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ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลงาน ความรู้และความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่
และการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัตหิ น้าที่ของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2560
โดยที่ เ ป็ น การสมควรให้ มี ร ะเบี ย บคณะกรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และการประเมิน
สมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัว และวิธีพิ จารณาคดีเยาวชนและครอบครั ว (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2558 คณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบี ยบนี้ เรี ยกว่ า “ระเบี ยบคณะกรรมการตุลาการศาลยุ ติธ รรม ว่ าด้ ว ย
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลงาน ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และการประเมิน
สมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2560”
ข้ อ 2 ระเบี ย บนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ หรือประกาศ ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้ อ 4 ให้ มี ก ารประเมิ น ผลงาน ความรู้ แ ละความสามารถในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
และการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว
ทุกปี ตามแบบการประเมินท้ายระเบียบนี้
การประเมินตามวรรคหนึ่งให้รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ที่ อ ธิ บ ดี ผู้ พิ พ ากษาศาลเยาวชนและครอบครั ว กลางมอบหมาย ผู้ พิ พ ากษาหั ว หน้ า ศาลเยาวชน
และครอบครั ว จั ง หวั ด หรื อ ผู้ พิ พ ากษาหั ว หน้ า ศาลจั ง หวั ด แผนกคดี เ ยาวชนและครอบครั ว ในศาล
ที่ ผู้ พิ พ ากษาสมทบนั้ น สั ง กั ด แล้ ว แต่ ก รณี เป็ น ผู้ ป ระเมิ น เบื้ อ งต้ น แล้ ว เสนอต่ อ อธิ บ ดี ผู้ พิ พ ากษา
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางทําความเห็น
ข้อ 5 ผู้พิพากษาสมทบต้องได้คะแนนการประเมินผลงาน ความรู้และความสามารถ
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ และการประเมิ น สมรรถภาพในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไม่ น้ อ ยกว่ า 24 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 40 จึงจะถือว่าเป็นผู้อยู่ในเกณฑ์ผ่านการประเมิน
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ข้ อ 6 ในกรณี ผู้ พิ พากษาสมทบรายใดไม่ ผ่ านการประเมิ น หรื อผู้ ประเมิ นตามข้ อ 4
มีความเห็นต่างกัน ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางรายงานเสนอไปยังสํานักงาน
ศาลยุติธรรมเพื่อเสนอคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมพิจารณาต่อไป
ข้อ 7 ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ) วีระพล ตั้งสุวรรณ

วีระพล ตั้งสุวรรณ
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

๒๖

การประเมินผลงาน ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง /
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด ..................................................... /
ศาลจังหวัด...............................................
ประจําปี.........................
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน................................ถึงวันที่ 31 มีนาคม..................................
หรือตั้งแต่วันที่..............................................ถึงวันที่........................................................
ส่วนที่ ๑ : ประวัติและข้อมูลบุคคล
๑. ชื่อผู้ถูกประเมิน ..................................................................... อาชีพ .................................................
2. ประวัติการมาปฏิบัติหน้าที่
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามเวรปฏิบัติการที่กําหนด ......................................................... ครั้ง
ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่อื่น .............................................................. ครั้ง
ลากิจ/พักผ่อน …… วัน ลาป่วย .......... ครั้ง ขาด .......... วัน (ไม่ลา) แลกเปลี่ยนเวร .......... ครั้ง
ส่วนที่ ๒ : การปฏิบัติตนในตําแหน่งหน้าที่ (ให้ผู้ประเมินกรอกคะแนนในช่องเกณฑ์การประเมินเป็นตัวเลขเท่านั้น)
เกณฑ์การประเมิน/คะแนนที่ได้
รายการประเมิน

ควร
ไม่ผ่าน
ปรับปรุง
2
1-0

ดีมาก

ดี

พอใช้

5

4

3
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-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----
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6. ความซื่อสัตย์สุจริต และการรักษาความลับของราชการ

-----

-----

-----

-----

-----

7. การปฏิบัติตนต่อผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ภายในศาล

-----

-----

-----

-----

-----

8. การให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา

-----

-----

-----

-----

-----

1. ความรู้ความสามารถในการให้คําปรึกษา แก้ไขบําบัดฟื้นฟู อบรม
สั่ ง สอนเด็ ก และเยาวชน รวมถึ ง การให้ ค วามเห็ น ที่ มี ป ระโยชน์
ในการพิจารณาพิพากษาคดีได้ สมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว
2. ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามเวรปฏิบัติการ
3. การให้ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อแก้ไข บําบัด
ฟื้นฟู และสงเคราะห์เด็ก และเยาวชน รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ของศาล
4. ความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุมและการฝึกอบรม
5. การวางตัว และการดํารงตนเป็นผู้พิพากษาสมทบที่เป็นแบบอย่างที่ดี
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-2ส่วนที่ ๓ : สรุปความเห็นในการประเมิน ฯ
สรุปผลการ
ประเมิน

