ประจําวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 (ฉบับที่ 2)

ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 22/2559
สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม แจ้งผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 22/2559 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเห็นชอบกําหนดหลักเกณฑ์การโยกย้ายแต่งตั้งในวาระ 1 เมษายน 2560 ดังต่อไปนี้
1. เห็นชอบให้ปรับปรุงบัญชีลําดับศาลสําหรับแต่งตั้งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในภูมิภาค ดังนี้
ศาลกลุ่มที่ 1 ศาลกลุ่มพิเศษ แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลซึ่งพ้นวาระการดํารงตําแหน่ง
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลไปแล้วเพิ่มเติมศาลจังหวัดนนทบุรีและศาลจังหวัดธัญบุรี จากที่เคยจัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 มาอยู่ในศาลกลุ่ม
ที่ 1 (ศาลกลุ่มที่ 1 จะมีจํานวน 6 ศาล)
ศาลกลุ่มที่ 2 เป็นศาลที่ไม่พิจารณาแต่งตั้งผู้พิพากษาออกภูมิภาครอบแรกให้ดํารงตําแหน่งเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
ให้เพิ่มเติมศาลที่เคยจัดอยู่ในกลุ่มที่ 3 จํานวน 7 ศาล ได้แก่ ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลจังหวัดราชบุรี ศาลจังหวัดเพชรบุรี
ศาลจังหวัดระยอง ศาลจังหวัดจันทบุรี ศาลจังหวัดลําปาง และศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช มาอยู่ในศาลกลุ่มที่ 2 โดยให้มีผล
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 (ศาลกลุ่มที่ 2 จะมีจํานวน 36 ศาล)
บัญชีลําดับศาลสําหรับแต่งตั้งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลมี 4 กลุ่ม ดังนี้
ศาลกลุ่มที่ 1 ศาลกลุ่มพิเศษ แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลซึ่งพ้นวาระการดํารงตําแหน่ง
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลไปแล้ว
1. ศาลจังหวัดพระโขนง
2. ศาลจังหวัดตลิ่งชัน
3. ศาลจังหวัดมีนบุรี
4. ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
5. ศาลจังหวัดนนทบุรี
6. ศาลจังหวัดธัญบุรี
ศาลกลุ่มที่ 2 เป็นศาลที่ไม่พิจารณาแต่งตั้งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลออกภูมิภาครอบแรกให้ดํารงตําแหน่งเป็นผู้พิพากษา
หัวหน้าศาล
1. ศาลแขวงพระนครเหนือ
2. ศาลแขวงพระนครใต้
3. ศาลแขวงดุสิต
4. ศาลแขวงปทุมวัน
5. ศาลแขวงดอนเมือง
6. ศาลแขวงธนบุรี
7. ศาลจังหวัดนครปฐม
8. ศาลจังหวัดสมุทรสาคร
9. ศาลจังหวัดปทุมธานี
10. ศาลจังหวัดชลบุรี *
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11. ศาลจังหวัดนครราชสีมา
12. ศาลจังหวัดขอนแก่น
13. ศาลจังหวัดเชียงใหม่ *
14. ศาลจังหวัดพิษณุโลก
15. ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
16. ศาลจังหวัดสงขลา *
17. ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
18. ศาลจังหวัดสระบุรี
19. ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
20. ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
21. ศาลจังหวัดพัทยา *
22. ศาลจังหวัดนครสวรรค์
23. ศาลจังหวัดภูเก็ต *
24. ศาลจังหวัดเชียงราย
25. ศาลจังหวัดอุดรธานี
26. ศาลจังหวัดอุบลราชธานี
27. ศาลจังหวัดตรัง
28. ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด
29. ศาลจังหวัดหัวหิน *
30. ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
31. ศาลจังหวัดราชบุรี
32. ศาลจังหวัดเพชรบุรี
33. ศาลจังหวัดระยอง
34. ศาลจังหวัดจันทบุรี
35. ศาลจังหวัดลําปาง
36. ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
หมายเหตุ : * หมายถึง ศาลที่จะพิจารณาแต่งตั้งผู้ไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถและความเหมาะสมยิ่งไปกว่าลําดับอาวุโส
ศาลกลุ่มที่ 3
1. ศาลแขวงนนทบุรี
2. ศาลแขวงสมุทรปราการ
3. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
4. ศาลจังหวัดพระประแดง
5. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
6. ศาลแขวงนครปฐม
7. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
8. ศาลจังหวัดลพบุรี
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9. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
10. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
11. ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
12. ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
13. ศาลจังหวัดสระแก้ว
14. ศาลจังหวัดนครนายก
15. ศาลจังหวัดอ่างทอง
16. ศาลจังหวัดสิงห์บุรี
17. ศาลจังหวัดชัยนาท
18. ศาลจังหวัดพิจิตร
19. ศาลจังหวัดปราจีนบุรี
20. ศาลจังหวัดตราด
21. ศาลจังหวัดกําแพงเพชร
22. ศาลแขวงชลบุรี
23. ศาลแขวงพัทยา
24. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
25. ศาลแขวงเชียงใหม่
26. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
27. ศาลแขวงนครราชสีมา
28. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
29. ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
30. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
31. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
32. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
33. ศาลแขวงสระบุรี
34. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
