องและ
เหมาะสม รวมทั้งการย่อหน้า การเว้นวรรค หรือการแยก
คํา และอื่น ๆ
7.5 ความละเอียดรอบคอบในการระบุชื่อบุคคลตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ของบุคคล สถานที่หรือสิง่ ของที่เกี่ยวข้องตลอดจน
การเรียกชื่อและการหมายพยานเอกสารและพยานวัตถุ
7.6 ความสามารถในการบันทึกรายงานกระบวนพิจารณา
ได้ถูกต้องตรงตามคําแถลงของ คู่ความ และเหตุการณ์ต่างๆ
ที่เกิดขึ้น
7.7 ความสามารถในการให้เหตุผลประกอบการวินจิ ฉัยและ
มีคําสั่งในรายงานกระบวนพิจารณา

ต้อง
ปรับปรุง
1

เกณฑ์การประเมิน
ควร
ปรับปรุง ปกติ
ดี
2
3
4

ดีมาก
5

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

๑๔๗

รายการประเมิน

8. การเรียงคําพิพากษา และคําสัง่ พิจารณาถึง
8.1 การใช้รูปแบบคําพิพากษาและคําสั่งถูกต้อง ตาม
กฎหมายหรือเป็นไปตามแนวปฏิบัตขิ องศาลฎีกา
8.2 ความสามารถในการย่อคําคู่ความได้ครบถ้วนและ
รัดกุม
8.3 ความสามารถในการย่อข้อเท็จจริงที่ได้ความ จากทาง
พิจารณาตลอดจนการลําดับเหตุการณ์
8.4 ความสามารถในการยกเหตุผลและหลักกฎหมาย
ประกอบการวินิจฉัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
8.5 ความสามารถในการใช้สาํ นวนโวหารที่สละสลวยและ
ถูกต้องตามหลักภาษาไทย
8.6 ความละเอียดรอบคอบในการทําคําพิพากษา การปรับ
บทลงโทษ การลดมาตราส่วนโทษ การเพิม่ โทษ ลดโทษ
บวกโทษ รวมโทษและนับโทษต่อ ตลอดจนคําสั่งในเรื่อง
ของกลาง
8.7 ความละเอียดรอบคอบในการทําคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ตลอดจนการสัง่ เรือ่ งค่าฤชาธรรมเนียมในคดีแพ่ง
9. การบังคับโทษ พิจารณาถึงความละเอียดรอบคอบใน
การตรวจสอบความถูกต้องของหมายอาญา

เกณฑ์การประเมิน
ต้อง
ควร
ปรับปรุง ปรับปรุง ปกติ
ดี
1
2
3
4

ดีมาก
5

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

๑๔๘

ตอนที่ 4 ข้อเท็จจริงอืน่ (ถ้ามี)

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
……………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

๑๔๙

ตอนที่ 5 ข้อสรุปและความคิดเห็นของผู้ประเมิน

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
……………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ …………………..………………………..
(…………………………………………….)
ตําแหน่ง……………..….……………………….

๑๕๐

ตอนที่ 6 สรุปผลการประเมินจากคะแนนเฉลี่ย (สําหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้ดําเนินการ)
ผลการประเมินตอนที่ 3 (การปฏิบัติงาน
จากการตรวจสํานวนคดี)
ได้ระดับ 1 จํานวน…………..ข้อ
ได้ระดับ 2 จํานวน…………..ข้อ
ได้ระดับ 3 จํานวน…………..ข้อ
ได้ระดับ 4 จํานวน…………..ข้อ
ได้ระดับ 5 จํานวน…………..ข้อ
จํานวนคะแนนที่ได้……….คะแนน
คะแนนเฉลี่ย = ………….

คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 1.0 - 2.4
ควรปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 2.5 - 2.9
ปกติ
คะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 3.0 - 3.9
ดี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.0 - 4.4
ดีมาก
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.5 - 5.0

๑๕๑

แบบสรุปผลการประเมิน
ความเหมาะสมในระหว่างการดํารงตําแหน่งของผู้พิพากษาประจําศาล
(สําหรับคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมในระหว่างการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาประจําศาล)

ประเมินครั้งที่……………..

วันที…่ ………………………………….……………

ชื่อผู้รับการประเมิน…………………………………………………..

(เอกสารลับของทางราชการ)

๑๕๒

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

1. ชื่อ

2.
3.
4.
5.

นาย
นาง
นางสาว………………………….………………………..
ตําแหน่ง……………………………………………………………………………………………………………
ศาล………………………………………………………………………………………………………………….
ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที…่ ………………..…..…………………………………..……...
ได้รับการโปรดเกล้า ฯ ให้ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาประจําศาลเมื่อ………..………………...

๑๕๓

ตอนที่ 2 สรุปผลการประเมินตามแบบประเมินความเหมาะสมในระหว่างการดํารงตําแหน่ง
ของผู้พิพากษาประจําศาล
ผลการประเมินตอนที่ 2 (การปฏิบัติงาน)
ได้ระดับ 1 จํานวน…………..ข้อ
ได้ระดับ 2 จํานวน…………..ข้อ
ได้ระดับ 3 จํานวน…………..ข้อ
ได้ระดับ 4 จํานวน…………..ข้อ
ได้ระดับ 5 จํานวน…………..ข้อ
คะแนนเฉลีย่ = ………………..

คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.0 – 2.4
ควรปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.5 – 2.9
ปกติ
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.0 - 3.9
ดี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.0 - 4.4
ดีมาก
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.5 - 5.0

ผลการประเมินตอนที่ 3 (จริยธรรม)
อยู่ในระดับ 1 จํานวน………..ข้อ
อยู่ในระดับ 2 จํานวน………..ข้อ
อยู่ในระดับ 3 จํานวน………..ข้อ
อยู่ในระดับ 4 จํานวน………..ข้อ
อยู่ในระดับ 5 จํานวน………..ข้อ
คะแนนเฉลี่ย = …………………

คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.0 – 2.4
ควรปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.5 – 2.9
ปกติ
คะแนนเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 3.0 – 3.9
ดี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.0 – 4.4
ดีมาก
คะแนนเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 4.5 – 5.0

ผลการประเมินตอนที่ 4 (คุณลักษณะส่วนบุคคล)
อยู่ในระดับ 1 จํานวน………..ข้อ
อยู่ในระดับ 2 จํานวน………..ข้อ
อยู่ในระดับ 3 จํานวน………..ข้อ
อยู่ในระดับ 4 จํานวน………..ข้อ
อยู่ในระดับ 5 จํานวน………..ข้อ
คะแนนเฉลี่ย = …………………

คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.0 – 2.4
ควรปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.5 – 2.9
ปกติ
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.0 – 3.9
ดี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.0 – 4.4
ดีมาก
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.5 – 5.0

๑๕๔

ตอนที่ 3 สรุปผลการประเมินตามแบบประเมินจากการตรวจสํานวนคดี
ผลการประเมิน
ได้ระดับ 1 จํานวน…………..ข้อ
ได้ระดับ 2 จํานวน…………..ข้อ
ได้ระดับ 3 จํานวน…………..ข้อ
ได้ระดับ 4 จํานวน…………..ข้อ
ได้ระดับ 5 จํานวน…………..ข้อ
คะแนนเฉลี่ย = ……………….

คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.0 – 2.4
ควรปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.5 – 2.9
ปกติ
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.0 - 3.9
ดี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.0 - 4.4
ดีมาก
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.5 - 5.0

ตอนที่ 4 ความเห็นของผู้ประเมิน รองอธิบดีผู้พิพากษาและอธิบดีผู้พิพากษาหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
และอธิบดีผู้พิพากษาภาค และข้อเท็จจริงที่ปรากฏแก่คณะกรรมการโดยทางอื่น
 ความเห็นของผู้ประเมิน
ปรากฏข้อเสียหาย
 ความเห็นของรองอธิบดีผู้พิพากษา /
ปรากฏข้อเสียหาย
หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ( ขีดฆ่าที่ไม่ต้องการออก )
 ความเห็นของอธิบดีผู้พิพากษา /
ปรากฏข้อเสียหาย
หรืออธิบดีผู้พิพากษาภาค ( ขีดฆ่าที่ไม่ต้องการออก )
 ข้อเท็จจริงที่ปรากฏแก่คณะกรรมการ
ปรากฏข้อเสียหาย
โดยทางอื่น

ไม่ปรากฏข้อเสียหาย
ไม่ปรากฏข้อเสียหาย
ไม่ปรากฏข้อเสียหาย
ไม่ปรากฏข้อเสียหาย

ตอนที่ 5 ผลการประเมินตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินความเหมาะสมในระหว่างการดํารงตําแหน่งของผู้พิพากษาประจําศาล พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ 13 วรรคหนึ่ง
ผลการประเมิน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

๑๕๕

ตอนที่ 6 สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน

 ผลการประเมิน
มีความเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งต่อไป
ในลําดับอาวุโสเดิม
เปลี่ยนแปลงลําดับอาวุโส
ไม่มีความเหมาะสม
 ความเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการประเมิน (ถ้ามี)
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………..……………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………............................................................................………………………………..……………………………………
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...............................................................
............…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………

๑๕๖

 คําแนะนําของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ..................................................................................................……..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ………………………………………………..
(…………………………………………………)
ประธานคณะกรรมการประเมิน
วันที…่ ………………………………………..

 ได้ทราบผลการประเมินและคําแนะนํา (ถ้ามี) ของคณะกรรมการแล้ว
ลงชื่อ…………………………………………………
(…………………………………………………)
ผู้พิพากษาประจําศาล

๑๕๗

แบบประเมินชุดที่ 1
(ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์ภาค)
ประเมินการปฏิบัติงาน จริยธรรม และคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้พิพากษาประจําศาล

ประเมินครั้งที่

วันที่

.

.

ชื่อผู้รับการประเมิน

.

(เอกสารลับของทางราชการ)

๑๕๘

คําอธิบาย
แบบประเมินชุดนี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินความเหมาะสมในระหว่างการ
ดํารงตําแหน่งของผู้พิพากษาประจําศาล ซึ่งจะประเมินการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของผู้พิพากษา
ประจําศาลโดยแบ่งข้อมูลเป็น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับการประเมิน
ตอนที่ 2 ประเมินการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 3 ประเมินจริยธรรม
ตอนที่ 4 ประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล
ตอนที่ 5 ข้อสรุปความคิดเห็นของการประเมิน
ตอนที่ 6 สรุปผลการประเมินจากคะแนนเฉลี่ย
วิธีดําเนินการ
ขั้นที่ 1 มอบแบบประเมินให้ผู้ประเมิน
ขั้นที่ 2 ให้ผู้ประเมินสังเกตการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของผู้พิพากษาประจําศาล
ที่อ ยู่ใ นความดู แ ลของตนอย่า งใกล้ชิด และกรอกแบบประเมินตามเนื้ อหาที่กํา หนดในแบบประเมิ น โดย
ปราศจากอคติและความลําเอียงใด ๆ เพื่อให้ผลการประเมินปรากฏข้อเท็จจริงแห่งบุคคลที่จะนําไปสู่การพัฒนา
ให้เป็นผู้พิพากษาซึ่งมีคุณภาพ
ขั้นที่ 3 ให้รองประธานศาลฎีกาและประธานศาลฎีกา รองประธานศาลอุทธรณ์และประธาน
ศาลอุทธรณ์ หรือรองประธานศาลอุทธรณ์ภาคและประธานศาลอุทธรณ์ภาค ทําความเห็นในแบบประเมินด้วย
ในกรณีที่รองประธานศาลฎีกา รองประธานศาลอุทธรณ์ หรือรองประธานศาลอุทธรณ์
ภาค เป็นผู้ประเมินเอง ผู้ป ระเมิน ดังกล่าวไม่ต้องทําความเห็นในช่องความเห็นของรองประธานศาลฎีกา
รองประธานศาลอุทธรณ์ หรือรองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ในแบบประเมินซ้ําอีก
ขั้นที่ 4 รวบรวมแบบประเมินส่งให้คณะกรรมการประเมินตามเวลาที่กําหนด
การใช้แบบประเมิน
แบบประเมิ น นี้ ใ ห้ ผู้ ป ระเมิ นใช้ ป ระเมิ น การปฏิ บั ติ ง านและการปฏิ บั ติ ต นของผู้ พิ พ ากษา
ประจําศาล ซึ่ง หากผู้ป ระเมิน อยู่ใ นตําแหน่งไม่ค รบ 1 ปีที่จ ะประเมิน ให้ป ระเมินผู้พิพ ากษาประจํา ศาล
เท่าระยะเวลาที่ตนดํารงตําแหน่งและดูแลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของผู้พิพากษาประจําศาล แต่ทั้งนี้
ต้องมีเวลาดํารงตําแหน่งไม่น้อยกว่า 3 เดือน และเมื่อมีผู้มาดํารงตําแหน่งแทนให้ทําหน้าที่เป็นผู้ประเมินการ
ปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของผู้พิพากษาประจําศาลต่อจากผู้ประเมินคนก่อน โดยใช้แบบประเมินชุดใหม่

๑๕๙

เกณฑ์และน้ําหนักการประเมิน
แบบประเมินนี้แบ่งเกณฑ์และน้ําหนักการประเมินเป็น 5 ระดับ คือ ต้องปรับปรุง
ควรปรับปรุง ปกติ ดี และดีมาก ดังนี้
เกณฑ์และน้ําหนักการประเมิน
ต้องปรับปรุง
1

ควรปรับปรุง
2

ต้องปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ปกติ
ดี
ดีมาก

ปกติ
3

ดี
4

ดีมาก
5

รายละเอียด
หมายถึง ทํางานได้ต่ํากว่ามาตรฐาน มีข้อบกพร่องอยู่เสมอ
หมายถึง ทํางานเกือบได้มาตรฐาน ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง
หมายถึง ทํางานได้ตามมาตรฐาน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
หมายถึง ทํางานได้ตามมาตรฐานเป็นผลดีและสําเร็จรวดเร็วกว่าปกติ
หมายถึง ทํางานได้ผลดีสูงกว่ามาตรฐาน หรือตามความคาดหมาย
อย่างมากและสม่ําเสมอ

อนึ่ง ผลการประเมินที่คณะกรรมการดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
ของผู้รับการประเมินและผู้รบั การประเมินทราบทุกครั้ง
วิธีคํานวณ
สูตรที่ใช้

ค่าเฉลี่ย

=

จํานวนรวมของคะแนนที่ได้
จํานวนข้ อการประเมิน

จํานวนข้อการประเมิน
การปฏิบัติงานคดี
การประเมินจริยธรรม
การประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล

มีจํานวนข้อการประเมิน 39 ข้อ
มีจํานวนข้อการประเมิน 20 ข้อ
มีจํานวนข้อการประเมิน 20 ข้อ

๑๖๐

การสรุปผลการประเมินจากคะแนนเฉลี่ยกําหนดดังนี้






อยู่ในระดับต้องปรับปรุง
อยู่ในระดับควรปรับปรุง
อยู่ในระดับปกติ
อยู่ในระดับดี
อยู่ในระดับดีมาก

คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง

1.0 - 2.4
2.5 - 2.9
3.0 - 3.9
4.0 - 4.4
4.5 - 5.0

๑๖๑

ตัวอย่างการคํานวณ ตอนที่ 2 ประเมินการปฏิบัตงิ าน
เกณฑ์และน้ําหนักการประเมิน
รายการประเมิน

ต้อง
ปรับปรุง
1

ควร
ปรับปรุง
2

ปกติ
3

1. ความสามารถในการศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
1.1 ความสามารถในการนําเสนอข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมายด้วยความรอบคอบชัดเจน
1.2 ความสามารถในการอธิบายหรือเสนอความเห็น
ถูกต้องครบถ้วนอย่างเหมาะสม
1.3 ความละเอียดรอบคอบในการวิเคราะห์ปัญหา
สรุปเหตุผล
2. ความสามารถในการยกร่าง ตรวจร่าง และอื่น ๆ
พิจารณาถึง
2.1 ความละเอียดรอบคอบและถูกต้องในการตรวจ
สํานวน ยกร่าง ตรวจร่างให้ถกู รูปแบบเป็นไปตาม
แนวปฏิบัติของศาลสูง
2.2 ความสามารถในการย่อข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
และข้อสังเกตต่าง ๆ
2.3 ความละเอียดรอบคอบและถูกต้องในการระบุชื่อ
บุคคล ตําแหน่งหน้าที่ของบุคคล สถานที่หรือ
สิ่งของที่เกี่ยวข้องตลอดจนการเรียกชื่อพยานเอกสาร
และพยานวัตถุ
2.4 ความสามารถในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีให้
เป็นไปตามข้อกฎหมาย และระเบียบที่กําหนด
2.5 ความสามารถในการให้เหตุผลประกอบการ
วินจิ ฉัยและมีคําสัง่ ในรายงานกระบวนพิจารณา
2.6 ความสามารถในการอธิบายและชี้แจงแนวความคิด
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรม
2.7 ความถูกต้อง ประณีต และเรียบร้อยของงาน
2.8 ความสามารถในการบริหารงานคดีให้เสร็จสิ้น
ภายในเวลาที่เหมาะสม
จํานวนข้อการประเมิน
คะแนนที่ได้
ค่าเฉลี่ย

ดี
4

ดีมาก
5

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
(ถ้ามี)















-

2
4
5
= 11
3x2 = 6 4x4=16 5x5 = 25 = 47
จํานวนรวมของคะแนนที่ได้ . = 47 . = 4.27
11
จํานวนข้ อการประเมิน
ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.0 - 4.4 นั่นคืออยู่ในระดับ ดี

๑๖๒

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. ชื่อ
2. ตําแหน่ง ผูพ้ ิพากษาประจําศาล
3. ปฏิบัติงานที่ศาล
4. เป็นผู้ช่วยผูพ้ ิพากษา รุ่นที่
5. ได้รับการโปรดเกล้า ฯ ให้ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาประจําศาลเมื่อ

.
.
.
.
.

๑๖๓

ตอนที่ 2 ประเมินการปฏิบตั ิงาน
คําชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่องการประเมินตามความเป็นจริงที่ปรากฏ
เกณฑ์และน้ําหนักการประเมิน
รายการประเมิน

1. ความสามารถในการศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
1.1 ความสามารถในการนําเสนอข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมายด้วยความรอบคอบชัดเจน
1.2 ความสามารถในการอธิบายหรือเสนอความเห็น
ถูกต้องครบถ้วนอย่างเหมาะสม
1.3 ความละเอียดรอบคอบและถูกต้องในการวิเคราะห์
ปัญหาสรุปเหตุผล
2. ความสามารถในการยกร่าง ตรวจร่าง และอื่น ๆ
พิจารณาถึง
2.1 ความละเอียดรอบคอบและถูกต้องในการตรวจ
สํานวน ยกร่าง ตรวจร่างให้ถกู รูปแบบเป็นไปตาม
แนวปฏิบัติของศาลสูง
2.2 ความสามารถในการย่อข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
และข้อสังเกตต่าง ๆ
2.3 ความละเอียดรอบคอบและถูกต้องในการระบุชื่อ
บุคคล ตําแหน่งหน้าที่ของบุคคล สถานที่หรือ
สิ่งของที่เกี่ยวข้องตลอดจนการเรียกชื่อพยานเอกสาร
และพยานวัตถุ
2.4 ความสามารถในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีให้
เป็นไปตามข้อกฎหมาย และระเบียบที่กําหนด
2.5 ความสามารถในการให้เหตุผลประกอบการ
วินจิ ฉัยและมีคําสัง่ ในรายงานกระบวนพิจารณา
2.6 ความสามารถในการอธิบายและชี้แจงแนวความคิด
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรม
2.7 ความถูกต้อง ประณีต และเรียบร้อยของงาน
2.8 ความสามารถในการบริหารงานคดีให้เสร็จสิ้น
ภายในเวลาที่เหมาะสม

ต้อง
ปรับปรุง
1

ควร
ปรับปรุง
2

ปกติ

ดี

ดีมาก

3

4

5

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
(ถ้ามี)

๑๖๔
เกณฑ์และน้ําหนักการประเมิน
รายการประเมิน

3. ความสามารถในการวิเคราะห์ สรุปเหตุผล พิจารณาถึง
3.1 ความสามารถในการเสนอความเห็นได้ชัดแจ้ง
ครบถ้วน
3.2 ความสามารถในการอธิบายข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างรัดกุม ครบถ้วน
3.3 ความสามารถในการค้นคว้าข้อกฎหมายจาก
แหล่งต่าง ๆ เช่น จากแนวคําพิพากษาประกอบ
ร่างได้ตรงตามเนื้อหาสาระ
3.4 ความสามารถในการบันทึกประกอบร่างได้
กระชับ รัดกุม ใช้ถ้อยคําสํานวนและเหตุผล
ประกอบอย่างเหมาะสม
3.5 ความสามารถในการอธิบายร่างคําพิพากษาของ
ศาลสูงได้ตรงตามปัญหาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และตรงประเด็น
4. การใช้ดลุ พินิจในคดี พิจารณาถึง
4.1 ความสามารถในการรับฟังพยานหลักฐาน
4.2 ความเหมาะสมในการกําหนดโทษ การรอการ
กําหนดโทษและรอการลงโทษ
4.3 ความเหมาะสมในการกําหนดค่าเสียหาย
ค่าสินไหมทดแทนและเบี้ยปรับ ฯลฯ
5. ปรึกษาคดี
5.1 ความสามารถในการตระเตรียมข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับประเด็นในคดีได้
ครบถ้วน
5.2 นําเสนอข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อองค์คณะ
ให้เข้าใจได้งา่ ยและถูกต้องครบถ้วนตามประเด็น
ในคดี
5.3 แสดงความคิดเห็นด้วยความสุภาพโดยมีเหตุผล
ประกอบชัดแจ้ง

ต้อง
ปรับปรุง
1

ควร
ปรับปรุง
2

ปกติ
3

ดี
4

ดีมาก
5

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
(ถ้ามี)

๑๖๕
เกณฑ์และน้ําหนักการประเมิน
รายการประเมิน

6. การเรียงคําพิพากษา และคําสัง่ พิจารณาถึง
6.1 การใช้รูปแบบคําพิพากษาและคําสั่งถูกต้องตาม
กฎหมาย หรือเป็นไปตามระเบียบ หรือข้อบังคับ
ว่าด้วยการนั้น
6.2 ความสามารถในการย่อคําคู่ความได้ครบถ้วน
และรัดกุม
6.3 ความสามารถในการเรียบเรียงและลําดับเหตุการณ์
ในร่างคําพิพากษา
6.4 ความสามารถในการยกเหตุผลและหลักกฎหมาย
ประกอบการวินจิ ฉัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
6.5 ความสามารถในการวินิจฉัยประเด็นแห่งคดี
ประกอบเหตุผลและพยานหลักฐานอย่างชัดแจ้ง
6.6 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงกฎหมายได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
6.7 ความละเอียดรอบคอบและถูกต้องในการทํา
คําพิพากษา การปรับบทลงโทษ การลดมาตรา
ส่วนโทษ การเพิม่ โทษ ลดโทษ บวกโทษ รวมโทษ
และนับโทษต่อตลอดจนคําสัง่ ในเรือ่ งของกลาง
6.8 ความละเอียดรอบคอบและถูกต้องในการทํา
คําพิพากษา หรือคําสั่งตลอดจนการสั่งเรื่อง
ค่าฤชาธรรมเนียม

7. ผลสําเร็จของงาน พิจารณาถึงจํานวนสํานวนคดีที่ทําได้
สําเร็จ เปรียบเทียบกับปริมาณงานและความยากง่ายของคดี
ที่กําหนดหรือที่ควรจะทําได้ในเวลาที่ควรจะเป็น

ต้อง
ปรับปรุง
1

ควร
ปรับปรุง
2

ปกติ

ดี

ดีมาก

3

4

5

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
(ถ้ามี)

๑๖๖
เกณฑ์และน้ําหนักการประเมิน
รายการประเมิน

8. ความรอบรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน พิจารณาถึง
8.1 ความรอบรูใ้ นวิธีทํางาน
8.2 วิชาความรู้ที่ตอ้ งใช้ในการปฏิบัตงิ าน
8.3 ทักษะในการใช้เทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์
ในการปฏิบตั ิงาน
8.4 ทักษะที่จะปฏิบัติงานให้สําเร็จลุล่วงด้วยดี

9. ความเชื่อถือไว้วางใจและความเอาใจใส่ในงาน
พิจารณาถึง
9.1 ความเชื่อถือไว้วางใจในการทํางาน
9.2 ความตั้งใจ ความอุตสาหะ กระตือรือร้น
ในการทํางาน และการติดตามงาน
10. การมาทํางาน และการตรงต่อเวลา พิจารณาถึง
10.1 ความสม่าํ เสมอในการมาทํางาน
10.2 การตรงต่อเวลา

ต้อง
ปรับปรุง
1

ควร
ปรับปรุง
2

ปกติ

ดี

ดีมาก

3

4

5

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
(ถ้ามี)

๑๖๗

ตอนที่ 3 ประเมินจริยธรรม
คําชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่องการประเมินตามความเป็นจริงที่ปรากฏ
หมายเหตุ : การประเมินเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตให้พิจารณาว่าในระดับความรู้สึกนึกคิดของวิญญูชน
ต้องไม่มีเหตุให้ระแวงสงสัยว่าจะไม่ซื่อสัตย์สจุ ริต
เกณฑ์และน้ําหนักการประเมิน
รายการประเมิน

1. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ละวางอคติทั้งปวงเกี่ยวกับคู่ความหรือ
คดีความเรื่องนั้น ๆ ก่อนจะพิจารณาหรือมีคําวินิจฉัย และวินิจฉัยคดี
โดยไม่ชักช้า ไม่เห็นแก่ผู้ใด และไม่วินิจฉัยคดีตามอําเภอใจ
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมายและนิติประเพณี
4. การแสดงตนให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนด้วยว่า ตนปฏิบัติหน้าที่
ตามข้อ (1) - (3) อย่างเคร่งครัด
5. การยึดมั่นในความเป็นอิสระของตนและเทิดทูนไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งสถาบัน
ตุลาการ
6. การไม่ลุแก่โทสะ
7. การไม่วิจารณ์หรือให้ความเห็นแก่คู่ความหรือบุคคลภายนอกเกี่ยวกับคดีนั้น ๆ
8. การยอมรับในภาระหน้าที่หรืองานของตนโดยไม่เกี่ยงงาน
9. การใช้ดุลพินิจด้วยความระมัดระวังและเป็นกลางเพื่อประโยชน์
แห่งความยุติธรรม
10. การรักษาความลับในสํานวนคดีและของศาล
11. การไม่แสดงความคิดเห็นใด ๆ ต่อสาธารณชนหรือสื่อมวลชน
ซึ่งอาจกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือเกียรติศักดิ์ของผู้พิพากษา
12. การอยู่ในกรอบของศีลธรรมและกฎหมาย มีความสันโดษ ครองตนอย่าง
เรียบง่าย และไม่อวดอ้างตําแหน่ง

ต้อง
ปรับปรุง
1

ควร
ปรับปรุง
2

ปกติ

ดี

ดีมาก

3

4

5

๑๖๘

เกณฑ์และน้ําหนักการประเมิน
รายการประเมิน

13. การเคารพผู้พิพากษาผู้มอี าวุโส
14. การไม่ก้าวก่ายหรือแสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้พิพากษาอื่น
15. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของครอบครัวและการไม่ยินยอม
ให้บุคคลในครอบครัวก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของตน หรือของ
ผู้พิพากษาอื่น ตลอดจนการระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ
อาชีพ หรือการงานอื่นใดของคู่สมรส ญาติสนิทหรือบุคคลซึ่งอยู่ใน
ครัวเรือนของตนมีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติ
หน้าที่หรือเกียรติศักดิ์ของผู้พิพากษา
16. การไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตําแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหา
ผลประโยชน์ โดยมิชอบ
17. การยึดมั่นในระบบคุณธรรมไม่แสวงหาตําแหน่งความดีความชอบ
หรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบจากผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลใด
18. การไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆ จากคู่ความหรือบุคคลอื่นใด
อันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา
19. การไม่รับของขวัญ ของกํานัลหรือประโยชน์อื่นใด อันมีมูลค่า
เกินกว่าทีพ่ ึงให้แก่กันตามอัธยาศัยและประเพณีในสังคม
20. การละเว้นการคบหาสมาคมกับคู่ความ หรือบุคคลอื่น ซึ่งมี
ส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับคดีความหรือบุคคลที่มี
ชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย

ต้อง
ปรับปรุง
1

ควร
ปรับปรุง
2

ปกติ

ดี

ดีมาก

3

4

5

๑๖๙

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี)

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

๑๗๐

ตอนที่ 4 ประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล
คําชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่องการประเมินตามความเป็นจริงที่ปรากฏ
รายการประเมิน

เกณฑ์และน้ําหนักการประเมิน
ต้อง
ปรับปรุง
1

1. สุขภาพร่างกาย
2. ความมั่นคงของอารมณ์
3. การใช้เหตุผล
4. การตัดสินใจและการแก้ปัญหา
5. การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6. ความเป็นผู้นาํ
7. การทํางานเป็นทีม
8. การมีความเชื่อมั่นในตนเอง
9. ความรับผิดชอบ
10. การเสียสละ
11. การมีมนุษยสัมพันธ์
12. ความเสมอต้นเสมอปลาย
13. การปรับตัว
14. การรู้จกั กาลเทศะและมีสัมมาคารวะ
15. การให้ความสําคัญและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
16. การยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะนําไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิม
17. การรับรู้และให้ความสนใจต่อสิ่งรอบตัว
18. การให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นของผู้อนื่
19. ความสุภาพอ่อนโยน
20. การเอื้อเฟือ้ เผื่อแผ่ต่อผู้ร่วมงาน

ควร
ปรับปรุง
2

ปกติ

ดี

ดีมาก

3

4

5

๑๗๑

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี)
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.
.
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.
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๑๗๒

ตอนที่ 5 ข้อสรุปความคิดเห็นของการประเมิน
4.1 ความคิดเห็นของผู้ประเมิน
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ..............................................................
(
).)
ตําแหน่ง........................................................
วันที่
.