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

40 คะแนน

-------

1. ความเห็นของผู้พิพากษาหัวหน้าศาล หรือรองอธิบดี

 ผ่านการประเมิน

( ได้คะแนน ไม่น้อยกว่า 24 คะแนน )

 ไม่ผ่านการประเมิน ( ได้คะแนน น้อยกว่า 24 คะแนน )
(ระบุเหตุผล) ............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(ลงชื่อผู้ประเมิน) ............................................................................
(.........................................................................)
ตําแหน่ง .......................................................................
วันที่ ……………………………………………………….
๒. ความเห็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

 เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
 มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้
(ระบุเหตุผล) ..............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(ลงชื่อผู้ประเมิน) ............................................................................
(.........................................................................)
ตําแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
วันที่ ……………………………………………………….
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วิธีปฏิบัติในการประเมินผลงาน ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินสมรรถภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว
(ส่งพร้อมหนังสือสํานักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 003/ว 104 (ป) ลงวันที่ 104 พฤศจิกายน 2560)
ด้วยพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2553 มาตรา 25 วรรคสาม กําหนดว่า “ผู้พิพากษาสมทบให้ดํารงตําแหน่งคราวละสามปี
และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งผู้ที่พ้นจากตําแหน่งเนื่องจากครบวาระให้ดํารงตําแหน่งต่อไปอีก
ก็ได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ ผู้พิพากษาสมทบที่พ้นจากตําแหน่งเนื่องจากครบ
วาระให้คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าผู้พิพากษาสมทบคนใหม่จะเข้ารับหน้าที่” และต่อมาได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2559 แก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว โดยมีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับการไม่มีข้อห้ามในการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาสมทบเกินสองวาระติดต่อกัน แต่กําหนดให้มีการ
ประเมินผลงาน ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว ตามหลั กเกณฑ์และวิ ธีการที่คณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรม ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมกําหนด ตามมาตรา 25/1
สําหรับผู้พิพากษาสมทบที่ไม่ผ่านการประเมินผลงาน ฯ ต้องพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา 27 (7)
โดยที ่ค ณะกรรมการตุล าการศาลยุต ิธ รรมในการประชุม ครั ้ง ที ่ 20/2560
เมื่อ วัน ที่ 4 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลงาน ความรู้ แ ละความสามารถในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ และการประเมิ น
สมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2560 ซึ่งประธาน
กรรมการตุ ล าการศาลยุต ิธ รรมได้ล งนามในระเบีย บคณะกรรมการตุล าการศาลยุต ิธ รรม
และสํานักงานศาลยุติธรรมได้ส่งระเบียบดังกล่าวไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 116 ก
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
เพื่อให้การประเมินผลงาน ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และการประเมิน
สมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว เป็นไปโดยรอบคอบ
เป็นธรรม และเป็นผลดีแก่ราชการ สมควรกําหนดวิธีปฏิบัติในการประเมินฯ ดังต่อไปนี้
ก. แบบที่ใช้ในการประเมิน
ให้ใช้แบบประเมิน ฯ ของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว ตามที่กําหนดไว้
ท้ายระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน ความรู้และ
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบ
ในศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2560 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบประเมิน ฯ ดังกล่าวได้ จากเว็บไซต์
ของสํานักงานศาลยุติธรรม ที่ www.ojc.coj.go.th
/ข. กําหนด…
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ข. กําหนดระยะเวลาในการรายงาน
๑. การประเมิน ผลงาน ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติ หน้าที่ และการประเมิ น
สมรรถภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว ให้ประเมินปีละ ๑ ครั้ง
๒. “ปีรายงาน” ให้นับแต่วันที่ ๑ เมษายน ของปีที่แล้วมา ถึงวันที่ ๓1 มีนาคม
ของปีที่รายงาน
ค. วิธีดําเนินการ
1. การเสนอแบบการประเมินผลงาน ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และการ
ประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว ให้เสนอถึงอธิบดี
ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ภายในเดือนเมษายนของทุกปี ส่วนกําหนดเวลาเสนอแบบ