35. ศาลแขวงสุพรรณบุรี
36. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
37. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
38. ศาลแขวงราชบุรี
39. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
40. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
41. ศาลจังหวัดลําพูน
42. ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์
43. ศาลจังหวัดสุโขทัย
44. ศาลแขวงขอนแก่น
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45. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
46. ศาลแขวงพิษณุโลก
47. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
48. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
49. ศาลแขวงนครสวรรค์
50. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
51. ศาลแขวงอุดรธานี
52. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
53. ศาลแขวงลพบุรี
54. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี
55. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี
56. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก
57. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง
58. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
59. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
60. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
61. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท
62. ศาลจังหวัดอุทัยธานี
63. ศาลจังหวัดชุมพร
64. ศาลจังหวัดกระบี่
65. ศาลแขวงลําปาง
66. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลําปาง
67. ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี
68. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
69. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
70. ศาลแขวงสงขลา
71. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
72. ศาลแขวงอุบลราชธานี
73. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
74. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
75. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด
76. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว
77. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร
78. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกําแพงเพชร
79. ศาลจังหวัดชัยภูมิ
80. ศาลจังหวัดสกลนคร
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81. ศาลจังหวัดมหาสารคาม
82. ศาลจังหวัดสุรินทร์
83. ศาลจังหวัดศรีสะเกษ
84. ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
85. ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์
86. ศาลจังหวัดหนองคาย
87. ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
88. ศาลจังหวัดสีคิ้ว
89. ศาลจังหวัดพิมาย
90. ศาลจังหวัดทุ่งสง
91. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
92. ศาลจังหวัดแพร่
93. ศาลจังหวัดระนอง
94. ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
95. ศาลแขวงนครศรีธรรมราช
96. ศาลแขวงทุ่งสง
97. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช
98. ศาลแขวงสุรินทร์
99. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์
100. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลําพูน
101. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
102. ศาลจังหวัดชัยบาดาล
103. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์
104. ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี
105. ศาลจังหวัดเลย
106. ศาลจังหวัดนครพนม
107. ศาลจังหวัดยโสธร
108. ศาลจังหวัดพะเยา
109. ศาลจังหวัดหล่มสัก
110. ศาลจังหวัดอํานาจเจริญ
111. ศาลจังหวัดมุกดาหาร
112. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
113. ศาลจังหวัดนางรอง
114. ศาลจังหวัดตาก
115. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
116. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก
117. ศาลจังหวัดน่าน
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118. ศาลจังหวัดบัวใหญ่
119. ศาลจังหวัดหนองบัวลําภู
120. ศาลจังหวัดพังงา
121. ศาลจังหวัดพัทลุง
122. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
123. ศาลจังหวัดภูเขียว
124. ศาลจังหวัดสวรรคโลก
125. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร
126. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่
127. ศาลจังหวัดสตูล
128. ศาลจังหวัดแม่สอด
129. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่
130. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
131. ศาลจังหวัดหลังสวน
132. ศาลจังหวัดปากพนัง
133. ศาลจังหวัดไชยา
134. ศาลจังหวัดพล
135. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด
136. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
137. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร
138. ศาลจังหวัดเกาะสมุย
139. ศาลจังหวัดชุมแพ
140. ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
141. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
142. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
143. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
144. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย
145. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
146. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย
147. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม
148. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอํานาจเจริญ
ศาลกลุ่มที่ 4
1. ศาลจังหวัดบึงกาฬ
2. ศาลจังหวัดฮอด
3. ศาลจังหวัดฝาง
4. ศาลจังหวัดเทิง
5. ศาลจังหวัดเวียงสระ
6. ศาลจังหวัดรัตนบุรี
/7. ศาลจังหวัด…
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7. ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
8. ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
9. ศาลจังหวัดเดชอุดม
10. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
11. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน
12. ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
13. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง
14. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
15. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง
16. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล
17. ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
18. ศาลแขวงเวียงป่าเป้า
19. ศาลจังหวัดตะกั่วป่า
20. ศาลจังหวัดเชียงคํา
21. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลําภู
22. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
23. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
24. ศาลจังหวัดแม่สะเรียง
25. ศาลแขวงนครไทย
26. ศาลจังหวัดนราธิวาส
27. ศาลจังหวัดปัตตานี
28. ศาลจังหวัดยะลา
29. ศาลจังหวัดนาทวี
30. ศาลจังหวัดเบตง
31. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
32. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
33. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
2. เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางในการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการในวาระ 1 เมษายน 2560
ดังนี้
1. เห็นชอบแบบแสดงความประสงค์โยกย้ายข้าราชการตุลาการของวาระโยกย้าย 1 เมษายน 2560
มีหลักการที่สําคัญสรุปได้ ดังนี้
1. กรณีขอย้ายให้ระบุชื่อศาลได้ทุกศาล
2. สําหรับผู้ที่ประสงค์ขอเข้ารับราชการในศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ หากเคยมีประวัติการดํารงตําแหน่ง
ที่ เกี่ ยวข้ องกั บแผนกคดี ในศาลอุ ทธรณ์ คดี ชํ านั ญพิ เศษ หรื อมี ประวั ติ การศึ กษาหรื อประวั ติ การอบรมที่ เกี่ ยวข้ องกั บคดี
ชํานัญพิเศษให้แจ้งข้อมูลเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาด้วย
/2. แนวทางการแต่งตั้ง…
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2. แนวทางการแต่งตั้งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค
1. การแต่งตั้งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาคให้แต่งตั้งจากผู้ที่เคย
ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและได้พ้นวาระการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลไปแล้ว
2 การแต่งตั้งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจํ าสํ านักงานอธิ บดีผู้พิพากษาภาคให้มีผลตั้ งแต่วันที่
1 เมษายน
3. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาคมีวาระการดํารงตําแหน่งแห่งละ 5 ปี
3. แนวทางการโยกย้ายกรณีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลย้ายเข้ารับราชการศาลในกรุงเทพมหานคร
1. เห็นชอบให้ผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานคร (ศาลแพ่ง
ศาลอาญา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ศาลอาญาคดีทุ จริตและประพฤติมิ ชอบภาคศาลแพ่งกรุงเทพใต้
ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี และศาลอาญาธนบุรี) ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลชํานัญพิเศษ ศาลจังหวัด
พระโขนง ศาลจังหวัดตลิ่งชัน ศาลจังหวัดมีนบุรี ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ศาลจังหวัดนนทบุรี และศาลจังหวัดธัญบุรี เป็นผู้ที่
ผ่านการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลมาแล้ว
2. ให้มี ตําแหน่ งผู้พิพากษาหัวหน้ าคณะในศาลชั้นต้นที่พ้นผู้พิพากษาหัวหน้ าศาลในศาลแพ่ง
ศาลอาญา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญาธนบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลชํานัญพิเศษ ศาลจังหวัดตลิ่งชัน
ศาลจังหวัดพระโขนง ศาลจังหวัดมีนบุรี ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ศาลจังหวัดนนทบุรี และศาลจังหวัดธัญบุรี ตามกรอบแต่งตั้ง
3. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้นที่มีอาวุโสอยู่ในระหว่างผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในภูมิภาค
ไปจนถึงผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้นที่ยังครองตําแหน่งในศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลอาญากรุงเทพใต้
ศาลแพ่งธนบุรี และศาลอาญาธนบุรี กรณีจําเป็นสามารถดํารงตําแหน่งดังกล่าวต่อไปได้
4. ผู้ที่ดํารงตําแหน่งในกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคที่มีอาวุโส
อยู่ในกลุ่มผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในภูมิภาคที่ครบกําหนดย้ายเข้ากรุงเทพมหานคร (ผู้ที่ไม่ขอออกผู้พิพากษาหัวหน้าศาล) หาก