4.2 ความคิดเห็นของรองประธานศาลฎีกา รองประธานศาลอุทธรณ์ หรือรองประธานศาลอุทธรณ์ภาค
แล้วแต่กรณี
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ..............................................................
(
).)
ตําแหน่ง........................................................
วันที่

.

๑๗๓

ตอนที่ 6 สรุปผลการประเมินจากคะแนนเฉลี่ย (สําหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้ดําเนินการ)
ผลการประเมินตอนที่ 2 (การปฏิบัติงาน)
ได้ระดับ 1 จํานวน
ข้อ
ได้ระดับ 2 จํานวน
ข้อ
ได้ระดับ 3 จํานวน
ข้อ
ได้ระดับ 4 จํานวน
ข้อ
ได้ระดับ 5 จํานวน
ข้อ
จํานวนข้อการประเมิน 39 ข้อ
จํานวนคะแนนที่ได้
คะแนน
คะแนนเฉลี่ย =
.

คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
 ต้องปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
 ควรปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
 ปกติ
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
 ดี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
 ดีมาก
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง

1.0 - 2.4
2.5 - 2.9
3.0 - 3.9
4.0 - 4.4
4.5 - 5.0

ผลการประเมินตอนที่ 3 (จริยธรรม)
อยู่ในระดับ 1 จํานวน
ข้อ
อยู่ในระดับ 2 จํานวน
ข้อ
อยู่ในระดับ 3 จํานวน
ข้อ
อยู่ในระดับ 4 จํานวน
ข้อ
อยู่ในระดับ 5 จํานวน
ข้อ
จํานวนข้อการประเมิน 20 ข้อ
จํานวนคะแนนที่ได้
คะแนน
คะแนนเฉลี่ย =
.

คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
 ต้องปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
 ควรปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
 ปกติ
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
 ดี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
 ดีมาก
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง

1.0 - 2.4
2.5 - 2.9
3.0 - 3.9
4.0 - 4.4
4.5 - 5.0

ผลการประเมินตอนที่ 4 (คุณลักษณะส่วนบุคคล)
อยู่ในระดับ 1 จํานวน
ข้อ
อยู่ในระดับ 2 จํานวน
ข้อ
อยู่ในระดับ 3 จํานวน
ข้อ
อยู่ในระดับ 4 จํานวน
ข้อ
อยู่ในระดับ 5 จํานวน
ข้อ
จํานวนข้อการประเมิน 20 ข้อ
จํานวนคะแนนที่ได้
คะแนน
คะแนนเฉลี่ย =
.

คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
 ต้องปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
 ควรปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
 ปกติ
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
 ดี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
 ดีมาก
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง

1.0 - 2.4
2.5 - 2.9
3.0 - 3.9
4.0 - 4.4
4.5 - 5.0

๑๗๔

แบบประเมินชุดที่ 2
(ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์ภาค)
ประเมินการปฏิบัติงาน จากการตรวจสํานวนคดี
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้พิพากษาประจําศาล

ประเมินครั้งที่

วันที่

.

.

ชื่อผู้รับการประเมิน

.

(เอกสารลับของทางราชการ)

๑๗๕

คําอธิบาย
แบบประเมินชุดนี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินความเหมาะสมในระหว่างการ
ดํารงตําแหน่งของผู้พิพากษาประจําศาล ซึ่งจะประเมินการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของผู้พิพากษา
ประจําศาล โดยแบ่งข้อมูลเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับการประเมิน
ตอนที่ 2 สํานวนคดีที่นํามาตรวจสอบ
ตอนที่ 3 ประเมินการปฏิบัติงานจากสํานวนคดี
ตอนที่ 4 ข้อเท็จจริงอื่น
ตอนที่ 5 ข้อสรุปและความเห็นของผู้ประเมิน
ตอนที่ 6 สรุปผลการประเมินจากคะแนนเฉลี่ย
วิธีดําเนินการ
ขั้นที่ 1 มอบแบบประเมินให้ผู้พิพากษาที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประเมิน
ขั้นที่ 2 ผู้พิพากษาที่ได้รับมอบหมายทําการตรวจสํานวนคดีและกรอกแบบประเมินตาม
เนื้อหาที่กําหนดในแบบประเมินโดยปราศจากอคติและความลําเอียงใด ๆ เพื่อให้ผลการประเมินปรากฏ
ข้อเท็จจริงแห่งบุคคลที่จะนําไปสู่การพัฒนาให้เป็นผู้พิพากษาซึ่งมีคุณภาพ
ขั้นที่ 3 ผู้พิพากษาที่ได้รับมอบหมายส่งแบบประเมินให้คณะกรรมการประเมินตามเวลาที่กําหนด
เกณฑ์และน้ําหนักการประเมิน
แบบประเมินนี้แบ่งเกณฑ์และน้ําหนักการประเมินเป็น 5 ระดับ คือ ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง
ปกติ ดี และดีมาก ดังนี้
เกณฑ์และน้ําหนักการประเมิน
ต้องปรับปรุง
1

ควรปรับปรุง
2

ต้องปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ปกติ
ดี
ดีมาก

ปกติ
3

ดี
4

ดีมาก
5

หมายถึง ทํางานได้ต่ํากว่ามาตรฐาน มีข้อบกพร่องอยู่เสมอ
หมายถึง ทํางานเกือบได้มาตรฐาน ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง
หมายถึง ทํางานได้ตามมาตรฐาน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
หมายถึง ทํางานได้ตามมาตรฐานเป็นผลดีและสําเร็จรวดเร็วกว่าปกติ
หมายถึง ทํางานได้ผลดีสูงกว่ามาตรฐาน หรือตามความคาดหมาย
อย่างมากและสม่ําเสมอ

๑๗๖

อนึ่ ง ผลการประเมิ นที่ คณะกรรมการดํ าเนิ นการเรี ยบร้ อยแล้ ว ต้ องแจ้ งให้ ผู้ บั งคั บบั ญชาของผู้ รั บ
การประเมินและผู้รับการประเมินทราบทุกครั้ง
วิธีคํานวณ
สูตรที่ใช้

ค่าเฉลี่ย

=

จํานวนข้อการประเมิน
การปฏิบัติงานคดี

จํานวนรวมของคะแนนที่ได้
จํานวนข้ อการประเมิน

มีจํานวนข้อการประเมิน 24 ข้อ

การสรุปผลการประเมินจากคะแนนเฉลี่ยกําหนดดังนี้






อยู่ในระดับต้องปรับปรุง
อยู่ในระดับควรปรับปรุง
อยู่ในระดับปกติ
อยู่ในระดับดี
อยู่ในระดับดีมาก

คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง

1.0 - 2.4
2.5 - 2.9
3.0 - 3.9
4.0 - 4.4
4.5 - 5.0

๑๗๗

ตัวอย่างการคํานวณ ตอนที่ 2 ประเมินการปฏิบัติงาน
เกณฑ์และน้ําหนักการประเมิน
รายการประเมิน

ต้อง
ปรับปรุง
1

ควร
ปรับปรุง
2

ปกติ

ดี

ดีมาก

3

4

5

1. ความสามารถในการศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
1.1 ความสามารถในการนําเสนอข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมายด้วยความรอบคอบชัดเจน
1.2 ความสามารถในการอธิบายหรือเสนอความเห็น
ถูกต้องครบถ้วนอย่างเหมาะสม
1.3 ความละเอียดรอบคอบในการวิเคราะห์ปัญหา
สรุปเหตุผล

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
(ถ้ามี)





2. ความสามารถในการยกร่าง ตรวจร่าง และอื่น ๆ
พิจารณาถึง
2.2 ความละเอียดรอบคอบและถูกต้องในการตรวจ
สํานวน ยกร่าง ตรวจร่างให้ถูกรูปแบบเป็นไปตาม
แนวปฏิบัติของศาลสูง
2.2 ความสามารถในการย่อข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
และข้อสังเกตต่าง ๆ
2.3 ความละเอียดรอบคอบและถูกต้องในการระบุชื่อบุคคล
ตําแหน่งหน้าที่ของบุคคล สถานที่หรือสิง่ ของ
ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการเรียกชื่อพยานเอกสาร
และพยานวัตถุ
2.4 ความสามารถในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีให้
เป็นไปตามข้อกฎหมาย และระเบียบที่กําหนด
2.5 ความสามารถในการให้เหตุผลประกอบการ
วินิจฉัยและมีคําสัง่ ในรายงานกระบวนพิจารณา
2.6 ความสามารถในการอธิบายและชี้แจงแนวความคิด
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรม
2.7 ความสามารถในการบริหารงานคดีให้เสร็จสิ้น
ภายในเวลาที่เหมาะสม









จํานวนข้อการประเมิน

-

-

คะแนนที่ได้

-

-

ค่าเฉลี่ย
ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.0 - 4.4 นั่นคืออยู่ในระดับ ดี

2

4

3x2 =6 4x4 =16


4

= 10

4x5 =20 = 42

จํานวนรวมของคะแนนที่ได้ . = 42 . = 4.20
10
จํานวนข้อการประเมิน

๑๗๘

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ
ตําแหน่ง ผูพ้ ิพากษาประจําศาล
ปฏิบัติงานที่ศาล
เป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา รุน่ ที่
ได้รับการโปรดเกล้า ฯ ให้ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาประจําศาลเมื่อ

.
.
.
.
.

ลําดับ

ดํา

หมายเลขคดี

แดง

โจทก์

จําเลย

ตอนที่ 2 สํานวนคดีที่นาํ มาตรวจสอบ
เรื่อง / ข้อหา

ทุนทรัพย์

หมายเหตุ

๑๗๙

๑๘๐

ตอนที่ 3 ประเมินการปฏิบตั ิงานจากการตรวจสํานวนคดี
คําชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่องการประเมินตามความเป็นจริงที่ปรากฏ
เกณฑ์และน้ําหนักการประเมิน
รายการประเมิน

1. ความสามารถในการศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
1.1 ความสามารถในการนําเสนอข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมายด้วยความรอบคอบชัดเจน
1.2 ความสามารถในการอธิบายหรือเสนอความเห็น
ถูกต้องครบถ้วนอย่างเหมาะสม
1.3 ความละเอียดรอบคอบในการวิเคราะห์ปัญหา
สรุปเหตุผล หรืออธิบายร่างคําพิพากษาของ
ศาลสูงได้ตรงตามปัญหาอย่างเหมาะสม

2. ความสามารถในการยกร่าง ตรวจร่าง และอื่น ๆ
พิจารณาถึง
2.1 ความละเอียดรอบคอบและถูกต้องในการตรวจ
สํานวน ยกร่าง ตรวจร่างให้ถูกรูปแบบเป็นไปตาม
แนวปฏิบัติของศาลสูง
2.2 ความสามารถในการย่อข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
และข้อสังเกตต่าง ๆ
2.3 ความละเอียดรอบคอบและถูกต้องในการระบุชื่อ
บุคคล ตําแหน่งหน้าที่ของบุคคล สถานที่หรือ
สิ่งของที่เกี่ยวข้องตลอดจนการเรียกชื่อพยานเอกสาร
และพยานวัตถุ
2.4 ความสามารถในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีให้
เป็นไปตามข้อกฎหมาย และระเบียบที่กําหนด
2.5 ความสามารถในการให้เหตุผลประกอบการ
วินจิ ฉัยและมีคําสัง่ ในรายงานกระบวนพิจารณา
2.6 ความสามารถในการอธิบายและชี้แจงแนวความคิด
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรม
2.7 ความสามารถในการบริหารงานคดีให้เสร็จสิ้น
ภายในเวลาที่เหมาะสม

ต้อง
ปรับปรุง
1

ควร
ปรับปรุง
2

ปกติ

ดี

ดีมาก

3

4

5

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
(ถ้ามี)

๑๘๑
เกณฑ์และน้ําหนักการประเมิน
รายการประเมิน

3. ความสามารถในการวิเคราะห์ สรุปเหตุผล
พิจารณาถึง
3.1 ความสามารถในการเสนอความเห็นได้ชัดแจ้ง
ครบถ้วน
3.2 ความสามารถในการอธิบายข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างรัดกุม ครบถ้วน
3.3 ความสามารถในการค้นคว้าข้อกฎหมายจาก
แหล่งต่าง ๆ เช่น จากแนวคําพิพากษาประกอบ
ร่างได้ตรงตามเนื้อหาสาระ
3.4 ความสามารถในการบันทึกประกอบร่างได้กระชับ
รัดกุม ใช้ถ้อยคําสํานวนและเหตุผลประกอบ
อย่างเหมาะสม
4. การใช้ดลุ พินิจในคดี พิจารณาถึง
4.1 ความเหมาะสมในการกําหนดโทษ การรอการ
กําหนดโทษ และรอการลงโทษ
4.2 ความเหมาะสมในการกําหนดค่าเสียหาย
ค่าสินไหมทดแทนและเบี้ยปรับ ฯลฯ
5. การเรียงคําพิพากษา และคําสัง่ พิจารณาถึง
5.1 การใช้รูปแบบคําพิพากษาและคําสั่งถูกต้องตาม
กฎหมาย หรือเป็นไปตามระเบียบ หรือข้อบังคับ
ว่าด้วยการนั้น
5.2 ความสามารถในการย่อคําคู่ความได้ครบถ้วน
และรัดกุม
5.3 ความสามารถในการเรียบเรียงและลําดับเหตุการณ์
ในร่างคําพิพากษา
5.4 ความสามารถในการยกเหตุผลและหลักกฎหมาย
ประกอบการวินิจฉัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
5.5 ความสามารถในการวินจิ ฉัยประเด็นแห่งคดี
ประกอบเหตุผลและพยานหลักฐานอย่างชัดแจ้ง

ต้อง
ปรับปรุง
1

ควร
ปรับปรุง
2

ปกติ

ดี

ดีมาก

3

4

5

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
(ถ้ามี)

๑๘๒
เกณฑ์และน้ําหนักการประเมิน
รายการประเมิน

5.6 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงกฎหมายได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
5.7 ความละเอียดรอบคอบและถูกต้องในการทํา
คําพิพากษา การปรับบทลงโทษ การลดมาตรา
ส่วนโทษ การเพิ่มโทษ ลดโทษ บวกโทษ รวมโทษ
และนับโทษต่อตลอดจนคําสั่งในเรื่องของกลาง
5.8 ความละเอียดรอบคอบและถูกต้องในการทํา
คําพิพากษา หรือคําสั่งตลอดจนการสัง่ เรื่อง
ค่าฤชาธรรมเนียม

ต้อง
ปรับปรุง
1

ควร
ปรับปรุง
2

ปกติ

ดี

ดีมาก

3

4

5

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
(ถ้ามี)

๑๘๓

ตอนที่ 4 ข้อเท็จจริงอืน่ (ถ้ามี)

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

๑๘๔

ตอนที่ 5 ข้อสรุปและความคิดเห็นของผู้ประเมิน
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

ลงชื่อ
(
ตําแหน่ง

.
.)
.

