ประจําวันที่ 14 มิถุนายน 2559 (ฉบับที่ 2)

ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 11/2559
สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมแจ้งผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ดังนี้
1. ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยไม่ถือเป็นวันลาแล้วมีมติ ดังนี้
1.1 เห็นชอบให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราวของสํานักงาน
ศาลยุติธรรมที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ลาอุปสมบทได้ไม่เกิน 20 วัน โดยนับระยะเวลาตั้งแต่เตรียมการ
อุปสมบทถึงลาสิกขา และอยู่ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2559 โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนการปฏิบัติราชการและ
ได้รับเงินเดือนตามปกติ
1.2 เห็นชอบให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราวของสํานักงาน
ศาลยุติธรรมที่ไม่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการ หากได้ลาอุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้แล้ว
ไม่มีผลกระทบสิทธิในการลาอุปสมบทในอนาคต ซึ่งเป็นการใช้สิทธิการลาอุปสมบทครั้งแรกตั้งแต่เริ่มรับราชการ ตามระเบียบ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการลาหยุดราชการของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และลูกจ้างของสํานักงาน
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยยังคงได้สิทธิการลาอุปสมบทและยังคงได้สิทธิในการรับเงินเดือนตามปกติ ตามพระราชกฤษฎีกา
การจ่ ายเงิ นเดื อน เงินปี บํ าเหน็จ บํ านาญ และเงินอื่ นในลั กษณะเดี ยวกั น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติ ม และระเบี ยบ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี
2. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เพิ่มเติม
3. ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการปรับอัตราการเบิกจ่ายค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมคณะกรรมการ
วิทยาการศาลยุติธรรมและเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาการศาลยุติธรรมแล้วมีมติ ดังนี้
3.1 เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการและสํานักงาน
ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยกําหนดให้เบิกจ่ายค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม
คณะกรรมการวิทยาการศาลยุติธรรมตามอัตราจ่ายในบัญชี 1 ท้ายระเบียบ
3.2 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาการศาลยุติธรรมตามรายชื่อที่เสนอ
นัดประชุมครั้งต่อไปวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาลยุติธรรม ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
/สํานักงาน...
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สํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ออกนิเทศงานในระบบพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
ณ ศาลจังหวัดสีคิ้ว และศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)

เมื่ อวั นที่ 13 - 14 มิ ถุ นายน 2559 นายณฤทธิ์ บุ ญปริ อาทร อธิบดี ผู้ พิ พากษาภาค 3 พร้ อมด้ วยรองอธิบดี
ผู้พิพากษาภาค 3 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 และคณะ ออกนิเทศงานในระบบพิจารณาคดี
ครบองค์ คณะและต่ อเนื่ อง ณ ศาลจั งหวั ดสี คิ้ ว และศาลจั งหวั ดสี คิ้ ว (ปากช่ อง) โดยมี คณะอนุ กรรมการส่ งเสริ มระบบ
การพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานคดีร่วมสนับสนุนการนิเทศงานด้วย
ผลจากการนิเทศงานในครั้งนี้พบว่าศาลจังหวัดสีคิ้ว และศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) มีผู้พิพากษาทั้งหมด 5 คณะ
แบ่งเป็นพิจารณาคดีต่อเนื่องวันละ 4 คณะ มีการนําระบบพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องมาช่วยบริหารจัดการคดี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคดีค้างพิจารณาเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี รวม 16 คดี และคดีค้างพิจารณาเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
รวม 9 คดี ไม่มีคดีค้างพิจารณาเกิน 2 ปีขึ้นไป ซึ่งถือได้ว่าการอํานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนของศาลดังกล่าวเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพจากการนั่งพิจารณาครบองค์คณะ

ทุนฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์”ณ สมาพันธรัฐสวิส
สํานักการต่างประเทศ แจ้งว่า สํานักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนไปฝึกอบรม หลักสูตร
“กฎหมายเกี่ ยวกั บการค้ ามนุ ษย์ ” ณ สถาบั นกฎหมายระหว่ างประเทศว่ าด้ วยมนุ ษยธรรมและสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งเจนี วา
สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 10 กันยายน 2559 (รวมวันเดินทางแล้ว) โดยเป็นทุนสําหรับผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
จํานวน 10 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ของสํานัก
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