ไม่ขอย้ายให้ดํารงตําแหน่งเดิมได้ไม่ต้องจัดให้เข้ารับราชการในศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญาธนบุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลชํานัญพิเศษ ศาลจังหวัดตลิ่งชัน ศาลจังหวัดพระโขนง ศาลจังหวัดมีนบุรี ศาลจังหวัด
สมุทรปราการ ศาลจังหวัดนนทบุรี และศาลจังหวัดธัญบุรี
5. เป็ นผู้ ที่ มี อาวุ โสอยู่ ในกลุ่ มผู้ พิ พากษาหั วหน้ าศาลในภู มิ ภาคที่ ครบกํ าหนดย้ ายเข้ า
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการในกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา จะได้รับการพิจารณาจัดให้ดํารง
ตําแหน่งในศาลดังกล่าวก่อน
4. เห็นชอบให้ผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลครบ 2 ปี และครบ 3 ปี รวม 144 คน ย้ายเข้ามา
ดํารงตําแหน่งตามข้อ 3
5. เห็ นชอบไม่ พิ จารณาแต่งตั้ งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลออกภู มิภาครอบแรกให้ ดํารงตํ าแหน่ งเป็นผู้
พิพากษาหัวหน้าศาลในศาลกลุ่มที่ 2 ของบัญชีลําดับศาลสําหรับแต่งตั้งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
6. การแต่งตั้งให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลไปดํารงตําแหน่งในศาลชั้นต้นในจังหวัดที่ผู้นั้นเคยดํารงตําแหน่ง
หรือเคยช่วยราชการไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในตําแหน่งผู้พิพากษาผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้น ผู้พิพากษา
หัวหน้าคณะในศาลชั้นต้นหรือผู้พิพากษาศาลชั้นต้นมาก่อนจะกระทํามิได้ เว้นแต่ศาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(ตามระเบียบ ก.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งฯ ข้อ 28)
/7. เห็นชอบ…
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7. เห็นชอบให้กําหนดกรอบแต่งตั้งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้นในภูมิภาค (ผู้พิพากษา
รองหัวหน้าศาลเดิม) ในสัดส่วน 1 : 1
8. แนวทางการแต่งตั้งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้นในภูมิภาค (ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลเดิม)
1. ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้น
ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง และข้อ 9 ของระเบียบ ก.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งฯ
2. ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้น คือ
ผู้ที่มีอาวุโสถัดจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลคนสุดท้ายลงไปตามลําดับจํานวนเท่ากับอัตราตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น
ในศาลจังหวัด ในศาลแขวง ในศาลเยาวชนและครอบครัว ทั้งนี้ ให้มีการพิจารณาความเหมาะสมในการออกไปดํารงตําแหน่งของ
ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการแต่งตั้งด้วย
3. การแต่งตั้งผู้ไปดํารงตําแหน่งให้ทาบบัญชีลําดับศาลสําหรับแต่งตั้งผู้พิพากษาไปตามลําดับอาวุโส
ของข้าราชการตุลาการ โดยให้มีการแลกเปลี่ยนศาลกันได้
4. ผู้ที่ ก.ต. ไม่เห็นชอบให้ไปดํารงตําแหน่ง จะไม่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ไปดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าวอีก
5. ผู้ที่ไม่ประสงค์ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้น หากประสงค์จะไปดํารง
ตําแหน่งในปีถัดไปจะได้รับการพิจารณาให้ทาบบัญชีลําดับศาลสําหรับแต่งตั้งเป็นลําดับอาวุโสท้ายสุดของผู้ที่ออกไปดํารง
ตําแหน่งในวาระโยกย้ายแต่งตั้งปีนั้น
6. ผู้ที่ไม่ประสงค์ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้น หากประสงค์จะไป
ดํารงตําแหน่งในปีถัดไป และ ก.ต. พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้นโดย
ทาบบัญชีลําดับศาลสําหรับแต่งตั้งเป็นลําดับอาวุโสท้ายสุดของผู้ที่ออกไปดํารงตําแหน่งในวาระโยกย้ายแต่งตั้งปีนั้น กรณีเมื่อถึง
วาระโยกย้ายแต่งตั้งในปีต่อไปจะมีสิทธิเลือกศาลที่ประสงค์ขอย้ายได้ตามลําดับอาวุโสเดิม
7. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัด ศาลแขวง ศาลเยาวชนและครอบครัว อาจมีอาวุโสสูงกว่า
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้นได้ เนื่องจากเป็นตําแหน่งที่เทียบเท่ากัน
8. ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น และผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น
ในศาลชั้นต้น ซึ่งรับราชการในจังหวัดที่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้มีวาระการดํารงตําแหน่งทุกตําแหน่งรวมกันจังหวัดละ
ไม่เกินห้าปี โดยให้นับระยะเวลารวมถึงการช่วยราชการในจังหวัดนั้นด้วย (ตารางวาระลําดับที่ 6 ตามระเบียบ ก.ต. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งฯ)
9. การแต่ งตั้ งผู้ พิ พากษาหั วหน้ าคณะชั้ นต้ นในศาลชั้ นต้ นไปดํ ารงตํ าแหน่ งในจั งหวั ดที่ เป็ น
ภูมิลําเนาของผู้นั้นหรือของคู่สมรสจะกระทํามิได้ เว้นแต่ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและจังหวัดที่เป็นที่ตั้งสํานักศาล
ยุติธรรมประจําภาค (ตามระเบียบ ก.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งฯ ข้อ 27)
10. สําหรับศาลจังหวัดตลิ่งชัน ศาลจังหวัดพระโขนง ศาลจังหวัดมีนบุรี ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ศาลจังหวัดนนทบุรี และศาลจังหวัดธัญบุรี ที่มีผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและพ้นวาระการดํารงตําแหน่ง