๑๘๕

ตอนที่ 6 สรุปผลการประเมินจากคะแนนเฉลี่ย (สําหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้ดําเนินการ)
ผลการประเมินตอนที่ 3 (การปฏิบัติงาน
จากการตรวจสํานวนคดี)
ได้ระดับ 1 จํานวน
ข้อ
ได้ระดับ 2 จํานวน
ข้อ
ได้ระดับ 3 จํานวน
ข้อ
ได้ระดับ 4 จํานวน
ข้อ
ได้ระดับ 5 จํานวน
ข้อ
จํานวนคะแนนที่ได้
คะแนน
คะแนนเฉลี่ย =
.







คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.0 - 2.4
ควรปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.5 - 2.9
ปกติ
คะแนนเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 3.0 - 3.9
ดี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.0 - 4.4
ดีมาก
คะแนนเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 4.5 - 5.0

๑๘๖

แบบสรุปผลการประเมิน
ความเหมาะสมในระหว่างการดํารงตําแหน่งของผู้พิพากษาประจําศาล
(ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์ภาค)
(สําหรับคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมในระหว่างการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาประจําศาล)

ประเมินครั้งที่

วันที่

.

.

ชื่อผู้รับการประเมิน

.

(เอกสารลับของทางราชการ)

๑๘๗

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ
ตําแหน่ง ผูพ้ ิพากษาประจําศาล
ปฏิบัติงานที่ศาล
เป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา รุน่ ที่
ได้รับการโปรดเกล้า ฯ ให้ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาประจําศาลเมื่อ

.
.
.
.
.

๑๘๘

ตอนที่ 2 สรุปผลการประเมินตามแบบประเมินความเหมาะสมในระหว่างการดํารงตําแหน่ง
ของผู้พิพากษาประจําศาล
ผลการประเมินตอนที่ 2 (การปฏิบัติงาน)
ได้ระดับ 1 จํานวน
ข้อ
ได้ระดับ 2 จํานวน
ข้อ
ได้ระดับ 3 จํานวน
ข้อ
ได้ระดับ 4 จํานวน
ข้อ
ได้ระดับ 5 จํานวน
ข้อ
คะแนนเฉลีย่ =
.

คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
 ต้องปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.0 - 2.4
 ควรปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.5 - 2.9
 ปกติ
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.0 - 3.9
 ดี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.0 - 4.4
 ดีมาก
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.5 - 5.0

ผลการประเมินตอนที่ 3 (จริยธรรม)
ได้ระดับ 1 จํานวน
ข้อ
ได้ระดับ 2 จํานวน
ข้อ
ได้ระดับ 3 จํานวน
ข้อ
ได้ระดับ 4 จํานวน
ข้อ
ได้ระดับ 5 จํานวน
ข้อ
คะแนนเฉลี่ย =
.

คะแนนเฉลีย่ อยู่ในระดับ
 ต้องปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
 ควรปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
 ปกติ
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
 ดี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
 ดีมาก
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง

ผลการประเมินตอนที่ 4 (คุณลักษณะส่วนบุคคล) คะแนนเฉลีย่ อยู่ในระดับ
ได้ระดับ 1 จํานวน
ข้อ
 ต้องปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
ได้ระดับ 2 จํานวน
ข้อ
 ควรปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
ได้ระดับ 3 จํานวน
ข้อ
 ปกติ
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
ได้ระดับ 4 จํานวน
ข้อ
 ดี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
ได้ระดับ 5 จํานวน
ข้อ
 ดีมาก
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
คะแนนเฉลีย่ =
.

1.0 - 2.4
2.5 - 2.9
3.0 - 3.9
4.0 - 4.4
4.5 - 5.0

1.0 - 2.4
2.5 - 2.9
3.0 - 3.9
4.0 - 4.4
4.5 - 5.0

๑๘๙

ตอนที่ 3 สรุปผลการประเมินตามแบบประเมินจากการตรวจสํานวนคดี
ผลการประเมินตอนที่ 4 (คุณลักษณะส่วนบุคคล) คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ได้ระดับ 1 จํานวน
ข้อ
 ต้องปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.0 - 2.4
ได้ระดับ 2 จํานวน
ข้อ
 ควรปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.5 - 2.9
ได้ระดับ 3 จํานวน
ข้อ
 ปกติ
คะแนนเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 3.0 - 3.9
ได้ระดับ 4 จํานวน
ข้อ
 ดี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.0 - 4.4
ได้ระดับ 5 จํานวน
ข้อ
 ดีมาก
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.5 - 5.0
คะแนนเฉลีย่ =
.

ตอนที่ 4 ความเห็นของผู้ประเมิน รองประธานศาลฎีกา รองประธานศาลอุทธรณ์ หรือ
รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค และข้อเท็จจริงที่ปรากฏแก่คณะกรรมการโดยทางอื่น
 ความเห็นของผู้ประเมิน

 ปรากฏข้อเสียหาย  ไม่ปรากฏข้อเสียหาย

 ความเห็นของรองประธานศาลฎีกา/
 ปรากฏข้อเสียหาย  ไม่ปรากฏข้อเสียหาย
รองประธานศาลอุทธรณ์ หรือรองประธานศาลอุทธรณ์ภาค (ขีดฆ่าที่ไม่ต้องการออก)
 ข้อเท็จจริงที่ปรากฏแก่คณะกรรมการ
โดยทางอื่น

 ปรากฏข้อเสียหาย  ไม่ปรากฏข้อเสียหาย

๑๙๐

ตอนที่ 5 ผลการประเมินตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินความเหมาะสมในระหว่างการดํารงตําแหน่งของผู้พิพากษาประจําศาล พ.ศ. 2545
ข้อ 13 วรรคหนึ่ง
ผลการประเมิน
 เป็นไปตามหลักเกณฑ์
 ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

ตอนที่ 6 สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน

 ผลการประเมิน
 มีความเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งต่อไป
 ในลําดับอาวุโสเดิม
 เปลี่ยนแปลงลําดับอาวุโส
 ไม่มีความเหมาะสม
 ความเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการประเมิน (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………………………….………...………..….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

๑๙๑

 คําแนะนําของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………………………….………...………..….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ

.
.)

(
ประธานคณะกรรมการประเมิน
วันที่

.

 ได้ทราบผลการประเมินและคําแนะนํา (ถ้ามี) ของคณะกรรมการแล้ว
ลงชื่อ

.
.)

(
ผู้พิพากษาประจําศาล

๑๙๒

ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผู้พิพากษาประจําศาล
เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
___________________
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ า ยตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการ
ฝ่ า ยตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม (ก.ต.)
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศคณะกรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผู้พิพากษาประจําศาลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผู้พิพากษาประจําศาลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อ ๔ ผู้พิพากษาประจําศาลที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น จะต้องดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาประจําศาลมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และได้ปฏิบัติ
หน้ า ที่ ใ นศาลชั้ น ต้ น หรื อ ศาลชั้ น อุ ท ธรณ์ หรื อ ศาลฎี ก า อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ งหรื อ รวมกั น ไม่ น้ อ ยกว่ า
๑๐๐ คดี ดังนี้
(๑)119พิจารณาพิพากษาคดีในศาลชั้นต้น ทั้งนี้ ให้นับรวมคดีอาญาที่ได้ไต่สวนมูลฟ้อง
และมีคําสั่งหรือคําพิพากษาด้วย เว้นแต่ คดีอาญาที่จําเลยรับสารภาพซึ่งศาลได้พิพากษาคดีโดยไม่มีการ
สื บ พยานจํ า นวน ๕ คดี ให้ คิ ด เท่ า กั บ จํ า นวน ๑ คดี รวมแล้ ว จะเกิ น กว่ า หนึ่ ง ในห้ า ของจํ า นวนคดี
๑๐๐ คดี ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มิได้
(๒) ยกร่างคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ คําพิพากษาศาลฎีกาหรือคําสั่งในเบื้องต้นตรวจ
สํานวนและทําความเห็น หรือตรวจร่างคําพิพากษาหรือคําสั่งในข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย
ข้อ ๕ ให้ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลหรือผู้อํานวยการสํานักงานประจํา
ศาลที่ มี ผู้ พิพ ากษาประจํ า ศาลปฏิ บั ติ ง านอยู่ มี ห น้า ที่ จั ด เก็ บ สถิ ติ จํ า นวนคดี ต ามข้ อ ๔ ที่ผู้ พิ พ ากษา
ประจํ า ศาลนั้ น ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แล้ ว แจ้ ง ไปยั ง สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมภายในเวลาตามที่ เ ลขาธิ ก าร
สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนด
ข้อ ๖ ให้เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมจัดให้ผู้พิพากษาประจําศาลซึ่งอยู่ในเกณฑ์
ที่จะได้รับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นเข้ารับราชการอบรมหลักสูตร
พิเศษเกี่ยวกับจริยธรรม การรับฟังพยานหลักฐานและการทําคําพิพากษา

1

แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผู้พิพากษาประจําศาลเพื่อ
แต่งตั้งให้ ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

๑๙๓

ข้ อ ๗ ให้ เลขานุ การ ก.ต. เสนอความเห็ นเกี่ ยวกั บความเหมาะสมของผู้ พิ พากษา
ประจําศาลที่จะแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นต่อ ก.ต. พร้อมข้อมูลที่ได้รับการประเมิน
ของคณะกรรมการประเมิ น ความเหมาะสมในระหว่ า งดํ า รงตํ า แหน่ ง ของผู้ พิ พ ากษาประจํ า ศาล
ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความเหมาะสม
ในระหว่างการดํารงตําแหน่งของผู้พิพากษาประจําศาล พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๘ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
(ลงชื่อ) วิรัช ลิ้มวิชัย
(นายวิรัช ลิ้มวิชัย)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

๑๙๔

ที่ ศย ๐๐๓/ว 67 (ป)

สํานักงานศาลยุติธรรม
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร
กทม. 10900
8 พฤศจิกายน ๒๕๕9

เรื่อง การประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการ
เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
อ้างถึง 1. หนังสือสํานักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 003/ว 168 (ป) ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551
2. หนังสือสํานักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 003/ว 352 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2554
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตําแหน่ง
การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการตุลาการ
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559
2. การประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการ ประจําปี .......
3. รายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการและข้อมูลเสนอประกอบการประเมิน
(สําหรับตําแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น และอธิบดีผู้พิพากษาภาค)
4. วิธีการประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการ
5. คําแนะนําในการจัดทํารายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการและข้อมูล
เสนอประกอบการประเมิน
(สําหรับตําแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น และอธิบดีผู้พิพากษาภาค)
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานศาลยุติธรรมได้กําหนดวิธีปฏิบัติในการประเมินบุคคลและ
รายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการไว้เพื่อถือปฏิบัติ และส่งระเบียบคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตําแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการตุลาการ พ.ศ. 2554 มาเพื่อทราบ นั้น
โดยที่ คณะกรรมการตุ ลาการศาลยุ ติ ธรรมในการประชุ มครั้ งที่ 17 /2559 เมื่ อวั นที่
15 สิงหาคม 2559 มีมติเห็นชอบให้ปรับเกณฑ์การให้คะแนนในแบบประเมินบุคคลและรายงาน
การปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการ ซึ่งต้องยกเลิกแบบการประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการตุลาการ ที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตําแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจํา
ตํ า แหน่ง ข้า ราชการตุล าการ พ.ศ. 2554 โดยประธานกรรมการตุล าการศาลยุต ิธ รรม
ได้ล งนามในระเบีย บคณะกรรมการตุล าการศาลยุติธ รรม ว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์ก ารแต่ง ตั้ง การเลื่อ น
ตํา แหน่ง การโยกย้า ยแต่ง ตั้ง และการเลื่อ นเงิน เดือ นและเงิน ประจํา ตํา แหน่ง ข้า ราชการตุล าการ
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 และสํานักงานศาลยุติธรรมได้ส่งระเบียบดังกล่าวไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 133 ตอนที่ 93 วันที่ 27 ตุลาคม 2559

๑๙๕

ฉะนั้น จึงให้ยกเลิกแบบการประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ตุลาการ และวิธีปฏิบัติที่กําหนดไว้เดิมตามหนังสือสํานักงานศาลยุติธรรมที่ ศย 003/ว 168 (ป)
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 และที่ ศย 003/ว 352 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2554 และให้ใช้
แบบการประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการ และให้ถือปฏิบัติตามวิธี
ปฏิบัติในการประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการที่ได้กําหนดใหม่
ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต่ ร อบการประเมิ น 1 เมษายน 2560 เป็ น ต้ น ไป รายละเอี ย ดปรากฏตามเอกสาร
ที่ได้ส่งมาพร้อมหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป และขอได้แจ้งให้ผู้พิพากษาในหน่วยงาน
ทราบในโอกาสแรกด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)

อธิคม อินทุภูติ

(ลงชื่อ) อธิคม อินทุภูติ
(นายอธิคม อินทุภูติ)
เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม

สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
กลุ่มวิชาการงานบุคคล
โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๔๓๙๕
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๗๘๑๒
E-mail : ojdc@coj.go.th

พรกมล พิมพ์/ทาน
นงเยาว์ ตรวจ

๑๙๖

ร่าง

ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตําแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการตุลาการ (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2559
___________________
โดยที่เป็นการสมควรให้ มีการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตําแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหน่งข้าราชการตุลาการ พ.ศ. 2554 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บคณะกรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมว่ า ด้ ว ย
หลั ก เกณฑ์ การแต่ ง ตั้ ง การเลื่ อ นตํ า แหน่ ง การโยกย้ า ยแต่ ง ตั้ ง และการเลื่ อ นเงิ น เดื อ นและเงิ น
ประจําตําแหน่งข้าราชการตุลาการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 ”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกแบบการประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ตุลาการตามที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
การเลื่อนตําแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการตุลาการ
พ.ศ. 2554 และให้ใช้แบบการประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการ
ตามที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ) วีระพล ตั้งสุวรรณ
(นายวีระพล ตั้งสุวรรณ)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

๑๙๗

การประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการ

ประจําปี ............
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
1. ชื่อ …………………………………………………………………………………………………….....….…..….…..
2. ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง …………………..……………………………………………………….......….….…
ศาล ……………………………………………….………………. ตั้งแต่ ……………………….....…..….…..
3. เงินเดือนชั้น …......……………... ขั้นที่รับอยู่ …………………………. บาท
4. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน หรือวันที่ …………………........................ถึงวันเสนอรายงานนี้ได้
1) การลาประเภทต่าง ๆ
ลาป่วย
(วัน)

ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
(วัน)
(วัน)

ลาพักผ่อน
(วัน)

ลาอุปสมบท
(วัน)

มาสาย
(ครั้ง)

ขาด
(วัน)

2) ช่วยราชการที่อื่น
หน่วยราชการ ……………………..……… ตั้งแต่ ………....…….……… ถึง ..........................
หน่วยราชการ …………………….……….. ตั้งแต่ ……....……………….. ถึง .........................
หน่วยราชการ ……………………………… ตั้งแต่ ………....…………….. ถึง .........................
5. ราชการพิเศษซึ่งได้ปฏิบัติในปีนี้ คือ
1) ………………………………………………………………………......…………
2) …………………………………………………………………………......……….
3) ………………………………………………………………………......………….
4) ………………………………………………………………………......………….

๑๙๘

- 2 -

6. การดําเนินการทางวินัย
ในรอบปีที่ผ่านมาเคยถูกดําเนินการทางวินัยเรื่องใด……………………………………………………........................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกลงโทษ งดเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือเลื่อนตําแหน่งหรือไม่…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
7. สํานวนคดี (หมายถึงคดีที่นั่งพิจารณา และคดีที่ตรวจร่างคําพิพากษาในปีที่รายงาน ไม่ว่าจะ
ได้รับมอบหมายมาตั้งแต่เมื่อใด)
1) คดีแพ่ง
ปริมาณคดีที่รับผิดชอบ
เจ้าของ
สํานวน

องค์คณะ

คดีมีทุนทรัพย์
(เจ้าของสํานวน)
จํานวนเรื่อง

จํานวนเงิน

คดีไม่มีทุนทรัพย์
(เจ้าของสํานวน)
จํานวนเรื่อง

คดีค้าง
ค้างรวม

เกิน 1 ปี

เกิน 2 ปี
ขึ้นไป

2) คดีอาญา
ปริมาณคดีที่รับผิดชอบ
เจ้าของ
สํานวน

องค์คณะ

เป็นคดีที่มีอัตราโทษอย่างต่ําให้
จําคุกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป หรือจําคุก
ตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต
(เจ้าของสํานวน)

คดีอื่น ๆ
(เจ้าของสํานวน)

จํานวนเรื่อง

จํานวนเรื่อง

คดีค้าง
ค้างรวม

เกิน 1 ปี

เกิน 2 ปี
ขึ้นไป
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- 3 3) คดีชํานัญพิเศษ
ปริมาณคดีที่
รับผิดชอบ
เจ้าของ
องค์คณะ
สํานวน

คดีล้มละลาย

คดีทรัพย์สิน
ทางปัญญา ฯ

คดีภาษีอากร

คดีเยาวชน
และครอบครัว

คดีแรงงาน

จํานวนเรื่อง

จํานวนเรื่อง

จํานวนเรื่อง

จํานวนเรื่อง

จํานวนเรื่อง

คดีค้าง
ค้างรวม

เกิน 1 ปี

เกิน 2 ปี
ขึ้นไป

8. คําชี้แจงเพิ่มเติมของผู้รับการประเมินเกี่ยวกับ ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น (ถ้ามี แต่หากไม่มี
ข้อมูลที่ควรชี้แจงเพิ่มเติมก็ไม่จําเป็นต้องชี้แจง)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ) .................................................. (ผู้รับการประเมิน)
(…………...............................................)
วันที่......................................................
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- 4 คําแนะนํา : ให้ผู้ประเมินกรอกคะแนนในช่องเกณฑ์การประเมิน เป็นตัวเลข เท่านั้น
ห้าม ใส่เครื่องหมาย  ในช่องเกณฑ์การประเมิน เนื่องจากเกณฑ์การประเมินบางระดับเป็นช่วงคะแนน ทําให้ไม่สามารถทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้ประเมิน

ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติงาน
เกณฑ์การประเมิน/คะแนนทีไ่ ด้
รายการประเมิน

ดีมาก
10 - 9

ดี
8

ปกติ
7-6

พอใช้
5

ควร
ปรับปรุง
4-0

1. ความรู้
ความรู้วิชากฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําแนะนํา และข้อบังคับต่าง ๆ
ในราชการศาลยุติธรรม หลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการ ----- ----- ----- ----- ----พิ จารณาพิ พากษาคดี และคํ าพิ พากษาศาลฎี กา หรื อความรู้ ทางวิ ชาการอื่ น
ที่จําเป็นแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
2. ความสามารถในงานคดี (สําหรับตําแหน่งทีพ่ ิจารณาคดี
หรือตรวจสํานวนคดีและร่างคําพิพากษา)
2.1 ความสามารถในการนั่งพิจารณาคดี การสื่อสารกับคูค่ วาม อย่าง
เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถในการทําคําสั่งคําร้อง
คําขอต่าง ๆ หรือความสามารถในการตรวจสํานวนคดี และร่างคําพิพากษา
ของศาลสูง การศึกษาค้นคว้าข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
2.2 ความสามารถในการวิเคราะห์ สรุปเหตุผล ทําคําพิพากษา
และคํ า สั่ ง วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดคดี หรื อ การเสนอความเห็ น ในทางวิ ช าการ
การอธิบายและชี้แจงแนวความคิดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างชัดเจนครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
2.3 ความสามารถในการพิจารณาคดีตามเกณฑ์มาตรฐานของศาล
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการบริหารคดีให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่
เหมาะสม
2.4 ความสามารถในการบันทึกคําพยานและรายงานกระบวนพิจารณา
คดีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและตรงประเด็น หรือความสามารถในการทําคํา
บันทึกทักท้วงสนับสนุน หรืออธิบายร่างคําพิพากษาของ ศาลสูงได้ตรงตาม
ปัญหาอย่างเหมาะสม

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

๒๐๑

- 5 คําแนะนํา : ให้ผู้ประเมินกรอกคะแนนในช่องเกณฑ์การประเมิน เป็นตัวเลข เท่านั้น
ห้าม ใส่เครื่องหมาย  ในช่องเกณฑ์การประเมิน เนื่องจากเกณฑ์การประเมินบางระดับเป็นช่วงคะแนน ทําให้ไม่สามารถทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้ประเมิน

เกณฑ์การประเมิน/คะแนนที่ได้
รายการประเมิน

ดีมาก
10 - 9

ดี
8

ปกติ
7-6

พอใช้
5

ควร
ปรับปรุง
4-0

ข้อคิดเห็นเพิม่ เติม .....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................……………..................................................................................
2. ความสามารถในงานทีร่ บั ผิดชอบ (สําหรับตําแหน่งผูบ้ ริหารศาล
เลขานุการศาล หรือตําแหน่งทางวิชาการ)
2..1 ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง การเสนอความเห็นในทางวิชาการ การบรรยายการอธิบาย
และชี้แจงด้วยความรอบคอบชัดเจน ถูกต้องครบถ้วนอย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2.2 ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาสรุปเหตุผล และวินจิ ฉัย
สั่งการหรือการแก้ไขปัญหาอย่างทันการ ด้วยความละเอียดรอบคอบ
ถูกต้องและรวดเร็ว
2.3 ความสามารถในการยกร่าง ตรวจร่าง เสนอความเห็นในการ
ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และข้อบังคับต่างๆ อย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมายที่มคี วามยุ่งยาก
ซับซ้อนเป็นพิเศษ
2.4 ความสามารถในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของงาน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ความสามารถในการทํางานประสานหรือร่วมมือ
กับหน่วยงานฝ่ายอื่น และจัดการงานให้เสร็จภายในเวลาที่เหมาะสม

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

ข้อคิดเห็นเพิม่ เติม ....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................……………..................................................................................

๒๐๒

-6 คําแนะนํา : ให้ผู้ประเมินกรอกคะแนนในช่องเกณฑ์การประเมิน เป็นตัวเลข เท่านั้น
ห้าม ใส่เครื่องหมาย  ในช่องเกณฑ์การประเมิน เนื่องจากเกณฑ์การประเมินบางระดับเป็นช่วงคะแนน ทําให้ไม่สามารถทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้ประเมิน

เกณฑ์การประเมิน/คะแนนที่ได้
ดีมาก
10 - 9

ดี
8

ปกติ
7-6

พอใช้
5

ควร
ปรับปรุง
4-0

3.1 ความสามารถและการวางตนในการเป็นผู้นํา การแก้ปัญหา
และการตัดสินใจ การบริหารและจัดระบบงาน การพัฒนาองค์กรและ
บุคลากร การปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน ความเอาใจใส่ในการปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎเกณฑ์เพื่อรักษาประโยชน์ของราชการและประชาชน

-----

-----

-----

-----

-----

3.2 ความสามารถในการปกครองบั ง คับ บั ญ ชาแก่ ผู้ พิพ ากษา
ในศาลและข้ า ราชการศาลยุ ติ ธ รรม และการประสานงานภายใน
หน่วยงานและกับหน่วยงานอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

-----

-----

-----

-----

-----

รายการประเมิน
3. ความสามารถในการบริหาร (สําหรับตําแหน่งผู้บริหารที่มี
หน้าที่โดยตรง ให้พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลนั้นตามที่มี
การกํ า หนดอํ า นาจไว้ ส่ ว นผู้ พิ พ ากษาทั่ ว ไปให้ ใ ช้ เ กณฑ์ ที่ กํ า หนด
โดยอนุโลม พิจารณาจากการปฏิบัติตนของบุคคลผู้นั้นโดยทั่วไป)

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม .....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................……………..................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................…………….................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................…………….................................................................................

๒๐๓

- 7 คําแนะนํา : ให้ผู้ประเมินกรอกคะแนนในช่องเกณฑ์การประเมิน เป็นตัวเลข เท่านั้น
ห้าม ใส่เครื่องหมาย  ในช่องเกณฑ์การประเมิน เนื่องจากเกณฑ์การประเมินบางระดับเป็นช่วงคะแนน ทําให้ไม่สามารถทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้ประเมิน

ตอนที่ 3 การประเมินการปฏิบัติตน
เกณฑ์การประเมิน/คะแนนที่ได้
รายการประเมิน

ดี
8

ปกติ
7-6

พอใช้
5

ควร
ปรับปรุง
4-0

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

ดีมาก
10 - 9

4. ความอุตสาหะ
ความขยั น ขั น แข็ ง และอดทน การยอมรั บ ในภาระหน้ า ที่ ห รื อ งาน
ของตนโดยไม่เกี่ยงงาน ดําเนินงานให้สําเร็จลุล่วงโดยคํานึงถึงเป้าหมาย ----และความสํ า เร็ จ ของงานเป็ น หลั ก การเสี ย สละ การอุ ทิ ศ เวลาให้ แ ก่
ราชการ
5. ความซื่อสัตย์สุจริตและความประพฤติ
ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ไว้ ว างใจได้ ความประพฤติ การดํ า รงตน
และชื่อเสียงเกียรติคุณ การปฏิบัติตามวินัย ความนิยมของผู้ร่วมงานและ
ประชาชน ความมีมารยาททางสังคม การรู้จักกาลเทศะ และความสามัคคี
6. การดํารงตน
การใช้กิริยามารยาท สุภาพ อ่อนโยน การใช้ถ้อยคํา วาจาที่เหมาะสม
การตรงต่อเวลา

ข้อคิดเห็นเพิม่ เติม .....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................……………..................................................................................

๒๐๔

-8-

คําแนะนํา : ให้ผู้ประเมินกรอกคะแนนในช่องเกณฑ์การประเมิน เป็นตัวเลข เท่านั้น
ห้าม ใส่เครื่องหมาย  ในช่องเกณฑ์การประเมิน เนื่องจากเกณฑ์การประเมินบางระดับเป็นช่วงคะแนน ทําให้ไม่สามารถทราบความต้องการที่แท้จริง

ตอนที่ 4 สรุปความเห็นในการประเมิน
คะแนนเต็ม

สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์

คะแนนที่ได้

100 คะแนน
ดีมาก
100 - 90

ดี
89 - 80

ปกติ
79 - 60

พอใช้
59 - 50

ควรปรับปรุง
น้อยกว่า 50

ความเห็นผูป้ ระเมินระดับต้น
( ) ผ่านการประเมิน
( ) ไม่ผ่านการประเมิน
(ระบุเหตุผล)......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าประเมินตามความเป็นจริง
(ลงชื่อผู้ประเมิน) .............................................................................
(............................................................................)
ตําแหน่ง ...................................................................................
วันที่......................................................................

ความเห็นผูป้ ระเมินระดับสูงขึ้นไป
( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
( ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้
(ระบุเหตุผล)....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าประเมินตามความเป็นจริง

(ลงชื่อผู้ประเมิน) .............................................................................
(............................................................................)
ตําแหน่ง ...................................................................................
วันที่......................................................................

๒๐๕

- 9 หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการ
1. รายละเอียดในแบบประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 3 การประเมินการปฏิบัติตน
ตอนที่ 4 สรุปความเห็นในการประเมิน
2. เกณฑ์การประเมิน
แบบการประเมินนี้แบ่งการประเมินเป็น 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปกติ พอใช้ และควรปรับปรุง ดังนี้
ดีมาก
ดี
ปกติ
พอใช้

หมายถึง ทํางานได้ผลดีสูงกว่ามาตรฐานหรือตามความคาดหมายอย่างมากและสม่ําเสมอ
หมายถึง ทํางานได้ตามมาตรฐานเป็นผลดี และสําเร็จรวดเร็วกว่าปกติ
หมายถึง ทํางานได้ตามมาตรฐาน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
หมายถึง ทํางานเกือบได้มาตรฐาน ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง

ควรปรับปรุง หมายถึง ทํางานได้ต่ํากว่ามาตรฐาน มีข้อบกพร่องอยู่เสมอ
ดีมาก
10 - 9

ดี
8

เกณฑ์การประเมิน
ปกติ
7-6

3. การสรุปผลการประเมินจากคะแนนเฉลี่ยที่กําหนด
ดีมาก
ดี
ปกติ
พอใช้
ควรปรับปรุง

คะแนนอยู่ในระดับ 100
คะแนนอยู่ในระดับ 89
คะแนนอยู่ในระดับ 79
คะแนนอยู่ในระดับ 59
คะแนนอยู่ในระดับน้อยกว่า

-

90
80
60
50
50

พอใช้
5

ควรปรับปรุง
4–0

๒๐๖

รายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการและข้อมูลเสนอประกอบการประเมิน
(สําหรับตําแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น และอธิบดีผู้พิพากษาภาค)
ส่วนที่ 1 สรุปปริมาณคดีศาลในความรับผิดชอบ ( วันที่ 1 ตุลาคม ..... ถึง 30 กันยายน ..... )

ปีปัจจุบนั
ค้างมา

รับใหม่

ปีปัจจุบนั

ปีปัจจุบนั
ค้างเกิน 1 ปี
ค้างเกิน 2 ปี

ปีปัจจุบนั

*5.1

อัตราการเปลีย่ นแปลง (ร้อยละ)
รับใหม่*1.2
ค้างมา*1.1

2. ปริมาณคดีทแี่ ล้วเสร็จ
ปีกอ่ นหน้า

อัตราการเปลีย่ นแปลง (ร้อยละ) *2

3. ปริมาณคดีทคี่ ้างการพิจารณา
ปีกอ่ นหน้า
อัตราการเปลีย่ นแปลง (ร้อยละ)
ค้างเกิน 1 ปี
ค้างเกิน 2 ปี ค้างเกิน 1 ปี*3.1 ค้างเกิน 2 ปี*3.2

4. ปริมาณคดีที่ดําเนินการไกล่เกลี่ย
ปีกอ่ นหน้า
อัตราการเปลีย่ นแปลง (ร้อยละ)

ปีปัจจุบนั

ไกล่เกลี่ย อัตราร้อยละ*4.1
ต่อคดีที่
รับใหม่

1. ปริมาณคดีที่ขนึ้ สูก่ ารพิจารณา
ปีกอ่ นหน้า
ค้างมา
รับใหม่

สําเร็จ

ไกล่เกลี่ย

อัตราร้อยละ
ต่อคดีที่
รับใหม่

สําเร็จ

*4.2

ไกล่เกลี่ย

*

อัตราร้อยละ 4.3
ต่อคดีที่
รับใหม่

สําเร็จ

*4.4

5. อัตราส่วนคดีทแี่ ล้วเสร็จต่อคดีที่รับใหม่ (ร้อยละ)
ปีกอ่ นหน้า*5.2
อัตราการเปลีย่ นแปลง (ร้อยละ) *5.3

๒๐๗

-2–
ส่วนที่ 2 สรุปงานของอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น หรือสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค
(วันที่ 1 ตุลาคม ..... ถึง 30 กันยายน ..... )
1. การตรวจสํานวน
ปีปัจจุบนั

6. ปริมาณคดีที่ตรวจสํานวน
ปีกอ่ นหน้า

อัตราการเปลีย่ นแปลง (ร้อยละ)

2. การดําเนินโครงการพิเศษ
โครงการ .........................................................................................................................................
ระหว่างวันที่ ......................................ถึงวันที่.....................................สถานที่.....................................................
สรุปกิจกรรม ......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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วิธีการประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการ
(ตามหนังสือสํานักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 003/ว67 (ป) ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559)
ด้ว ยคณะกรรมการตุล าการศาลยุต ิธ รรมในการประชุม ครั ้ง ที ่ 17/2559 เมื ่อ วัน ที่
15 สิงหาคม 2559 มีมติเห็นชอบให้ปรับเกณฑ์การให้คะแนนในแบบประเมินบุคคลและรายงานการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการให้เหมาะสม เพื่อให้การประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติ
ราชการของข้า ราชการตุล าการเป็ นไปโดยเรี ยบร้ อย อั นจะทํ าให้ การพิ จารณาการปฏิ บั ติ ราชการ
ของข้าราชการ ตุลาการเป็นไปโดยรอบคอบและเป็นธรรมเป็นผลดีแก่ราชการยิ่งขึ้น สมควรซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการในการประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการ
ดังต่อไปนี้
1. แบบที่ใช้ในการประเมิน
1.1 แบบประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการ
1.2 รายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการและข้อมูลเสนอประกอบการประเมิน
(สําหรับตําแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น และอธิบดีผู้พิพากษาภาค)
สําหรับข้าราชการตุลาการทั่วไป ให้ใช้แบบประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการตุลาการ ตาม 1.1
สําหรับข้าราชการตุลาการตําแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น และอธิบดีผู้พิพากษาภาค
ให้ใช้แบบการประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการ ตาม 1.1 และ
รายงานการปฏิ บั ติ ร าชการของข้ า ราชการตุ ล าการและข้ อ มู ล เสนอประกอบการประเมิ น (สํ า หรั บ
ตําแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น และอธิบดีผู้พิพากษาภาค) ตาม 1.2 ประกอบด้วย
2. วิธีดําเนินการ
2.1 การประเมิ นบุ คคลของข้ าราชการตุ ลาการให้ รายงานตามแบบประเมิ น บุ ค คล
และรายงานการปฏิ บั ติ ราชการของข้ าราชการตุ ลาการ และรายงานการปฏิ บั ติ ราชการของข้ าราชการ
ตุ ล าการและข้ อ มู ล เสนอประกอบการประเมิ น (สํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง อธิ บ ดี ผู้ พิ พ ากษาศาลชั้ น ต้ น
และอธิ บดี ผู้ พิ พากษาภาค) ตามแบบที่ กํ าหนดปี ละครั้ ง โดยสามารถดาวน์ โหลดแบบประเมิ นบุ คคล
และรายงานการปฏิ บั ติ ราชการของข้ าราชการตุ ลาการได้ จากเว็ บไซต์ ของสํ านั กงานศาลยุ ติ ธรรม
ที่ www.ojc.coj.go.th
การเสนอแบบการประเมินบุคคลและการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการ
ให้ เสนอถึ งเลขาธิ การสํ านั กงานศาลยุ ติ ธรรมภายในเดื อนเมษายนของทุ กปี ส่ วนกํ าหนดเวลาเสนอ
แบบการประเมินบุคคล ฯ ระหว่างผู้มีหน้าที่เสนอแบบการประเมินบุคคล ฯ และผู้บังคับบัญชาตามลําดับนั้น
ให้ผู้บังคับบัญชากําหนดตามที่เห็นสมควร โดยต้องให้แล้วเสร็จทุกขั้นตอนภายในเดือนเมษายนของทุกปี
2.2 “ปีรายงาน” ให้นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ของปีที่แล้วมา ถึงวันที่ 31 มีนาคม
ของปีที่รายงาน
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2.3 ข้าราชการตุลาการที่จะต้องได้รับการประเมินบุคคลตามระเบียบนี้ คือ ข้าราชการตุลาการ
ผู้ที่ดํารงตําแหน่งตั้งแต่ผู้พิพากษาประจําศาลถึงรองประธานศาลฎีกา
2.4 การประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการให้เสนอ
เป็นลําดับการประเมินตามตารางหมายเลข 1
2.5 เมื่อข้าราชการตุลาการผู้ใดถูกย้ายระหว่างปีรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชาเดิมประเมิน
ตามรายการ ในแบบการประเมินบุคคล ฯ และสรุปความเห็นส่งตรงไปยังผู้บังคับบัญชาใหม่ และถ้า
ผู้บังคับบัญชาเดิมถูกย้ายในคราวเดียวกันนั้นด้วย ผู้บังคับบัญชาเดิมจะต้องรีบทํารายงานดังกล่าวให้
เสร็จและส่งตรงไปยังผู้บังคับบัญชาใหม่ ก่อนออกเดินทางย้าย เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใหม่ได้รับทราบและ
รวบรวมไว้เสนอตามลําดับ
2.6 ผู้บังคั บบัญชาจะต้ องเสนอข้อ ความที่เป็น จริงตามรายการที่กําหนดไว้ในแบบ
การประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการ
2.7 ให้ผู้รับการประเมินตรวจสอบข้อมูล ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น และลงลายมือชื่อ
ก่อนเสนอ แบบประเมินบุคคล ฯ ให้ผู้ประเมินพิจารณาทําความเห็นต่อไป
2.8 เมื่อข้าราชการตุลาการผู้รับการประเมินบุคคลใดต้องการทราบการประเมินและ
ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาซึ่งได้ประเมินบุคคลนั้น อาจขอตรวจดูการประเมินและผลการประเมิน
ได้ที่ศาลซึ่งข้าราชการตุลาการผู้นั้นดํารงตําแหน่งอยู่ ก่อนส่งตรงไปยังสํานักงานศาลยุติธรรม
2.9 รายงานนี้ ถื อ เป็ น ความลั บ ในราชการต้ อ งเก็ บ ไว้ เ ป็ น เอกสารลั บ มิ ใ ห้ เ ปิ ด เผย
แก่ผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
3. วิธีการประเมิน
ก. ความเห็ น ของผู้ ป ระเมิ น ให้ ผู้ ป ระเมิ น ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ร าชการร่ ว มกั บ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การ
ประเมินไม่น้อยกว่า 90 วันในปีรายงาน แสดงความเห็นโดยละเอียดเพื่อให้ผู้ประเมินระดับสูงขึ้นไป
ทราบความเห็นและข้อสังเกตอันแท้จริงอย่างใกล้ชิดของผู้ได้รับการประเมิน ตามหัวข้อที่ต้องรายงาน
ว่ามีผล ดีมาก ดี ปกติ พอใช้ หรือควรปรับปรุง เพียงใด
ข. รายละเอียดการประเมิน (ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติงาน และ ตอนที่ 3
การประเมินการปฏิบัติตน)
1. ความรู้ หมายถึง ความรู้วิชากฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําแนะนํา และ
ข้อบังคับต่าง ๆ ในราชการศาลยุติธรรม หลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการพิจารณา
พิพากษาคดีและคําพิพากษาศาลฎีกา หรือความรู้ทางวิชาการอื่นที่จําเป็นแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
มีความรู้ความสามารถและความสันทัดจัดเจน ในการใช้กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความกฎหมายลักษณะ
พยาน คําพิพากษาศาลฎีกา และความแนบเนียนในอันที่จะควบคุมการพิจารณาคดีให้สําเร็จไปโดยถูกต้อง
และรวดเร็ วเป็ นผลดี แก่ ราชการศาล ตลอดจนการรู้ ระเบี ยบงานโดยทั่ วไปในศาลหรื อหน่ วยราชการ
ที่ตนสังกัด ในการบันทึกความเห็นพึงแสดงให้เห็นชัดว่ามีความรู้ความสามารถช่วยในการปฏิบัติราชการ
ได้ดีเพียงใด

๒๑๑

2. ความสามารถในงานคดี *(ให้แยกใช้สําหรับตําแหน่งที่พิจารณาคดี หรือ ตรวจ
สํานวนคดี และร่างคําพิพากษา)
2.1 ความสามารถในการนั่งพิจารณาคดี การสื่อสารกับคู่ความอย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถในการทําคําสั่ง คําร้อง คําขอต่าง ๆ หรือความสามารถ
ในการตรวจสํานวนคดีและร่างคําพิพากษาของศาลสูง การศึกษาค้นคว้าข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง การเตรียมพร้อมก่อนขึ้นนั่งพิจารณาคดี สงบ เยือกเย็น จับประเด็นอันเป็นข้อ
สําคัญในคดี สามารถชี้แจงให้คู่ความเข้าใจชัดเจน โดยไม่ใช้อารมณ์ ความสามารถในการทําคําสั่ง คําร้อง
คําขอต่าง ๆ และความสามารถในการตรวจสํานวนคดีและร่างคําพิพากษาของศาลสูง ตลอดจนศึกษา
ค้นคว้าข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2.2 ความสามารถในการวิ เคราะห์ สรุ ปเหตุ ผล ทํ าคํ าพิ พากษาและคํ าสั่ ง
วินิจฉัยชี้ขาดคดี หรือการเสนอความเห็นในทางวิชาการ การอธิบายและชี้แจงแนวความคิดข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม หมายถึง ความมีทักษะ
และความเชี่ยวชาญในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี การเสนอความเห็นในทางวิชาการ รวมทั้งการอธิบาย
และชี้แจงแนวความคิดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจนเป็นไปด้วยความรอบคอบ ถูกต้อง
รวดเร็วและเป็นธรรม
2.3 ความสามารถในการพิจารณาคดีตามเกณฑ์มาตรฐานของศาลหรือตามที่
ได้ รั บ มอบหมาย รวมทั้ ง การบริ ห ารคดี ใ ห้ เ สร็ จ สิ้ น ภายในเวลาที่ เ หมาะสม หมายถึ ง มี ค วามรู้
ความสามารถและความสันทัดจัดเจนในการพิจารณาคดีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของศาลสูงที่วางไว้
หรือที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความสามารถในการเตรียมคดีโดยการศึกษา
การวางแผน และดําเนินกระบวนพิจารณาคดีให้เสร็จไปโดยรวดเร็วตามแผนที่วางไว้
2.4 ความสามารถในการบั นทึ กคํ าพยานและรายงานกระบวนพิ จารณาคดี ได้
อย่ างถู กต้ องครบถ้ วนและตรงประเด็ น หรื อ ความสามารถในการทํ า คํ า บั น ทึ ก ทั ก ท้ ว ง สนั บ สนุ น
หรืออธิบายร่างคําพิพากษาของศาลสูงได้ตรงตามปัญหาอย่างเหมาะสม หมายถึง ความสามารถใน
การจับ ประเด็น ข้อ พิพ าทแห่ง คดี ความรวดเร็ ว และรัดกุม ในการบันทึกคําเบิกความของพยาน
ตลอดจนความละเอียด รอบคอบ ความมีร ะเบีย บเรีย บร้อ ยในการบัน ทึก คํา พยาน และการหมาย
เอกสารในสํา นวนคดี รวมทั้งรายงานกระบวนพิจารณาคดีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและตรงประเด็น
ตลอดจนความสามารถในการบันทึก ทักท้วง สนับสนุน หรืออธิบายร่างคําพิพากษาได้ตรงตามปัญหาอย่าง
เหมาะสม

