๑
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินความเหมาะสมในระหวางการดํารงตําแหนง
ของผูพิพากษาประจําศาล
พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุตธิ รรม
พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ออกระเบียบเพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธี
การประเมินความเหมาะสมในระหวางการดํารงตําแหนงของผูพิพากษาประจําศาลไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินความเหมาะสมในระหวางการดํารงตําแหนงของผูพิพากษาประจําศาล พ.ศ. ๒๕๔๕”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมในระหวางการ
ดํารงตําแหนงของผูพิพากษาประจําศาล
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการประเมินความเหมาะสมในระหวางการดํารงตําแหนง
ของผูพิพากษาประจําศาล
ขอ ๔ ใหประธานศาลฎีการักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๕ การประเมินความเหมาะสมในระหวางการดํารงตําแหนงของผูพิพากษาประจําศาล
มี ๒ ลักษณะ คือ
(๑) ประเมินการปฏิบัติงาน จริยธรรม และคุณลักษณะสวนบุคคลของผูพิพากษา
ประจําศาล โดยรองประธานศาลฎีกา รองประธานศาลอุทธรณ รองประธานศาลอุทธรณภาคที่ไดรับ
มอบหมาย อธิบดีผูพิพากษา หรือผูพิพากษาหัวหนาศาลแหงศาลที่ผูพิพากษาประจําศาลปฏิบัติหนาที่
ในขณะนั้น หรือผูพิพากษาที่ไดรับมอบหมายจากบุคคลดังกลาว๑
(๒) ประเมิน การปฏิบัติงานจากการตรวจสํานวนคดีที่อยูในความรับผิด ชอบของ
ผูพิพากษาประจําศาลตามจํานวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยผูพิพากษาที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการซึ่งมิใชกรรมการและบุคคลตาม (๑)
๒
ขอ ๖ ผูพิพากษาประจําศาลจะตองไดรับการประเมินความเหมาะสมในระหวาง
การดํารงตําแหนงผูพิพากษาประจําศาล ปละ ๒ ครั้ง
๑
๒

แกไขโดย ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๒
วรรคหนึ่งและวรรคสอง แกไขโดย ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๗
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๒
สําหรับการประเมิน ครั้งแรกใหกระทําเพื่อแกไ ข ปรับปรุง และพัฒ นาผูพิพากษา
ประจําศาลโดยมิตองดําเนินการตามขอ ๘ (๕)
สํ า หรั บ ผู พิ พ ากษาประจํ า ศาลที่ ป ฏิ บั ติ ร าชการในศาลฎี ก า ศาลอุ ท ธรณ หรื อ
ศาลอุทธรณภาค ใหใชแบบประเมินของศาลฎีกา ศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคทายระเบียบนี้๓
หมวด ๒
คณะกรรมการประเมินความเหมาะสม
ในระหวางการดํารงตําแหนงของผูพิพากษาประจําศาล
ขอ ๗ ใหมีคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมในระหวางการดํารงตําแหนงของ
ผูพิพากษาประจําศาลแตละรุนคณะหนึ่ง จํานวนไมนอยกวา ๗ คน แตไมเกิน ๑๕ คน โดย ก.บ.ศ.
คัดเลือกจากขาราชการตุลาการที่มีประสบการณการทํางานในหนาที่ทางตุลาการมาแลวไมนอยกวา
สิบหาป
หามมิใหแตงตั้งกรรมการบริหารศาลยุติธรรม กรรมการตุลาการ และอนุกรรมการ
ตุลาการประจําชั้นศาลเปนกรรมการ
ให มี ป ระธานคณะกรรมการ ๑ คน โดยให ก รรมการคั ด เลื อ กกั น เอง และให
ผูอํานวยการสํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเปนเลขานุการ
ใหผูอํานวยการสํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมแตงตั้งขาราชการในสํานัก
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเปนผูชวยเลขานุการ จํานวนไมเกิน ๒ คน
ขอ ๘ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ประเมินผูพิพากษาประจําศาลวามีความเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงตอไปหรือไม
โดยใหพิจารณาจาก
(ก) การประเมินการปฏิบัติงาน จริยธรรม และคุณลักษณะสว นบุคคลตาม
ขอ ๕ (๑) ความเห็นของผูประเมิน ความเห็นของรองประธานศาลฎีกา รองประธานศาลอุทธรณ
รองประธานศาลอุ ท ธรณ ภาค ที่ ไ ดรั บ มอบหมาย ความเห็ น ของรองอธิ บดี ผู พิพ ากษาและอธิ บ ดี
ผูพิพากษา หรือความเห็นของผูพิพากษาหัวหนาศาลและอธิบดีผูพิพากษาภาค๔
(ข) การประเมินการปฏิบัติงานจากการตรวจสํานวนคดีตามขอ ๕ (๒) และ
ความเห็นของผูประเมิน
(ค) ขอเท็จจริงที่ปรากฏแกคณะกรรมการโดยทางอื่น
ใหคณะกรรมการสรุปผลการประเมินและทําความเห็นในแบบสรุปผลการประเมิน
และความเห็นของคณะกรรมการทายระเบียบนี้
(๒) เรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือสงเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความ
เหมาะสม
(๓) จัดใหมีการทดสอบ สัมภาษณ หรือดําเนินการใดๆ เพื่อประโยชนในการประเมิน
๓
๔