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลไปแล้วกลับไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะฯ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา
หัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้น อาจมีอาวุโสน้อยกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะฯ ในศาลดังกล่าวได้
11. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้นให้มีวาระการดํารงตําแหน่งในศาลเยาวชนและ
ครอบครัวในภูมิภาคทุกศาลรวมกันและในศาลแขวงทุกศาล (รวมศาลแขวงในกรุงเทพมหานคร) รวมกันได้อย่างละไม่เกินสามปี
/ทั้งนี้…
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ทั้ งนี้ ในการดํ ารงตํ าแหน่ งผู้ พิ พากษาศาลในภู มิ ภาคจนถึ งผู้ พิ พากษาหั วหน้ าคณะชั้ นต้ นใน
ศาลชั้ นต้ นในภู มิ ภาคเมื่ อรวมกั นแล้ วจะดํ ารงตํ าแหน่ งในศาลเยาวชนและครอบครั วและในศาลแขวง (รวมศาลแขวง
ในกรุงเทพมหานคร) ได้อย่างละไม่เกินห้าปี
หากมีกรณีผู้ที่อยู่ในลําดับอาวุโสที่จะออกไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในภูมิภาค
รอบแรกซึ่งจะใช้วิธีทาบบัญชีตามลําดับอาวุโสคนกับอาวุโสศาลโดยให้แลกเปลี่ยนศาลกันได้ หากมีผู้ที่ดํารงตําแหน่งในศาลแขวง
หรือศาลเยาวชนและครอบครัวมาครบระยะเวลาแล้ว ให้ทาบลงศาลในลําดับถัดไป และเมื่อมีการแลกเปลี่ยนกันแล้วต้องไม่ขัด
กับหลักเกณฑ์แนวทางดังกล่าว
12. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้นที่เป็นคู่สมรสกันหรือผู้พิพากษาหัวหน้าคณะใน
ศาลชั้นต้นกับผู้พิพากษาที่เป็นคู่สมรสกันสามารถรับราชการในศาลเดียวกันได้ ทั้งนี้ ศาลจังหวัดนั้นต้องมีอัตราผู้พิพากษาไม่รวม
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลไม่น้อยกว่า 6 อัตรา ศาลแขวงไม่น้อยกว่า 4 อัตรา จัดคู่สมรสได้ไม่เกิน 1 คู่
13. ผู้ที่มีอาวุโสอยู่ในเกณฑ์ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นใน
ศาลชั้นต้นแต่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อต่างประเทศเมื่อกลับมารายงานตัวเข้ารับราชการ หากประสงค์จะไปดํารงตําแหน่งในปีถัดไป
และ ก.ต. พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้นให้ทาบบัญชีลําดับศาลสําหรับ
แต่งตั้งเป็นลําดับอาวุโสท้ายสุดของผู้ที่ออกไปดํารงตําแหน่งในวาระโยกย้ายแต่งตั้งปีนั้น กรณีเมื่อถึงวาระโยกย้ายแต่งตั้งในปี
ต่อไปให้มีสิทธิเลือกศาลที่ประสงค์ขอย้ายได้ตามลําดับอาวุโสเดิม
14. ผู้ ที่ เคยดํ ารงตํ าแหน่ งผู้ พิ พากษาหั วหน้ าคณะชั้ นต้ นในศาลชั้ นต้ น ต่ อมาได้ ลาศึ กษาต่ อ
ในต่างประเทศ และ ก.ต. มีมติแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม เมื่อกลับมารายงานตัวเข้ารับราชการ
หากประสงค์ไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้นในปีถัดไปให้มีสิทธิเลือกศาลในลําดับอาวุโสเดิม
15. ผู้ที่มีอาวุโสอยู่ในเกณฑ์ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นใน
ศาลชั้นต้น แต่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองเลขานุการศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค รองเลขานุการศาลอุทธรณ์
คดีชํานัญพิเศษ เลขานุการศาลชั้นต้นหรือศาลชํานัญพิเศษ เลขานุการศาลยุติธรรมประจําภาค หากประสงค์ไปดํารงตําแหน่ง
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้นในปีถัดไปให้มีสิทธิเลือกศาลในลําดับอาวุโสเดิม
9. แนวทางการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการในศาลจังหวัดในกรุงเทพมหานคร (ศาลจังหวัดตลิ่งชัน
ศาลจังหวัดพระโขนง ศาลจังหวัดมีนบุรี) ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ศาลจังหวัดนนทบุรี และศาลจังหวัดธัญบุรี
1. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดในกรุงเทพมหานคร (ศาลจังหวัดตลิ่งชัน ศาลจังหวัดพระโขนง
ศาลจังหวัดมีนบุรี) ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ศาลจังหวัดนนทบุรี และศาลจังหวัดธัญบุรี ให้แต่งตั้งจากผู้ที่สามารถดํารง
ตําแหน่งได้เกินกว่า 1 ปี
2. การแต่งตั้งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดในกรุงเทพมหานคร (ศาลจังหวัดตลิ่งชัน ศาลจังหวัด
พระโขนง ศาลจังหวัดมีนบุรี) ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ศาลจังหวัดนนทบุรี และศาลจังหวัดธัญบุรี อาจแต่งตั้งจากผู้ที่เคย
ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและได้พ้นวาระการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลไปแล้ว
3. การแต่งตั้งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวั ดในกรุ งเทพมหานคร (ศาลจังหวัดตลิ่งชัน
ศาลจังหวัด พระโขนง ศาลจังหวัดมีนบุรี) ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ศาลจังหวัดนนทบุรี และศาลจังหวัดธัญบุรี อาจแต่งตั้ง
ได้ตั้งแต่ข้าราชการตุลาการซึ่งมีอาวุโสต่ํากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในศาลดังกล่าว
ทั้ งนี้ การแต่ งตั้ งผู้ พิ พากษาหั วหน้ าศาลในศาลจั งหวั ดในกรุ งเทพมหานคร ศาลจั งหวั ด
สมุทรปราการ ศาลจังหวัดนนทบุรี และศาลจังหวัดธัญบุรี ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม สําหรับศาลจังหวัดนนทบุรี และ
ศาลจังหวัดธัญบุรี ซึ่งกําหนดเพิ่มใหม่ให้แต่งตั้งในวาระ 1 เมษายน 2560 นี้
/10. แนวทาง...
