ประจําวันที่ 9 สิงหาคม 2559

ผลการประชุม ก.บ.ศ.ครัง้ ที่ 14/2559
สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมแจ้งผลการประชุม ก.บ.ศ.ครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม

2559 ดังนี้
1. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยค่าตอบแทน
คณะกรรมการที่เกี่ยวกับการพัสดุ พ.ศ. ....
2. ที่ ประชุ มมี มติ เห็ นชอบร่ างระเบี ยบคณะกรรมการบริ หารศาลยุ ติ ธรรม ว่ าด้ วยค่ าใช้ จ่ าย
เพื่อการบังคับคดีผู้ประกัน พ.ศ. ....
3. ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา
รุ่นที่ 66 แล้วมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการตุลาการดังต่อไปนี้เป็นกรรมการประเมินผลการศึกษาอบรมผู้ช่วย
ผู้พิพากษา รุ่นที่ 66
1. นายสิทธิชัย โชคสวัสดิ์ไพศาล
ผู้พิพากษาศาลฎีกา
2. นายวิรัตน์ เกษมทรัพย์
ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
3. นางสาวสุพัตรา ฐิตะฐาน
ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1
4. นายประโยชน์ ดีสวัสดิ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง
5. นายมนัส ภักดิ์ภูวดล
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง
6. นายวรัญญู แสงศิริ
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง
7. นายสมชาติ เลิศลิขิตวรกุล
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งกรุงเทพใต้
8. นายสรวิศ รักษ์มณี
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง
4. ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขคู่มือปฏิบัติราชการ
ของตุลาการ (คณะที่ 2) เพิ่มเติมแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการปรับปรุง
แก้ไขคู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ (คณะที่ 2)
นั ดประชุ มครั้ งต่ อไป วั นที่ 22 สิ งหาคม 2559 เวลา 09.30 นาฬิ กา ณ ห้ องประชุ ม
ศาลยุติธรรม ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
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ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันรพี ประจําปี 2559

เมื่ อวันที่ 7 สิ งหาคม 2559 นายวีร ะพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา และนายกเนติ บัณ ฑิตยสภา
และนายอธิ คม อินทภู ติ เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม นําคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ศาลยุติธรรมร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันรพี ประจําปี พ.ศ. 2559 เพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" ณ บริเวณ
พระอนุ สาวรี ย์ก รมหลวงราชบุ รีดิ เ รกฤทธิ์ หน้ าอาคารสถานศึ ก ษาและฝึ ก อบรมเนติบั ณฑิ ต ยสภา ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ศาลอาญาจัดกิจกรรม “ไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล”

วั น ที่ 9 สิ ง หาคม 2559 ศาลอาญา จั ด กิ จ กรรม “ไถ่ ชี วิ ต โค – กระบื อ เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ล”
ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารศาลอาญา โดยมีนายแรงรณ ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีนายอนุรักษ์ สง่าอารีย์กุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากล่าวรายงาน
พร้ อ มคณะผู้ บ ริ ห ารศาลอาญาและข้ า ราชการศาลยุ ติ ธ รรม เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการ “การจัดงานเฉลิมสิริราช
สมบัติครบ 70 ปี และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559”
ในการนี้ ศาลอาญาได้ รั บ บริ จ าคเงิ น สมทบเพื่ อ “ไถ่ ชี วิ ต โค – กระบื อ ” จากคณะผู้ บ ริ ห ารศาลอาญา
ผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอมของศาลอาญา และเจ้าหน้าที่ของศาลอาญา รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน เป็นเงินจํานวน
782,000 บาท เงินที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้สามารถจัดซื้อโค จํานวน 15 ตัว และกระบือ จํานวน 13 ตัว ซึ่งจะส่งมอบ
ให้เกษตรกรต่อไป