แกไขโดย ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๒
แกไขโดย ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๒
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๓
(๔) แตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการใดๆ ตามแตจะมอบหมาย
(๕) เสนอผลการประเมินความเหมาะสมในระหวางการดํารงตําแหนงของผูพิพากษา
ประจําศาลตอเลขานุการ ก.บ.ศ. เพื่อเสนอ ก.บ.ศ. ดําเนินการตอไปโดยเร็ว โดยใหมีอํานาจเสนอ
ความเห็นในการจัดลําดับอาวุโสเสียใหมตามความเหมาะสม
(๖) เสนอความเห็นตอเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเพื่อจัดใหมีการพัฒนาความรู
ทักษะ และทัศนคติของผูพิพากษาประจําศาลเพิ่มเติมในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร
(๗) เสนอความเห็นตอ ก.บ.ศ. เพื่อปรับปรุงแกไขกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
กับการประเมินความเหมาะสมในระหวางการดํารงตําแหนงของผูพิพากษาประจําศาล
หมวด ๓
หลักเกณฑการประเมินความเหมาะสม
ในระหวางการดํารงตําแหนงของผูพิพากษาประจําศาล
ขอ ๙ เมื่อคณะกรรมการเห็นสมควรใหดําเนินการประเมินความเหมาะสมในระหวาง
การดํารงตําแหนงของผูพิพากษาประจําศาล ใหคณะกรรมการดําเนินการดังนี้
(๑) แจงรองประธานศาลฎีกา รองประธานศาลอุทธรณ รองประธานศาลอุทธรณภาค
ทีไ่ ดรับมอบหมาย อธิบดีผูพิพากษา หรือผูพิพากษาหัวหนาศาลแหงศาลที่ผูพิพากษาประจําศาลปฏิบตั ิ
หนาที่ในขณะนั้น เพื่อใหเปน ผูประเมินการปฏิบัติงาน จริยธรรม และคุณลักษณะสวนบุคคลของ
ผูพิพากษาประจําศาล หรือมอบหมายใหผูพิพากษาในศาลนั้น เปนผูประเมินแทน ๕
(๒) กําหนดจํานวนสํานวนคดีที่จะพึงตรวจและมอบหมายใหผูพิพากษาคนใดคนหนึ่ง
หรือ หลายคนเปน ผูป ระเมิ น การปฏิบั ติง านจากการตรวจสํ านวนคดีที่ อยู ในความรั บผิ ด ชอบของ
ผูพิพากษาประจําศาล
ผูพิพากษาที่ไดรับมอบหมายตาม (๑) ตองมีประสบการณการทํางานในหนาที่ทาง
ตุลาการมาแลวไมนอยกวาแปดป และตาม (๒) ตองมีประสบการณการทํางานในหนาที่ทางตุลาการ
มาแลวไมนอยกวาสิบป
ขอ ๑๐ ใหผูประเมินตามขอ ๙ (๑) ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน จริยธรรม และ
คุณลักษณะสวนบุคคลของผูพิพากษาประจําศาล กรอกแบบประเมิน และทําความเห็นในแบบประเมิน
ภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
เมื่อผูประเมินดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว ใหเสนอแบบประเมินตอรองประธาน
ศาลฎี กา รองประธานศาลอุท ธรณ รองประธานศาลอุ ทธรณ ภ าค ที่ ไ ดรั บมอบหมาย รองอธิ บ ดี
ผูพิพากษาและอธิบดีผูพิพากษา หรือผูพิพากษาหัวหนาศาลและอธิบดีผูพิพากษาภาคตามลําดับ
แลวแตกรณี เพื่อทําความเห็นในแบบประเมิน ตอไป เวนแตในกรณีที่ขาราชการตุลาการตําแหนง
ดังกลาวขางตนเปนผูประเมินเอง ไมตองทําความเห็นในขอ ๔.๒ ในแบบประเมินซ้ําอีก๖
๕
๖