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10. แนวทางการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการในศาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8 ศาล (ศาลจังหวัดยะลา
ศาลจังหวัดเบตง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา ศาลจังหวัดปัตตานี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
ศาลจังหวัดนราธิวาส ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส และศาลจังหวัดนาทวี)
1. กรณีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลภายใต้บังคับของระเบียบ ก.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การแต่งตั้งฯ
ข้อ 21 ให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลที่ดํารงตําแหน่งในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสิทธิเลือกศาลที่ประสงค์ขอย้ายได้ก่อน
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรุ่นที่ได้ออกไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรุ่นเดียวกัน
2. กรณีผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้น ให้ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้น
ที่ดํารงตําแหน่งในกลุ่มศาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีสิทธิเลือกศาลที่ประสงค์ขอย้ายได้ก่อนผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น
ในศาลชั้นต้นรุ่นที่ได้ออกไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้นรุ่นเดียวกัน
3. กรณีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ให้ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นที่ดํารงตําแหน่งในกลุ่มศาลจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีสิทธิเลือกศาลได้ก่อนผู้พิพากษาซึ่งดํารงตําแหน่งในชั้นศาลเดียวกันที่ประสงค์ขอย้ายในวาระ 1 เมษายน ในปีเดียวกัน
ทั้งนี้ ในส่วนผู้ดํารงตําแหน่งในชั้น 3 จะมีสิทธิเลือกศาลก่อนผู้ที่ดํารงตําแหน่งในชั้น 3 ขั้นเดียวกัน
4. ไม่แต่งตั้งผู้ที่มีภูมิลําเนาของตนเองหรือคู่สมรสในศาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปดํารงตําแหน่ง
ในจังหวัดที่เป็นภูมิลําเนาของตนเองและคู่สมรส เว้นแต่ผู้ที่ดํารงตําแหน่งอยู่เดิม หากไม่ขอย้ายให้ดํารงตําแหน่งต่อไปได้
5. ผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งหรือเคยช่วยทํางานในตําแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ผู้พิพากษาหัวหน้า
คณะในศาลชั้นต้น ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาล หรือผู้ที่เคยช่วยทํางานในตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ให้มีสิทธิขอกลับไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในศาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้
11. หลักเกณฑ์และสัดส่วนในการแต่งตั้งผู้พิพากษาประจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์
และศาลอุทธรณ์ภาค และศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
กรณีศาลฎีกา
1. ให้ศาลฎีกาดําเนินการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งประจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา และผู้ที่เห็นสมควรให้ย้ายออก โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่ง
ดังนี้
1.1. ความประสงค์เข้ารับราชการในศาลฎีกาเป็นลําดับที่ 1
1.2. ให้พิจารณาความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมากกว่าลําดับอาวุโส
2. เห็นชอบในการกําหนดสัดส่วนผู้พิพากษาประจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลฎีกาเป็นสัดส่วน
ระหว่างผู้ที่มีลําดับอาวุโสตั้งแต่ชั้น 3 คนแรกซึ่งพ้นวาระการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในภูมิภาคไปจนถึงผู้พิพากษา
ชั้น 3 ขั้นต่ํา และผู้พิพากษาชั้น 2 ในอัตราส่วนร้อยละ 85 : 15 โดยไม่ให้กระทบกับผู้ที่ดํารงตําแหน่งอยู่เดิม
กรณีศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค
1. ให้ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคดําเนินการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค และผู้ที่เห็นสมควรให้ย้ายออก
โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่ง ดังนี้
1.1. ความประสงค์เข้ารับราชการในศาลนั้นเป็นลําดับที่ 1
1.2. ให้พิจารณาความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมากกว่าลําดับอาวุโส
2. เห็นชอบกําหนดสัดส่วนในกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคโดยกําหนดให้มี
ข้าราชการตุลาการกลุ่มที่ 1 (อาวุโสสูงกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจนถึงผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้น) ไม่เกินร้อยละ