* คําอธิบาย : รายการประเมิน ข้อ 2 มี 2 แบบ
แบบที่ 2.
1 : ความสามารถในงานที
ใช้สําหรับตําแหน่งที่พจิ ารณาคดี
หรือ *ตรวจสํ
นวนคดี
และร่
าพิพงากษา
่รับผิดชอบ
(ให้แายกใช้
สําหรั
บตําางคํแหน่
ผู้บริหารศาล
แบบที
่
2
:
ใช้
ส
า
ํ
หรั
บ
ตํ
า
แหน่
ง
ผู
บ
้
ริ
ห
ารศาล
เลขานุ
ก
ารศาล
หรื
อ
ตํ
า
แหน่
ง
ทางวิ
ช
าการ
เลขานุการศาล หรือตําแหน่งทางวิชาการ)
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2.1 ความสามารถในการศึกษาค้ นคว้ าข้ อเท็ จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การเสนอความเห็นในทางวิชาการ การบรรยายการอธิบายและชี้แจงด้วยความรอบคอบชัดเจน ถูกต้อง
ครบถ้วนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ หมายถึง ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าข้อเท็จจริง
และข้ อกฎหมาย ที่ เกี่ ยวข้ องกับการปฏิบั ติง านในหน้า ที่ รวมทั้งการเสนอความเห็ นในทางวิช าการ
การบรรยาย การอธิบายและชี้แจงด้วยความรอบคอบชัดเจน ถูกต้องครบถ้วน
2.2 ความสามารถในการวิ เ คราะห์ ปั ญ หาสรุ ป เหตุ ผ ล และวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การ
หรือการแก้ไขปัญหาอย่างทันการ ด้วยความละเอียดรอบคอบ ถูกต้องและรวดเร็ว หมายถึง ความมี
ทักษะและความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยสั่งการ หรือจัดการแก้ไขปัญหาด้วยความละเอียด รอบคอบ
ถูกต้อง และรวดเร็ว
2.3 ความสามารถในการยกร่าง ตรวจร่าง เสนอความเห็นในการออกกฎหมาย
ระเบี ย บประกาศ คํ า สั่ ง และข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ อย่ า งเหมาะสมแก่ ก ารปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่
และงานที่ได้รับมอบหมายที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นพิเศษ หมายถึง มีความเชี่ยวชาญในการยกร่าง
หรือตรวจร่าง ตลอดจนเสนอความเห็นในการออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และข้อบังคับ
ต่าง ๆ ในงานที่ได้รับมอบหมายแม้งานนั้นจะยุ่งยากซับซ้อนเป็นพิเศษ ก็สามารถดําเนินการได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2.4 ความสามารถในการกําหนดทิศทาง การดําเนินงานของงานที่อ ยู่ความ
รับผิดชอบความสามารถในการทํางานประสานหรือร่วมมือกับหน่วยงานฝ่ายอื่น และจัดการให้เสร็จ
ภายในเวลาที่เหมาะสม หมายถึง ความสามารถในการวางแผนการดําเนินงานที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้ง
ประสานหรือร่วมมือกับหน่วยงานฝ่ายอื่นได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการบริหาร (สําหรับตําแหน่งผู้บริหารที่มีหน้าที่โดยตรงให้
พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลนั้นตามที่มีการกําหนดอํานาจไว้ ส่วนผู้พิพากษาทั่วไปให้ใช้
เกณฑ์ที่กําหนดโดยอนุโลม พิจารณาจากการปฏิบัติตนของบุคคลผู้นั้นโดยทั่วไป)
3.1 ความสามารถและการวางตนในการเป็นผู้นํา การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ
การบริหารและการจัดระบบงาน การพัฒนาองค์กรและบุคลากร การปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน
ความเอาในใส่ในการปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์เพื่อรักษาประโยชน์ของราชการและประชาชน หมายถึง
เป็ น ผู้ มี ค วามสามารถในเชิ ง บริ ห าร มี วิ สั ย ทั ศ น์ ก ว้ า งไกล สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาและอุ ป สรรค
ที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงทีและเกิดประโยชน์ต่อองค์กร หมายถึงมีความสามารถในการบริหารงานบุคคล
จัดระบบงาน และบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ มีความสามารถ
ในการกําหนดนโยบายด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากร รวมทั้งวิธีปฏิบัติงานอย่างมีระบบมีแบบแผน
มีทิศทางที่ชัดเจนเป็นผู้ให้ความสนใจในการปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่วางไว้อย่างเคร่งครัดและป้องกัน
มิให้เกิดความเสียหายต่อราชการและประชาชน
* คําอธิบาย : รายการประเมิน ข้อ 2 มี 2 แบบ
แบบที่ 1 : ใช้สําหรับตําแหน่งที่พจิ ารณาคดี หรือ ตรวจสํานวนคดี และร่างคําพิพากษา
แบบที่ 2 : ใช้สําหรับตําแหน่งผู้บริหารศาล เลขานุการศาล หรือตําแหน่งทางวิชาการ
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3.2 ความสามารถในการปกครองบังคับบัญชาแก่ผู้พิพากษาในศาลและข้าราชการ
ศาลยุติธรรม และการประสานงานภายในหน่วยงานและกับหน่วยงานอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง
ความสามารถในการปกครองบังคับบัญชาผู้พิพากษาในศาล หรือข้าราชการศาลยุติธรรมได้โดยเที่ยงธรรม
เป็นที่เคารพนับถือแก่ผู้พิพากษาที่อยู่ในศาลและข้าราชการศาลยุติธรรม และควบคุมดูแลให้คําปรึกษา
ราชการในหน้าที่ได้โดยถูกต้องและเรียบร้อยตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเอาใจใส่การรักษา
ความสะอาดของสถานที่ราชการ การติดต่อกับประชาชน ผู้ร่วมงานและราชการส่วนอื่น ๆ สามารถ
ทํางานร่วมมือกับผู้อื่นในลักษณะที่เหมาะสมและเป็นผลดี
4. ความอุตสาหะ
ความขยันขันแข็งและอดทน การยอมรับในภาระหน้าที่หรืองานของตน โดยไม่
เกี่ยงงานดําเนินงานให้สําเร็จลุล่วงโดยคํานึงถึงเป้าหมายและความสําเร็จของงานเป็นหลัก การเสียสละ
การอุทิศเวลาให้แก่ราชการ หมายถึง ความเอาใจใส่ต่อราชการในหน้าที่ มีความพยายามไม่ย่อท้อต่อ
การงาน การเป็ นผู้ มี ความรั บผิ ดชอบต่ องานของตนโดยไม่ เกี่ ยงงานหรื อหลี กเลี่ ยงความรั บผิ ดชอบ
พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผลเพื่อให้ภาระหน้าที่ของตนไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ไม่ลาหยุดราชการบ่อย
มีความขยันขันแข็งและอดทน บากบั่น เป็นผู้มีความวิริยะ อุตสาหะ ไม่เกียจคร้านหรือท้อและอ่อนแอ
ไม่หลีกเลี่ยงงาน หรือเกี่ยงงอนให้ผู้อื่นทํา ยอมเสียสละเวลาและความสุขส่วนตัวให้แก่ราชการและ
หมู่คณะ ไม่ถือประโยชน์ของตนมากกว่าประโยชน์ของราชการศาลยุติธรรม รวมทั้งอุทิศเวลาให้แก่
ราชการไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ มีความเอาใจใส่ห่วงใยในราชการที่ปฏิบัติอยู่แม้นอกเวลา
ราชการก็อุทิศเวลาส่วนตัว มุ่งถึงผลราชการเป็นที่ตั้ง และไม่เอาเวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
5. ความซื่อสัตย์สุจริตและความประพฤติ
ความซื่อสัตย์สุจริตไว้วางใจได้ ความประพฤติ การดํารงตนและชื่อเสียงเกียรติคุณ
การปฏิบัติต ามวินัย ความนิย มของผู้ร่ว มงานและประชาชน ความมีม ารยาททางสัง คม การรู้จัก
กาลเทศะ และความสามัคคี หมายถึง การแสดงออกซึ่งความซื่อ สัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
จนเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในระดับวิญญูชนต้องถึงขนาดไม่มีเหตุที่จะให้ระแวงสงสัย
ในความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ตหรือ ไม่ม ีเ หตุอ ัน ควรสงสัย ในความซื ่อ สัต ย์ส ุจ ริต มีค วามประพฤติด ี สุภ าพ
เรียบร้อยต่อผู้ร่วมงานและประชาชนทั่วไปโดยไม่ปรากฏข้อเสียหาย ไม่นําเรื่องเดือดร้อนถึงราชการ
ศาลยุติธรรม
6. การดํารงตน
การใช้ กิ ริ ย ามารยาท สุ ภ าพ อ่ อ นโยน การใช้ ถ้ อ ยคํ า วาจาที่ เ หมาะสม
การตรงต่อเวลา หมายถึง การมีกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อยในที่ทํางานหรือในขณะนั่งพิจารณาคดีได้
อย่า งเหมาะสมและเสมอภาคแก่ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย มี อ ารมณ์ เ ยื อ กเย็ น อ่ อ นโยน และสง่ า งาม
ใช้ถ้อยคําวาจาที่สุภาพน่าฟังต่อบุคคลทั่วไป ไม่ฉุนเฉียวโกรธง่าย รู้จักยับยั้งอารมณ์ ไม่แสดงกิริยาวาจา
อันไม่สมควรต่อคู่ความและพยาน ความเอาใจใส่และเห็นความสําคัญของเวลาราชการและเวลาที่นัดไว้
ในการปฏิบัติราชการ
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4. ผลการประเมิน

( ตอนที่ 4 สรุปความเห็นในการประเมิน )

4.1 จํานวนข้อการประเมิน รวมทั้งสิ้น 10 ข้อ
ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 3 รายการ ( รายการที่ 1 – 3 ) รวม 7 ข้อ
รายการประเมิน 1. ความรู้
มีจํานวนข้อการประเมิน 1 ข้อ
รายการประเมิน 2. ความสามารถในงานคดี
มีจํานวนข้อการประเมิน 4 ข้อ
( สําหรับตําแหน่งที่พิจารณาคดีหรือตรวจสํานวนคดีและร่างคําพิพากษา )
หรือ
2. ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ
( สําหรับตําแหน่งผู้บริหารศาลเลขานุการศาล หรือตําแหน่งทางวิชาการ )
ตอนที่ 3 การประเมินการปฏิบัติตน ประกอบด้วย 3 รายการ ( รายการที่ 4 – 6 ) รวม 3 ข้อ
รายการประเมิน 3. ความสามารถในการบริหาร
มีจํานวนข้อการประเมิน 2 ข้อ
( สําหรับตําแหน่งผู้บริหารที่มีหน้าที่โดยตรง ให้พิจารณาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคคลนั้นตามที่มีการกําหนดอํานาจไว้ ส่วนผู้พิพากษาทั่วไปให้ใช้
เกณฑ์ที่กํ าหนด โดยอนุ โลม พิ จารณาจากการปฏิ บัติต นของบุ คคลผู้นั้ น
โดยทั่วไป )
รายการประเมิน 4. ความอุตสาหะ
มีจํานวนข้อการประเมิน 1 ข้อ
รายการประเมิน 5. ความซื่อสัตย์สุจริตและความประพฤติ มีจํานวนข้อการประเมิน 1 ข้อ
รายการประเมิน 6. การดํารงตน
มีจํานวนข้อการประเมิน 1 ข้อ
ตัวอย่าง

ผลการประเมินให้คํานวณโดยใช้คะแนนที่ได้จากเกณฑ์การประเมิน /คะแนนที่ได้ คูณด้ว ย
จํานวนข้อของแต่ละรายการประเมิน แล้วนําผลที่ได้ทั้งหมดรวมกัน เป็นคะแนนที่ได้
เช่น นาย ก. ได้รับคะแนนประเมินในแต่ละรายการ ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้นรวม 10 ข้อ ดังนี้
ระดับดีมาก ช่วงคะแนน 10 - 9
ได้ระดับดีมาก คะแนน 10
จํานวน 1 ข้อ = 10x1 เท่ากับ 10 คะแนน
ได้ระดับดีมาก คะแนน 9
จํานวน 2 ข้อ = 9x2 เท่ากับ 18 คะแนน
ระดับดี มีคะแนนระดับเดียวคือ 8
ได้ระดับดี
คะแนน 8

จํานวน 4 ข้อ = 8x4 เท่ากับ 32 คะแนน

ระดับปกติ ช่วงคะแนน 7 - 6
ได้ระดับปกติ คะแนน 7
จํานวน 2 ข้อ = 7x2 เท่ากับ 14 คะแนน
ได้ระดับปกติ คะแนน 6
จํานวน 1 ข้อ = 6x1 เท่ากับ 6 คะแนน
ดังนั้น นาย ก. ได้รับคะแนนประเมินรวม
80 คะแนน

๒๑๕

ให้ผู้ประเมินกรอกคะแนนที่ นาย ก. ได้รับลงใน ตอนที่ 4 สรุปความเห็นในการประเมิน ดังนี้
ตอนที่ 4 สรุปความเห็นในการประเมิน
สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์

คะแนนเต็ม
100 คะแนน
ดีมาก
100 - 90

ดี
89 - 80

คะแนนที่ได้
80 คะแนน
ปกติ
79 - 60

พอใช้
59 - 50

ควรปรับปรุง
น้อยกว่า 50

80

4.2 การสรุปผลการประเมินที่ได้รับอยู่ในเกณฑ์ ดังนี้
ระดับดีมาก คะแนนอยู่ในระดับ 100 - 90
หมายถึง ทํางานได้ผลดีสูงกว่ามาตรฐาน หรือตามความคาดหมายอย่างมาก
และสม่ําเสมอ
ระดับดี
คะแนนอยู่ในระดับ 89 - 80
หมายถึง ทํางานได้ตามมาตรฐานเป็นผลดี และสําเร็จรวดเร็วกว่าปกติ
ระดับปกติ
คะแนนอยู่ในระดับ 79- 60
หมายถึง ทํางานได้ตามมาตรฐาน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ระดับพอใช้ คะแนนอยู่ในระดับ 59 - 50
หมายถึง ทํางานเกือบได้มาตรฐาน ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง
ควรปรับปรุง คะแนนอยู่ในระดับน้อยกว่า 50
หมายถึง ทํางานได้ต่ํากว่ามาตรฐาน มีข้อบกพร่องอยู่เสมอ