แกไขโดย ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๒
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๔
เมื่อรองประธานศาลฎีกา รองประธานศาลอุทธรณ รองประธานศาลอุทธรณภาค
ที่ไดรับมอบหมาย อธิบดีผูพิพากษา หรืออธิบดีผูพิพากษาภาคทําความเห็นแลว ใหสงแบบประเมินคืน
คณะกรรมการภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนด๗
ขอ ๑๑ ใหผูประเมินตามขอ ๙ (๒) ดําเนินการตรวจสํานวนคดี กรอกแบบประเมิน
และทําความเห็นในแบบประเมินจากการตรวจสํานวนคดี แลวสงคืนคณะกรรมการภายในเวลาที่
คณะกรรมการกําหนด
การดําเนินการตามวรรคกอน ใหผูประเมินมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงเพิ่มเติมจาก
ผูพิพากษาประจําศาลผูรับการประเมินหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๒ การประเมินตามแบบประเมินแตละตอน ใหประเมินโดยการใหคะแนนเปน
๕ ระดับ คือ
ดีมาก
๕ คะแนน
ดี
๔ คะแนน
ปกติ
๓ คะแนน
ควรปรับปรุง
๒ คะแนน
ตองปรับปรุง
๑ คะแนน
ผลการประเมิ น ให คํ า นวณเป น คะแนนเฉลี่ ย โดยใช จํ า นวนรวมของคะแนนที่ ไ ด
แตละตอนเปนตัวตั้ง แลวหารดวยจํานวนขอการประเมินของแตละตอน
๘
ขอ ๑๓ ผูพิพากษาประจําศาลที่ผานการประเมินความเหมาะสมตองประกอบดวย
หลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) การประเมินการปฏิบัติงาน จริยธรรม และคุณลักษณะสวนบุคคล ตามขอ ๕ (๑)
และการประเมินการปฏิบัติงานจากการตรวจสํานวนคดี ตามขอ ๕ (๒) ตองไดคะแนนเฉลี่ยตั้งแต
๓.๐ ขึ้นไป
(๒) ความเห็นของผูประเมิน ความเห็นของรองประธานศาลฎี กา รองประธาน
ศาลอุทธรณ รองประธานศาลอุทธรณภาคที่ไดรับมอบหมาย ความเห็นของรองอธิบดีผูพิพากษาและ
อธิบดีผูพิพากษา หรือความเห็นของผูพิพากษาหัวหนาศาลและอธิบดีผูพิพากษาภาค และขอเท็จจริง
ที่ปรากฏแกคณะกรรมการโดยทางอื่นไมมีขอเสียหาย๙
ในกรณีที่ผลการประเมินของผูพิพากษาประจําศาลคนใดไมเปนไปตามหลักเกณฑ
การประเมินตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการมีอํานาจตรวจสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติม และใหเปนดุลพินจิ
ของคณะกรรมการที่ จ ะพิ จ ารณาว า ผู พิ พ ากษาประจํ า ศาลผู นั้ น สมควรผ า นการประเมิ น หรื อ ไม
หากเห็น สมควรใหผานการประเมิน ใหแ สดงเหตุผลโดยละเอียดในแบบสรุปผลการประเมิน และ
ความเห็นของคณะกรรมการประเมินในชองความเห็นเพิ่มเติม
๗

แกไขโดย ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๒
วรรคหนึ่ง แกไขโดย ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๗
๙
แกไขโดย ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๒
๘
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๕
ให ค ณะกรรมการแจ ง ผลการประเมิ น ให ร องประธานศาลฎี ก า รองประธาน
ศาลอุทธรณ รองประธานศาลอุทธรณภาค ที่ไดรับมอบหมาย อธิบดีผูพิพากษา อธิบดีผูพิพากษาภาค
หรือผูพิพากษาหัวหนาศาล และผูพิพากษาประจําศาลทราบเปนรายบุคคลทุกครั้ง๑๐
ขอ ๑๔ ใหคณะกรรมการเสนอความเห็นตอ ก.บ.ศ. พรอมขอมูลที่ไดจากการประเมิน
ทั้งหมด หากปรากฏวาผูพิพากษาประจําศาลผานการประเมินตามหลักเกณฑในขอ ๑๓ ใหคณะกรรมการ
เสนอความเห็นตอ ก.บ.ศ. วา ผูพิพากษาประจําศาลนั้นมีความเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงตอไปใน
ลําดับอาวุโสเดิมหรือลําดับอาวุโสใหม แตหากผูพิพากษาประจําศาลไมผานการประเมินตามหลักเกณฑ
ดังกลาว ใหคณะกรรมการเสนอความเห็นตอ ก.บ.ศ. เพื่อให ก.บ.ศ. ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๖ วรรคสอง ตอไป
ขอ ๑๕ กรณีที่ ก.บ.ศ. มีมติใหผูพิพากษาประจําศาลคนใดไมสมควรผานการประเมิน
โดยผูพิพากษาประจําศาลดังกลาวนั้นมิใชเปนบุคคลที่ไมเหมาะสมจะดํารงตําแหนงผูพิพากษาประจํา
ศาลตอไป ก็ใหดําเนินการตามขอ ๖ อีกครั้งหนึ่ง การประเมินความเหมาะสมในระหวางการดํารง
ตํา แหน ง ผูพิ พ ากษาประจํา ศาลครั้ งนี้ ใ หเ ป น ไปตามหลัก เกณฑ แ ละระยะเวลาที่ ก.บ.ศ. กํา หนด
แตไมเกิน ๖ เดือน๑๑
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
(ลงชื่อ) สันติ ทักราล
(นายสันติ ทักราล)
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

๑๐
๑๑

แกไขโดย ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๒
แกไขโดย ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๗
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