การประเมิน ฯ ระหว่างผู้มีหน้าที่เสนอแบบการประเมิน ฯ และผู้บังคับบัญชาตามลําดับนั้น ให้ผู้บังคับบัญชา
กําหนดตามที่เห็นสมควร โดยต้องให้แล้วเสร็จทุกขั้นตอนภายในเดือนเมษายนของทุกปี
2. ผู้บังคับบัญชาจะต้องเสนอข้อความที่เป็นจริงตามรายการที่กําหนดไว้ในแบบการ
ประเมินผลงาน ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้พิพากษาสมทบ
3. รายงานนี้ถือเป็นความลับในราชการต้องเก็บไว้เป็นเอกสารลับ มิให้เปิดเผยแก่
ผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ง. วิธีการประเมิน
1. 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 แสดงความเห็นโดยละเอียดเพื่อให้ผู้ประเมินระดับสูงขึ้นไปทราบ
ความเห็นและข้อสังเกตอันแท้จริงอย่างใกล้ชิดของผู้ได้รับการประเมิน ตามหัวข้อที่ต้องรายงานว่ามีผล
ดีมาก ดี พอใช้ หรือควรปรับปรุง และสรุปความเห็นว่าผ่านการประเมินหรือไม่
2. รายละเอียดการประเมิน
1. ความรู้ความสามารถในการให้คําปรึกษา แก้ไขบําบัดฟื้นฟู อบรมสั่งสอนเด็ก
และเยาวชน รวมถึงการให้ความเห็นที่มีประโยชน์ในการพิจารณาพิพากษาคดีได้สมตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว
หมายถึง ความรู้ความเข้าใจในเจตนารมณ์ของศาลเยาวชนและครอบครัวมีความรู้
เกี่ ย วกั บ จิ ต วิ ท ยา การสั งคมสงเคราะห์ การให้ คํ าปรึ กษาแนะนํ า และการคุ้ ม ครองสวั สดิ ภาพเด็ ก
และเยาวชน และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ได้
2. ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามเวรปฏิบัติการ
หมายถึง ความเอาใจใส่ต่อ หน้า ที่ในการพิจารณาพิพ ากษาคดีและการปฏิบัติ
หน้า ที ่ต ามเวรที ่ไ ด้ร ับ มอบหมาย เช่น ความตรงต่ อเวลาในการขึ้ น นั่ ง พิ จารณาคดี และความใส่ ใ จ
ในการศึกษารายละเอียดในสํานวน รวมถึงหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบต่องานคดีของตน
เช่น การลงลายมือชื่อในเอกสารในสํานวนให้ครบถ้วน
/3. การให้...
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3. การให้ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อแก้ไข บําบัด ฟื้นฟู และ
สงเคราะห์เด็ก และเยาวชน รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ของศาล
หมายถึง การให้ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อแก้ไข บําบัด ฟื้นฟู
การมี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมอื่ นๆในการสงเคราะห์ เด็ กและเยาวชน รวมถึ ง กิ จ กรรมอื่ น ๆ ภายในศาล
ตามสมควรหรือตามที่ได้รับมอบหมายโดยไม่เกี่ยงงานหรือหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ มีความเสียสละ
และอุทิศเวลาให้แก่ราชการและหมู่คณะ
4. ความรับผิดชอบในการเข้าร่วมการประชุมและการฝึกอบรม
หมายถึง ความรับผิดชอบในการเข้าร่วมการประชุมในโอกาสต่างๆ เช่น การเชิญ
ประชุมร่วมกับผู้บริหารศาลและผู้พิพากษา การประชุมของคณะผู้พิพากษาสมทบตามวาระ รวมถึงการเข้าร่วม
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่ได้รับเชิญจากศาล เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติหน้าที่
5. การวางตัว และการดํารงตนเป็นผู้พิพากษาสมทบที่เป็นแบบอย่างที่ดี
หมายถึง การวางตัวและดํารงตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือศรัทธาแก่บุคคลทั่วไปและรักษา
ไว้ ซึ่ งเกี ยรติ ศั กดิ์ แห่ งสถาบั นตุ ลาการ ไม่ ว่ าจะเป็ นการวางตั วและการดํ ารงตนในขณะนั่ งพิ จารณาคดี
ในระหว่า งการปฏิบ ัต ิห น้า ที ่อื ่น หรือ การวางตั วและดํ ารงตนในวาระโอกาสอื ่น ๆ ในที ่ส าธารณะ
การรักษากิริยาวาจามารยาทให้สมกับตําแหน่งหน้าที่และไม่ประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย ไม่กระทําการใด ๆ
ที่ จ ะนํ า มาซึ่ ง การแตกความสามั ค คี ห รื อ ก่ อ ความเดื อ ดร้ อ นรํ า คาญแก่ เ พื่ อ นร่ ว มงาน ไม่ แ สวงหา
ผลประโยชน์ ใ นทางมิ ช อบ รวมถึ งการปฏิ บั ติ ตามกรอบแห่ งประมวลจริ ยธรรมข้ าราชการตุ ลาการ
ซึ่งนํามาใช้บังคับแก่ผู้พิพากษาสมทบด้วยโดยอนุโลม
6. ความซื่อสัตย์สุจริต และการรักษาความลับของราชการ
หมายถึง ความซื่อสัตย์สุจริตและการรักษาความลับของราชการโดยเฉพาะ
ข้อมูลในคดี จนเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีเหตุที่จะให้ระแวงสงสัยในความซื่อสัตย์
สุจริตหรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยในความซื่อสัตย์สุจริต
7. การปฏิบัติตนต่อผู้พพิ ากษา และเจ้าหน้าที่ภายในศาลเยาวชนและครอบครัว
หมายถึง การให้ความเคารพ และให้เกียรติผู้พิพากษา การปฏิบัติตนต่อข้าราชการ
ศาลยุติธรรมและเจ้าหน้าที่
8. การให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา
หมายถึง การให้เกียรติ และการปฏิบัติตามคําสั่งโดยชอบของผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้
ประธานศาลฎีกา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง อธิบดีผู้พิพากษาภาค และผู้พิพากษา
หัวหน้าศาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง
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จ. ผลการประเมิน ( ส่วนที่ 3 สรุปความเห็นในการประเมิน ฯ )
จํานวนข้อการประเมิน ฯ รวม 8 ข้อ
ตัวอย่าง