๒๑๖

คําแนะนําในการจัดทํา
รายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการและข้อมูลเสนอประกอบการประเมิน
(สําหรับตําแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น และอธิบดีผู้พิพากษาภาค)
1. ปริมาณคดีที่ขนึ้ สูก่ ารพิจารณา
ช่องปริมาณคดีที่ “ค้างมา”
หมายถึง จํานวนคดีของศาลในความรับผิดชอบที่ค้างการพิจารณามาจากปีก่อนหน้า
รอบระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น หากเป็นสรุปปริมาณคดีศาลในความ
รับผิดชอบสําหรับรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
จํานวนคดีที่ “ค้างมา” ของ “ปีปัจจุบนั ” จะได้แก่จํานวนคดีที่ค้างการพิจารณา
อยู่ ณ เวลาสิ้นสุดการทําการของวันที่ 30 กันยายน 2558 ส่วนในช่องจํานวน
คดีที่ “ค้างมา” ของ “ปีกอ่ นหน้า” จะได้แก่จํานวนคดีที่ค้างการพิจารณาอยู่
ณ เวลาสิ้นสุดการทําการของวันที่ 30 กันยายน 2557
ช่องปริมาณคดีที่ “รับใหม่”
หมายถึง จํานวนคดีของศาลในความรับผิดชอบทีข่ นึ้ สู่การพิจารณาใหม่ในรอบระยะเวลา
ที่เกี่ยวข้อง เช่น หากเป็นการสรุปปริมาณคดีศาลในความรับผิดชอบสําหรับรอบ
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 จํานวนคดีที่ “รับใหม่”
ของ “ปีปัจจุบนั ” จะได้แก่จํานวนคดีที่เข้าสู่การพิจารณาใหม่ในรอบระยะเวลา
ดังกล่าว ส่วนในช่องจํานวนคดีที่ “รับใหม่” ของ “ปีก่อนหน้า” จะได้แก่จํานวน
คดีที่ขึ้นสู่การพิจารณาใหม่ในรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
วิธกี ารคํานวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณคดีที่ขนึ้ สูก่ ารพิจารณา
สูตรที่ใช้

*1.1

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) ของคดีค้างมา = (คดีค้างมาปีปัจจุบัน - คดีค้างมาปีก่อนหน้า)
คดีค้างมาปีก่อนหน้า
= + XX %

สูตรที่ใช้ *1.2 อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) ของคดีรับใหม่ = (คดีรับใหม่ปีปัจจุบัน - คดีรับใหม่ปกี ่อนหน้า)
คดีค้างมาปีก่อนหน้า
= + XX %
2. ปริมาณคดีทแี่ ล้วเสร็จ
“ปริมาณคดีทแี่ ล้วเสร็จ”

x 100

x 100

หมายถึง จํานวนคดีทเี่ สร็จการพิจารณาไปจากศาลในความรับผิดชอบในรอบระยะเวลา
ที่เกี่ยวข้อง เช่น หากเป็นการสรุปปริมาณคดีศาลในความรับผิดชอบสําหรับรอบ
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 “ปริมาณคดีที่แล้วเสร็จ”
ของ “ปีปัจจุบัน” จะได้แก่จํานวนคดีที่เสร็จการพิจารณาในรอบระยะเวลาดังกล่าว
ส่วนในช่อง “ปริมาณคดีที่แล้วเสร็จ” ของ “ปีกอ่ นหน้า” จะได้แก่จํานวนคดีที่
เสร็จการพิจารณาในรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558

สูตรที่ใช้ *2 อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) ของคดีที่แล้วเสร็จ = (คดีที่แล้วเสร็จปีปจั จุบัน - คดีที่แล้วเสร็จปีก่อนหน้า)
คดีปีก่อนหน้า
= + XX %

x 100

๒๑๗

3. ปริมาณคดีทคี่ ้างการพิจารณา
ปริมาณคดีที่ “ค้างเกิน 1 ปี” หมายถึง จํานวนคดีของศาลในความรับผิดชอบที่ค้างการพิจารณา ณ วันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี นับแต่วันที่ได้มีการ
ยื่นฟ้องต่อศาลในความรับผิดชอบ แต่ยังไม่เกินกว่า 2 ปี เช่น หากเป็นการ สรุป
ปริมาณคดีศาลในความรับผิดชอบสําหรับรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2558
ถึง 30 กันยายน 2559 จํานวนคดีที่ “ค้างเกินกว่า 1 ปี” แต่ยังไม่เกินกว่า
2 ปี ของ “ปีปัจจุบนั ” จะได้แก่จํานวนคดีที่ค้างการพิจารณาอยู่ ณ วันที่ 30
กันยายน 2559 ส่วนในช่องจํานวนคดีที่ “ค้างเกิน 1 ปี” ของ “ปีกอ่ นหน้า”
จะได้แก่จํานวนคดีที่ค้างการพิจารณาอยู่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ปริมาณคดีที่ “ค้างเกิน 2 ปี” หมายถึง จํานวนคดีของศาลในความรับผิดชอบที่ค้างการพิจารณา ณ วันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาเกินกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้มกี าร
ยื่นฟ้องต่อศาลในความรับผิดชอบ เช่น หากเป็นการสรุปปริมาณคดีศาลในความ
รับผิดชอบสําหรับรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
จํานวนคดีที่ “ค้างเกิน 2 ปี” ของ “ปีปัจจุบนั ” จะได้แก่จํานวนคดีที่ค้างการพิจารณา
อยู่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ส่วนในช่องจํานวนคดีที่ “ค้างเกิน 2 ปี” ของ
“ปีก่อนหน้า” จะได้แก่จํานวนคดีที่ค้างการพิจารณาอยู่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
“อัตราการเปลีย่ นแปลง”
หมายถึง อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงของปริมาณคดีที่ค้างการพิจารณาเมื่อเทียบ
ปริมาณคดีที่ค้างการพิจารณาของรอบระยะเวลาก่อนหน้า สําหรับกลุ่มคดีทคี่ ้าง
การพิจารณาประเภทเดียวกันซึ่งได้แก่กลุ่มคดี “ค้างเกิน 1 ปี” และ “ค้างเกิน
2 ปี” ตามสูตรดังต่อไปนี้
สูตรที่ใช้

*3.1

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) ของคดีค้างเกิน 1 ปี = (คดีค้างเกิน 1 ปี ปีปัจจุบัน - คดีค้างเกิน 1 ปี ปีก่อนหน้า) x 100
คดีค้างเกิน 1 ปี ปีก่อนหน้า
= + XX %

สูตรที่ใช้

*3.2

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) ของคดีค้างเกิน 2 ปี = (คดีค้างเกิน 2 ปี ปีปัจจุบัน - คดีค้างเกิน 2 ปี ปีก่อนหน้า) x 100
คดีค้างเกิน 2 ปี ปีก่อนหน้า
= + XX %

4. ปริมาณคดีที่ดําเนินการไกล่เกลี่ย
ช่อง “ไกล่เกลีย่ ”
หมายถึง จํานวนคดีที่ได้มีการดําเนินการไกล่เกลี่ยจริงที่คู่ความทุกฝ่ายมาเข้าร่วม
ในกระบวนการไกล่เกลี่ย ไม่ว่าการไกล่เกลี่ยนั้นจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ตาม
ของทุกศาลในความรับผิดชอบ
ช่อง “สําเร็จ”
หมายถึง จํานวนคดีทไี่ ด้มกี ารดําเนินการไกล่เกลี่ยและการไกล่เกลี่ยนั้นมีผลสําเร็จ
ช่อง “อัตราร้อยละต่อคดีที่รับใหม่” หมายถึง อัตราส่วนของจํานวนคดีที่ได้มกี ารดําเนินการไกล่เกลีย่ ตามที่ระบุในช่อง
“ไกล่เกลีย่ ” เมือ่ เทียบกับจํานวนคดีทรี่ ับใหม่ของศาลในความรับผิดชอบในแต่ละปี
สําหรับศาลที่พิจารณาพิพากษาทัง้ คดีแพ่งและคดีอาญา ให้คํานวณเฉพาะจํานวนคดี
ที่รับใหม่ในส่วนคดีแพ่ง สําหรับศาลที่พิจารณาพิพากษาเฉพาะคดีอาญา ให้คํานวณ
จากจํานวนคดีที่รับใหม่ทงั้ หมดของศาล ตามสูตรดังต่อไปนี้

๒๑๘

สูตรที่ใช้ *4.1 อัตราร้อยละต่อคดีที่รับใหม่

=

จํานวนคดีที่ได้มีการดําเนินการไกล่เกลี่ย x 100
จํานวนคดีที่รับใหม่ของศาล

ช่องอัตราการเปลีย่ นแปลง “ไกล่เกลีย่ ” หมายถึง อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงของจํานวนคดีที่ได้มีการดําเนินการไกล่เกลีย่
ของปีปัจจุบันเมื่อเทียบกับจํานวนคดีที่ได้มีการไกล่เกลี่ยของปี
ก่อนหน้าตามสูตรดังต่อไปนี้
สูตรที่ใช้ *4.2 อัตราการเปลี่ยนแปลง “ไกล่เกลี่ย” =
(จํานวนคดีที่ได้มีการดําเนินการไกล่เกลี่ยปีปัจจุบัน – จํานวนคดีที่ได้มีการดําเนินการไกล่เกลี่ยปีก่อนหน้า) x 100
จํานวนคดีที่ได้มีการดําเนินการไกล่เกลี่ยปีก่อนหน้า
ช่องอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ “อัตราร้อยละต่อคดีที่รบั ใหม่” หมายถึง อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงของ “อัตราร้อยละ
ต่อคดีที่รบั ใหม่” ของปีปัจจุบนั เมือ่ เทียบกับ
“อัตราร้อยละต่อคดีทรี่ ับใหม่” ของปีก่อนหน้า
ตามสูตรดังต่อไปนี้
สูตรที่ใช้ *4.3 อัตราการเปลี่ยนแปลง “อัตราร้อยละต่อคดีที่รับใหม่” =
อัตราร้อยละต่อคดีที่รับใหม่ปีปัจจุบัน – อัตราร้อยละต่อคดีที่รับใหม่ปีกอ่ นหน้า) x 100
อัตราร้อยละต่อคดีที่รับใหม่ปกี ่อนหน้า
ช่องอัตราการเปลีย่ นแปลง “สําเร็จ”

สูตรที่ใช้

หมายถึง อัตราส่วนการเปลีย่ นแปลงของจํานวนคดีที่ได้มกี ารดําเนินการ
ไกล่เกลี่ยและการไกล่เกลี่ยนั้นมีผลสําเร็จของปีปัจจุบันเมื่อเทียบกับ
จํานวนคดีที่ได้มีการดําเนินการไกล่เกลี่ย และการไกล่เกลี่ยนั้นมีผลสําเร็จ
ของปีก่อนหน้าตามสูตรดังต่อไปนี้

*4.4

อัตราการเปลี่ยนแปลง “สําเร็จ” =
(จํานวนคดีที่ไกล่เกลี่ยสําเร็จปีปัจจุบัน – จํานวนคดีที่ไกล่เกลี่ยสําเร็จปีกอ่ นหน้า) x 100
จํานวนคดีที่ไกล่เกลี่ยสําเร็จปีก่อนหน้า

๒๑๙

5. อัตราส่วนคดีทแี่ ล้วเสร็จต่อคดีที่รับใหม่ (ร้อยละ)
อัตราส่วนคดีทแี่ ล้วเสร็จต่อคดีที่รบั ใหม่ หมายถึง อัตราส่วนจํานวนคดีที่แล้วเสร็จไปจากศาลในความรับผิดชอบใน
แต่ละปี เมื่อเทียบกับจํานวนคดีที่รับใหม่ของศาลในความ
รับผิดชอบในปีนั้น ๆ ตามสูตรดังต่อไปนี้
สูตรที่ใช้

*5.1

อัตราส่วนคดีที่แล้วเสร็จต่อคดีที่รับใหม่ “ปีปัจจุบัน” = จํานวนคดีที่แล้วเสร็จปีปัจจุบัน x 100
จํานวนคดีที่รับใหม่ปีปัจจุบัน

สูตรที่ใช้

*5.2

อัตราส่วนคดีที่แล้วเสร็จต่อคดีที่รับใหม่ “ปีก่อนหน้า” = จํานวนคดีที่แล้วเสร็จปีก่อนหน้า x 100
จํานวนคดีที่รับใหม่ปีก่อนหน้า

อัตราการเปลีย่ นแปลง (ร้อยละ)

หมายถึง อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงของ “อัตราส่วนต่อคดีที่แล้วเสร็จต่อคดีทรี่ ับใหม่”
ของปีปัจจุบันที่ได้คํานวณด้วยสูตรข้างต้นเมื่อเทียบกับ “อัตราส่วนต่อคดีที่
แล้วเสร็จต่อคดีที่รับใหม่” ของปีก่อนหน้า ตามสูตรดังต่อไปนี้

สูตรที่ใช้ *5.3 อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

= (ปีปัจจุบัน – ปีก่อนหน้า) x 100
ปีก่อนหน้า
= + XX %

6. ปริมาณคดีที่ตรวจสํานวน
สูตรที่ใช้ *6 อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) ปริมาณคดีทตี่ รวจสํานวน = (ปีปัจจุบัน – ปีก่อนหน้า) x 100
ปีก่อนหน้า
= + XX %

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
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-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
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-3ลําดับ
ที่

ผู้รบั การประเมิน

ผูป้ ระเมินระดับต้น

ผูป้ ระเมินระดับสูงขึน้ ไป

7.

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

1. รองประธานศาลอุทธรณ์หรือประธานแผนก ฯ 1. ประธานศาลอุทธรณ์
ที่ได้รับมอบหมาย
2. ประธานศาลอุทธรณ์ภาค
2. รองประธานศาลอุทธรณ์ภาคหรือประธานแผนก ฯ 3. ประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
ที่ได้รับมอบหมาย
4. ประธานศาลฎีกา
3. รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษที่ได้รับ
มอบหมาย
4. รองประธานศาลฎีกาหรือประธานแผนก ฯ
ที่ได้รับมอบหมาย

8.

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

223

-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
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-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
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-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
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