ประจําวันที่ 8 มีนาคม 2559

สํานักงานศาลยุติธรรมจัดการสัมมนาร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย
(The 2nd International Judicial Dialogue) เรือ่ ง “ทางเลือกการลงโทษในคดียาเสพติด
Alternative Sentencing Options in Narcotic Case : ความท้าทายใหม่ต่อการแก้ปญ
ั หา”

เมื่ อวั นที่ 8 มี นาคม 2559 นายวี ระพล ตั้ งสุ วรรณ ประธานศาลฎี กา กล่ าวเปิ ดการสั มมนาทางวิ ชาการ
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือกับเครือข่ายทางวิชาการ โดยความร่วมมือระหว่างกองการต่างประเทศ สํานักงาน
ศาลยุติธรรม และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย (The 2nd International Judicial Dialogue) เรื่อง
“ทางเลือกการลงโทษในคดียาเสพติด Alternative Sentencing Options in Narcotic Case : ความท้าทายใหม่ต่อการแก้ปัญหา”
โดยมีนายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา ณ โรงแรมเลอบัว
แอท สเตท ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ ประธานศาลฎีกาได้กล่าวปาฐกถาพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีใจความตอนหนึ่งว่า “...สถิติคดีในปี 2558
มีคดี เข้ าสู่ การพิ จารณาของศาลประมาณ 1,500,800 คดี ประมาณครึ่ งหนึ่งเป็ นคดี อาญา และครึ่ งหนึ่ งของคดี อาญานั้ น
เป็นคดียาเสพติด ศาลยุติธรรมให้ความสําคัญของการปรับเปลี่ยนวิธีคิดในระดับนโยบายการจัดการปัญหายาเสพติด การปฏิรูป
นโยบายเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ความมีมนุษยธรรมและมีประสิทธิผลต่อการจัดการปัญหายาเสพติดมากกว่าการประกาศ
สงครามกับยาเสพติด พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฯ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน แสดงถึงนโยบายการปรามปรามยาเสพติด
ที่เข้มงวด ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติต่างๆ เช่น คํานิยาม “ผลิต” ให้หมายความรวมถึงการแบ่งบรรจุ ข้อสันนิษฐานเด็ดขาด
ที่ให้ถือว่าการมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด เช่น เมทแอมเฟตามีนมีปริมาณคํานวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 375 มิลลิกรัม ขึ้นไป
หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จํานวน 15 หน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ําหนักสุทธิตั้งแต่ 1.5 กรัม ขึ้นไป เป็นการครอบครอง
เพื่อจําหน่าย และการกําหนดอัตราโทษสถานเดียว เช่น การนําเข้ายาเสพติด ต้องระวางโทษจําคุกตลอดชีวิตและปรับ
/หากเป็นการ...
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หากเป็นการนําเข้ายาเสพติดเพื่อจําหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิตสถานเดียว ซึ่งปัจจุบันมีการจัดทําประมวลกฎหมาย
ยาเสพติ ดขึ้ นใหม่ โดยมี การจํ าแนกระดั บของการเข้ ามามี ส่ วนร่ วมกั บยาเสพติ ด และลดทอนความผิ ดทางอาญามากขึ้ น
แนวความคิดตามร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่นี้ น่าจะถือเป็นการปรับเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวยาเสพติดของประเทศไทย
อีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ดี ศาลยุติธรรมในฐานะที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายก็จะต้องพิจารณาด้วยว่า การพิจารณาพิพากษาคดี
โดยการแปลความบทบัญญัติต่างๆ ดังกล่าวนั้นได้แปลความตามหลักนิติธรรมหรือไม่ เช่น เรื่องจํานวน “กรรม” ของการกระทํา
ความผิด หรือการใช้ดุลพินิจในการกําหนดโทษเป็นไปอย่างเหมาะสมสําหรับพฤติการณ์ในการกระทําความผิดของผู้กระทําความผิด
แต่ละรายแล้วหรือไม่ หรือศาลเองกลับมีส่วนในการผลักดันให้คนเข้าไปอยู่ในเรือนจําเพิ่มมากขึ้นอันนําไปสู่ปัญหานักโทษ
ล้นคุกหรือไม่...”

การปรับปรุงตัวชีว้ ัดผลการปฏิบตั ิราชการตามโครงการบริหารราชการคดีแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของศาลในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักพัฒนาระบบงาน แจ้งว่า สํานักงานศาลยุติธรรมอนุมัติให้ดําเนินโครงการบริหารราชการคดีแบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของศาลในพื้ นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ โดยมีการดําเนินโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ผลการดําเนินงาน
ที่ผ่านมา ศาลในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ได้พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารราชการคดีที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ทั้งการบริหารจัดการคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามอํานาจหน้าที่ของศาลยุติธรรม
รวมทั้ งมี การบริการที่มีคุ ณภาพอย่ างต่ อเนื่ อง ส่ วนสํานักงานอธิ บดีผู้ พิพากษาภาค 9 และศาลแรงงานภาค 9 ได้เข้ าไป
ในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ในการสนับสนุนการปฏิบัติราชการ หรือเข้าไปเพื่อปฏิบัติราชการคดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล อันเป็นการพัฒนาการอํานวยความยุติธรรม ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาว่าจะได้รับการอํานวยความ
ยุติธรรมจากศาลยุติธรรมด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค และเป็นธรรม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักงานศาล
ยุติธรรมยังคงมีโครงการการบริหารราชการคดีแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของศาลในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ และเพื่อให้โครงการ
เกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น สํานักงานศาลยุติธรรมจึงได้ดําเนินการปรับปรุงตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของหน่วยรับประเมิน
ตามโครงการดังกล่าวประกอบด้วย ศาลในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ จํานวน 8 ศาล สํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 และ
ศาลแรงงานภาค 9 ทั้งนี้ ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําตัวชี้วัดที่ปรับปรุงใหม่ไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตั้งแต่รอบการประเมินที่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2559) เป็น
ต้นไป

การประชุมซักซ้อมแนวทางการนิเทศงานในระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
สํ านั กพั ฒนาระบบงาน แจ้ งว่ า จะจั ดการประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การเพื่ อซั กซ้ อมแนวทางการนิ เทศงานในระบบ
การพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องศาลในสังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ถึงภาค 9 ระหว่างวันที่ 22 - 24
มีนาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากประธานศาลฎีกา
บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพงานคดีศาลในสังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ถึงภาค 9” ซึ่งผู้เข้าร่วม
การประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ถึงภาค 9 และข้าราชการฝ่ายตุลาการในสังกัดสํานักงานอธิบดี
ผู้พิพากษาภาค 1 ถึงภาค 9 ในการนี้ สํานักพัฒนาระบบงานจะรายงานผลการประชุมให้ทราบในโอกาสต่อไป

