ประจําวันที่ 28 มิถุนายน 2559

ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 12/2559
สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม แจ้งผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ดังนี้
1. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทในศาล
2. ที่ประชุ มมี มติ เห็ นชอบร่างระเบี ยบคณะกรรมการบริ หารศาลยุ ติธรรม ว่ าด้ วยเงินค่าตอบแทนและค่ าใช้ จ่าย
ในการดําเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตุลาการ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...
3. ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยคณะกรรมการอบรมและพัฒนา
ข้าราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็น “ข้อ 11 หลักสูตรที่ไม่มีคณะกรรมการอํานวยการอบรมและ
พัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมประจําหลักสูตร ให้เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมมีอํานาจหน้าที่
ตามข้อ 10 เพื่ออํานวยการอบรมหลักสูตรดังกล่าว”
4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินค่าปรับผู้ประกันเพื่อเสริมงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
5. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรให้สํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาดําเนินการเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดทําการ
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 โดยใช้อาคารศาลแขวงดุสิตหลังใหม่เป็นที่ทําการชั่วคราว
ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ
6. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กําหนดจํานวนผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม ดังนี้
6.1 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
(1) อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
จํานวน 1 อัตรา
(2) รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
จํานวน 3 อัตรา
6.2 แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในศาลอุทธรณ์
- ประธานแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในศาลอุทธรณ์
จํานวน 1 อัตรา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
7. ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้สํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาศึกษาแนวทางในการเปิดทําการศาลอุทธรณ์คดีชํานัญ
พิเศษ จํานวน 2 แนวทาง คือ
แนวทางที่ 1 ใช้อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลางหลังเดิมสําหรับเป็นที่ทําการศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษชั่วคราว
แนวทางที่ 2 ใช้อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลางหลังเดิม และอาคารศาลอุทธรณ์ และ/หรืออาคารศาลแพ่ง หรือ
อาคารศาลอื่นที่มีพื้นที่ว่างสําหรับเป็นที่ทําการศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษชั่วคราว
นัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาลยุติธรรม ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
/ผลการประชุม ก.ต. ...
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ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 14/2559
สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม แจ้งผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ดังนี้
สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมในการประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ได้มีมติ
เห็นสมควรให้สํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาดําเนินการเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดทําการศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกลางในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 และมีมติเห็นชอบให้กําหนดจํานวนผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม ดังนี้
1. ประธานแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในศาลอุทธรณ์
จํานวน 1 อัตรา
2. อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
จํานวน 1 อัตรา
3. รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
จํานวน 3 อัตรา
ที่ประชุม ก.ต. จึงมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาในการยื่นแบบแสดงความประสงค์ในการโยกย้ายวาระ 1 ตุลาคม
2559 ได้จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559
นัดประชุมครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาลยุติธรรม ชั้น 5 อาคารราชบุรี
ดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบงานการเงินฯ
สํานักการคลังจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบงานการเงิน การบัญชี และการจัดทํา
รายงานการเงิน จํานวน 5 ครั้ง ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี และหัวหน้า
ส่วนคลัง/หัวหน้ากลุ่มงานคลังหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ดังนี้
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2559 สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของสํานักศาลยุติธรรมประจํา
ภาคและศาลในสังกัด ของภาค 2 ภาค 5 ภาค 8 และภาค 9
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559 สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของสํานักศาลยุติธรรมประจํา
ภาคและศาลในสังกัด ของภาค 3 ภาค 4 ภาค 7 และศาลแรงงานภาค 1 - 9
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2559 สําหรับสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของสํานักศาลยุติธรรม
ประจําภาคและศาลในสังกัด ของภาค 1 ภาค 6 และศาลไม่สังกัดภาค
ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2559 สําหรับหัวหน้าส่วนคลัง/หัวหน้ากลุ่มงานคลังหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ของสํานักศาลยุติธรรมประจําภาคและศาลในสังกัด ของภาค 4 ภาค 6 ภาค 7 ภาค 8 ภาค 9 และศาลแรงงานภาค 1 - 9
ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2559 สําหรับหัวหน้าส่วนคลัง/หัวหน้ากลุ่มงานคลังหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ของสํานักศาลยุติธรรมประจําภาคและศาลในสังกัด ของภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 5 และศาลไม่สังกัดภาค
หากมี ข้ อสงสั ยเกี่ ยวกั บการจั ดการประชุ มฯ สามารถสอบถามได้ ที่ สํ านั กการคลั ง สํ านั กงานศาลยุ ติ ธรรม
โทร. 0 2512 8255