70 ของจํานวนข้าราชการตุลาการในกองผู้ช่วยของศาลนั้น โดยไม่ให้กระทบกับผู้ที่ดํารงตําแหน่งอยู่เดิม
/กรณีศาลอุทธรณ์…
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กรณีศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
1. ให้ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษดําเนินการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะได้รับการ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ และผู้ที่เห็นสมควรให้ย้ายออก โดยมีหลักเกณฑ์
การคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่ง ดังนี้
1.1. ความประสงค์เข้ารับราชการในศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษเป็นลําดับที่ 1
1.2. ให้พิจารณาความรู้ความสามารถ ความเหมาะสม และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแผนกคดี
ในศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมากกว่าลําดับอาวุโส
2. เห็นชอบกําหนดสัดส่วนในกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษโดยกําหนดให้มี
ข้าราชการตุลาการกลุ่มที่ 1 (อาวุโสสูงกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจนถึงผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้น) ไม่เกินร้อย
ละ 70 ของจํานวนข้าราชการตุลาการในกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
12. การโยกย้ายแต่งตั้งเลขานุการและรองเลขานุการศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค ศาลอุทธรณ์
คดีชํานัญพิเศษ รองเลขานุการศาลฎีกา รองเลขาธิการประธานศาลฎีกา เลขานุการศาลชั้นต้นและศาลชํานัญพิเศษ และ
เลขานุการศาลยุติธรรมประจําภาค
1. สมควรให้ผู้ที่ดํารงตําแหน่งเลขานุการศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญ
พิเศษ รองเลขานุการศาลฎีกา รองเลขาธิการประธานศาลฎีกา หากเป็นข้าราชการตุลาการชั้น 3 ให้แต่งตั้งจากผู้พิพากษา
หัวหน้าคณะในศาลชั้นต้นที่พ้นวาระการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจนถึงผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
2. การแต่ งตั้ งรองเลขานุ การศาลอุ ทธรณ์ และศาลอุ ทธรณ์ ภาค ศาลอุ ทธรณ์ คดี ชํ านั ญพิ เศษ
เลขานุการศาลชั้นต้นและศาลชํานัญพิเศษ และเลขานุการศาลยุติธรรมประจําภาค ให้แต่งตั้งจากผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น
ในศาลชั้นต้นซึ่งยังไม่ถึงวาระออกไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลถึงผู้พิพากษาศาลชั้นต้นซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการชั้น 3 ขึ้นไป
13. แนวทางการจัดให้ข้าราชการตุลาการซึ่งช่วยราชการในศาลต่างๆ ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งจริง
ในวาระแต่งตั้ง 1 เมษายน 2560
เห็นชอบให้จัดผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรมซึ่งมิได้อยู่ระหว่างลาและ
ผู้ที่ดํารงตําแหน่งอื่นแต่ไปช่วยราชการที่ศาลต่างๆ ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งจริง เว้นแต่
1. กรณี ผู้ ที่ ช่ วยราชการศาลในกรุ งเทพมหานคร หากไม่ สามารถจั ดให้ ดํ ารงตํ าแหน่ งศาล
ในกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑลได้ ให้คงช่วยราชการต่อไปตามมติ ก.ต.
2. กรณี มี เหตุ จํ าเป็ นอย่ างยิ่ ง เช่ น เจ็ บป่ วยจนไม่ สามารถปฏิ บั ติ หน้ าที่ ได้ หรื อมี พฤติ กรรม
ไม่เหมาะสมด้วยประการใดๆ
14. เกณฑ์ในการพิจารณาให้ผู้พิพากษาย้ายออกกรณีที่อัตรากําลังเกินจากกรอบแต่งตั้งที่ ก.ต. กําหนด
สําหรับศาลในกรุงเทพมหานครและศาลภูมิภาคหากมีกรณีที่จะต้องลดกรอบอัตราสําหรับแต่งตั้ง
ข้าราชการตุลาการในศาลต่างๆ จะพิจารณาให้มีผู้ย้ายออกตามจํานวนที่เกินจากกรอบแต่งตั้งตามลําดับดังนี้ คือ ให้ผู้ที่รับราชการใน
ศาลนั้นเป็นระยะเวลานานที่สุดเป็นผู้ที่ต้องย้ายออก หากระยะเวลารับราชการนานเท่ากันให้ผู้ที่มีลําดับอาวุโสน้อยสุดเป็นผู้ย้ายออก
15. กรณีรับราชการในศาลแขวงและศาลเยาวชนและครอบครัว
เห็นชอบให้ปรับปรุงระเบียบ ก.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งการเลื่อนตําแหน่ง การโยกย้าย
แต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการตุลาการ พ.ศ. 2554 ข้อ 18 ตามตารางวาระการดํารงตําแหน่ง
ลําดับที่ 7 และลําดับที่ 8 โดยให้ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะและผู้พิพากษาในศาลชั้นต้นในภูมิภาคให้มีวาระการดํารงตําแหน่ง
ในศาลเยาวชนและครอบครัวในภูมิภาคทุกศาลรวมกันและในศาลแขวงทุกศาล (รวมศาลแขวงในกรุงเทพมหานคร) รวมกันได้
อย่างละไม่เกินสองปี ส่วนผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้นในภูมิภาคให้มีวาระการดํารงตําแหน่งในศาลเยาวชนและ
ครอบครัวในภูมิภาคทุกศาลรวมกันและในศาลแขวงทุกศาลรวมกันได้อย่างละไม่เกินสามปี
/ทั้งนี้...
