ประจําวันที่ 29 มีนาคม 2559 (ฉบับที่ 2)

ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 6/2559
สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม แจ้งผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ดังนี้
1. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับตามคําสั่งศาลในคดีอาญา
พ.ศ. ... ทั้งนี้ ให้สํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัติไปที่คณะรัฐมนตรีต่อไป
2. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับคดีผู้ประกัน พ.ศ. ...
ตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม คณะที่ 1 (ฝ่ายการเงิน การคลัง และการงบประมาณ) เสนอ
3. ที่ ประชุ มมี มติ เห็ นชอบให้ แต่ งตั้ งนายสมพงษ์ เหมวิ มล อธิ บดี ผู้ พิ พากษาศาลแรงงานกลาง เป็ นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับหลักสูตรและแผนการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรม
4. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการตุลาการดังต่อไปนี้เป็นกรรมการประเมินความเหมาะสมในระหว่างการดํารง
ตําแหน่งของผู้พิพากษาประจําศาล รุ่นที่ 65
1. นายนิรัตน์ จันทพัฒน์
ผู้พิพากษาศาลฎีกา
2. นายโสภณ พรหมสุวรรณ
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7
3. นายณรงค์ศักดิ์ อัจฉรานุวัฒน์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1
4. นายณัฐพงศ์ จริตงาม
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา
5. นางสาววาสนา บุญทรงสันติกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง
6. นายสมคิด บุญวัฒน์
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง
7. นายจักรวาล ทนกล้า
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งกรุงเทพใต้
8. นางสาวสุชาดา โมกขมรรคกุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1
5. ที่ ประชุ มมี มติ เห็ นชอบรายงานการประเมิ นเพื่ อติ ดตามผลการฝึ กอบรมของผู้ ผ่ านการฝึ กอบรมหลั กสู ตร
ผู้อํานวยการระดับต้น รุ่นที่ 1 ตามที่คณะกรรมการอบรมและพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมเสนอ
6. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้มี สิทธิได้รับเข็มศาลยุติธรรมสําหรั บผู้ทําคุณประโยชน์ จํานวน 7 คน ตามที่
สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ
7. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดวันเปิดทําการศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษ พ.ศ. ... โดยมีกําหนด
เปิดทําการในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ ให้สํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการเสนอร่างกฎหมายไปที่คณะรัฐมนตรีต่อไป
8. ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกําหนดจํานวนผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมแล้วมีมติ ดังนี้
8.1 เห็นชอบเกณฑ์มาตรฐานในการกําหนดจํานวนผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
1) ใช้เกณฑ์การจัดอัตรากําลังของศาลฎีกามาเป็นฐานในการกําหนดจํานวนผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์คดี
ชํานัญพิเศษ
2) ให้มีผู้พิพากษา อย่างน้อย 2 คณะ/แผนก และกําหนดกรอบอัตรากําลังแยกเป็นรายแผนก
3) ใช้ปริมาณคดีรับใหม่เฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ. 2556 - 2558) ของแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศในศาลฎีกา แผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา แผนกคดีภาษีในศาลฎีกา แผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา และแผนกคดีเยาวชน
และครอบครัวในศาลอุทธรณ์
4) ให้มีตําแหน่งประจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ ดังนี้
- ให้มีผู้ชว่ ยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ เป็นตําแหน่งประจําแผนก ในอัตราส่วนผู้ช่วยผู้พิพากษา
ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ 3 คน : 2 คณะ
/ให้มีผู้พิพากษา...
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- ให้มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ หรือผู้พิพากษา
ศาลชั้นต้นประจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ เป็นตําแหน่งประจําผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ผู้พิพากษา
และผู้พพิ ากษาอาวุโส ในอัตราส่วน 1 : 1
- กําหนดกรอบผู้พิพากษาอาวุโสเท่ากับจํานวนคณะ โดยอย่างน้อยให้ประจําแผนกละ 2 คน
8.2 เห็นชอบให้กําหนดจํานวนผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ จํานวน 189 อัตรา ดังนี้
1) ประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
จํานวน 1 อัตรา
2) รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
จํานวน 5 อัตรา
3) ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
จํานวน 19 อัตรา
4) ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
จํานวน 38 อัตรา
5) ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
จํานวน 29 อัตรา
6) ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษา
จํานวน 76 อัตรา
ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษหรือผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
7) ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
จํานวน 19 อัตรา
8) เลขานุการศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
จํานวน 1 อัตรา
9) รองเลขานุการศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
จํานวน 1 อัตรา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
อนึ่ง การแต่งตั้งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมกําหนด
9. ที่ ประชุ มพิ จารณาเรื่ องการแก้ไขระเบียบและปรับปรุ งคํ าสั่งเกี่ยวกับสถาบั นพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรมแล้วมีมติ ดังนี้
9.1 เห็ นชอบร่ างระเบี ยบคณะกรรมการบริ หารศาลยุ ติ ธรรม ว่ าด้ วยคณะกรรมการอบรมและพั ฒนา
ข้าราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...
9.2 เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการศึกษาอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา (ฉบับที่ ...)
พ.ศ. ...
9.3 เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการอบรมและพัฒนาข้าราชการตุลาการ
ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...
9.4 เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการงบประมาณ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...
9.5 เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. …
9.6 เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...
9.7 เห็ นชอบให้ ปรั บปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการปรั บปรุงหลั กสูตรการศึกษาอบรมผู้ช่วย
ผู้พิพากษาและหลักสูตรการอบรมและพัฒนาข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม
9.8 เห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการ
ยุติธรรมระดับสูง
อนึ่ง การแก้ไขระเบียบและคําสั่งดังกล่าวเป็นการแก้ไขในส่วนของตําแหน่งเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และรองเลขาธิการสถาบั นพัฒนาข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยให้มีผลตั้ งแต่ วันที่
1 เมษายน 2559
10. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการบันทึกคําพยานด้วยระบบ
ดิจิตอล
นัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาลยุติธรรม ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