ผลการประเมิ นให้ คํ านวณโดยใช้ ค ะแนนที่ไ ด้ จ ากเกณฑ์ ก ารประเมิ น/คะแนนที่ไ ด้ คูณ ด้ ว ย
จํานวนข้อของแต่ละรายการประเมิน แล้วนําผลที่ได้ทั้งหมดรวมกัน เป็นคะแนนที่ได้
เช่น นาย ก. ได้รับคะแนนประเมินในแต่ละรายการ ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้นรวม 8 ข้อ ดังนี้
ได้ระดับดีมาก

คะแนน 5

จํานวน 1 ข้อ = 5 x 1 เท่ากับ 5 คะแนน

ได้ระดับดี

คะแนน 4

จํานวน 4 ข้อ = 4x4 เท่ากับ 16 คะแนน

ได้ระดับพอใช้

คะแนน 3

จํานวน 1 ข้อ = 3x1 เท่ากับ 3 คะแนน

ได้ระดับควรปรับปรุง คะแนน 2
จํานวน 2 ข้อ = 2x2 เท่ากับ 4 คะแนน
ดังนั้น นาย ก. ได้รับคะแนนรวม 28 คะแนน (ผ่านการประเมิน)
ให้ผู้ประเมินกรอกคะแนนที่ นาย ก. ได้รับลงใน ส่วนที่ ๓ : สรุปความเห็นในการประเมิน ฯ ดังนี้
ส่วนที่ ๓ : สรุปความเห็นในการประเมิน ฯ
สรุปผลการ
ประเมิน

คะแนนเต็ม

40 คะแนน

คะแนนที่ได้

28. .
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การใช้แบบประเมิน ฯ ครั้งแรก
กรณีตัวอย่าง : การประเมินผลงาน ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และการ
ประเมิ นสมรรถภาพในการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ของผู้ พิ พ ากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครั ว กลาง
ที่ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ในปั จ จุ บั น วาระการดํ า รงตํ า แหน่ ง ตั้ ง แต่ วั นที่ 23 มกราคม ๒๕60 ถึ งวั นที่
22 มกราคม ๒๕63 มีการประเมิน ๔ ครั้ง ดังนี้
- การประเมินครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม ๒๕60 ถึง วันที่ ๓1 มีนาคม ๒๕60
- การประเมินครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕60 ถึง วันที่ ๓1 มีนาคม ๒๕61
- การประเมินครั้งที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕61 ถึง วันที่ ๓1 มีนาคม ๒๕62
- การประเมินครั้งที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕62 ถึง วันที่ 22 มกราคม ๒๕63
หากเริ่มบังคับใช้แบบประเมินผลงาน ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และ
การประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2560
- การประเมินครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕60 ถึง วันที่ ๓1 มีนาคม ๒๕61
2.1 การประเมินครั้งที่ ๒ ( 6 เดือนแรก ) ยังไม่มีการดําเนินการ
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕60 ถึง วันที่ ๓0 กันยายน ๒๕60
2.2 การประเมินครั้งที่ ๒ ( 6 เดือนหลัง ) เริ่มดําเนินการ
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕60 ถึง วันที่ ๓1 มีนาคม ๒๕61
- การประเมินครั้งที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕61 ถึง วันที่ ๓1 มีนาคม ๒๕62
- การประเมินครั้งที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕62 ถึง วันที่ 22 มกราคม ๒๕63
วิธีดําเนินการ
จะเริ่มเสนอแบบการประเมินผลงาน ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และการ
ประเมิ นสมรรถภาพในการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ของผู้ พิ พากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครั ว ถึ งอธิ บดี
ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ภายในเดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป