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ทั้งนี้ ในการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลในภูมิภาคจนถึงผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในภูมิภาค
เมื่อรวมกันแล้วจะดํารงตําแหน่งในศาลเยาวชนและครอบครัวและในศาลแขวงได้อย่างละไม่เกินห้าปี โดยให้มีผลตั้งแต่วาระ
1 เมษายน 2560
16. แนวทางในการพิจารณาบัญชีโยกย้าย
กลุ่มผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
1. สําหรับผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลอยู่เดิมในจังหวัดที่มีทั้งศาลจังหวัด ศาลแขวง
และศาลเยาวชนและครอบครัว ผู้ที่ดํารงตําแหน่งในศาลแขวงและศาลเยาวชนและครอบครัวหากไม่ขอย้าย ให้ดํารงตําแหน่งเดิม
ต่อไปได้ แต่หากศาลจังหวัดว่างลงและไม่มีผู้ที่อาวุโสสูงกว่าขอไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจะพิจารณาให้ผู้ที่
ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงหรือศาลเยาวชนและครอบครัวที่อาวุโสสูงสุดไปรับราชการในศาลจังหวัด
2. สําหรับผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลอยู่เดิมหากประสงค์ไปดํารงตําแหน่งเฉพาะ
ในศาลแขวง หรือศาลเยาวชนและครอบครัว หากในจังหวัดนั้นมีทั้งศาลจังหวัด ศาลแขวง และศาลเยาวชนและครอบครัว
จะพิจารณาให้ผู้ที่ประสงค์ไปรับราชการในศาลแขวงหรือศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีอาวุโสสูงสุดไปรับราชการในศาลจังหวัด
3. กรณีผู้ที่ออกไปรับราชการในตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรอบแรก จะทาบบัญชีตามลําดับ
อาวุโสคน กับอาวุโสศาลโดยให้แลกเปลี่ยนศาลกันได้ และเมื่อแลกเปลี่ยนศาลกันแล้วหากในจังหวัดนั้นมีทั้งศาลจังหวัด ศาลแขวง
และศาลเยาวชนและครอบครัว จะพิจารณาให้ผู้อาวุโสสูงสุดรับราชการในศาลจังหวัด
กลุ่มผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้นในภูมิภาค
1. กรณีผู้ที่ดํารงตําแหน่งในศาลจังหวัดไม่สามารถย้ายไปดํารงตําแหน่งในศาลแขวง หรือศาลเยาวชน
และครอบครัวในจังหวัดเดียวกันได้ หากจะขอย้ายก็สามารถย้ายจากศาลแขวงหรือศาลเยาวชนและครอบครัวไปรับราชการ
ในศาลจังหวัด หรือย้ายสลับระหว่างศาลแขวงและศาลเยาวชนและครอบครัวได้
2. กรณีผู้ที่ออกไปรับราชการในตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้นรอบแรกจะทาบ
บัญชีตามลําดับอาวุโสคนกับอาวุโสศาลโดยให้แลกเปลี่ยนศาลกันได้ หากมีผู้ที่ดํารงตําแหน่งในศาลแขวงหรือศาลเยาวชนมาครบ
ระยะเวลาแล้วให้ทาบลงศาลในลําดับถัดไป และเมื่อมีการแลกเปลี่ยนกันแล้วต้องไม่ขัดกับหลักเกณฑ์แนวทางดังกล่าว
กลุ่มผู้พิพากษาหัวหน้าคณะและผู้พิพากษาศาล
กรณีผู้ที่ดํารงตําแหน่งในศาลจังหวัดไม่สามารถย้ายไปดํารงตําแหน่งในศาลแขวง หรือศาลเยาวชน
และครอบครัวในจังหวัดเดียวกันได้ หากจะขอย้ายก็สามารถย้ายจากศาลแขวงหรือศาลเยาวชนและครอบครัวไปรับราชการ
ในศาลจังหวัด หรือย้ายสลับระหว่างศาลแขวงและศาลเยาวชนและครอบครัวได้
3. เห็นชอบให้ในวาระ 1 เมษายน เฉพาะบั ญชีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลสับเปลี่ยนตําแหน่ ง และบัญชีแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล (ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลออกภูมิภาครอบแรก) ให้เสนอเรื่องต่อที่ประชุม อ.ก.ต.
ประจํ าชั้ นศาลทุ กชั้ นศาลพิ จารณาทํ าความเห็ นก่ อนเสนอ ก.ต. เพื่ อพิ จารณา ซึ่ งเป็ นไปตามระเบี ยบ ก.ต. ว่ าด้ วย
องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และวิธีดําเนินงานของคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุ ติธรรม พ.ศ. 2554
ข้อ 16 (4)
นัดประชุมครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาลยุติธรรม ชั้น 5 อาคาร
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

