ประจําวันที่ 31 สิงหาคม 2559

ผู้นํา 3 ศาลเข้าร่วมการประชุม “การใช้อํานาจอธิปไตยทางตุลาการในระบบศาลไทย”

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้อํานาจอธิปไตยทางตุลาการในระบบศาลไทย โดยได้รับเกียรติจากนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธาน
ศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด พลเรือโทปรีชาญ จามเจริญ
หั วหน้ าสํ านั กตุ ลาการทหาร คณะกรรมการวิ นิ จฉั ยชี้ ขาดอํ านาจหน้ าที่ ระหว่ างศาล ผู้ พิ พากษาศาลยุ ติ ธรรม ตุ ลาการ
ศาลปกครอง ตุลาการศาลทหาร เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ ร่ วมกั นระหว่ างศาลยุ ติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติ ธรรม
สร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกันให้สามารถดําเนินการตามกฎหมายและแนวคําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่าง
ศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร 2559 ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2559 สํานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการ
สัญจร 2559 ครั้งที่ 9 สําหรับศาลยุติธรรมในสังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 และศาลอุทธรณ์ภาค 1 โดยได้รับเกียรติจาก
นายภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา พร้อมด้วยผู้พิพากษา
ศาลอุทธรณ์ภาค 1 และผู้พิพากษาในสังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 เข้าร่วมการสัมมนา 85 คน ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่มีการยกร่างและ
ประกาศใช้บังคับใหม่ ตลอดจนมีแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมายใหม่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
/การขอรับ...
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การขอรับเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวจากกองทุน กบข.
ก่อนการพ้นจากการเป็นสมาชิก
กรมบัญชีกลาง แจ้งว่า ตามที่ได้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ.
2539 ประเด็นการขอรับเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวจากกองทุน กบข. ก่อนการพ้นจากการเป็นสมาชิก
ว่ า ขณะนี้ กองทุ น กบข. มี การแต่ งตั้ งคณะอนุ กรรมการร่ างพระราชบั ญญั ติ กองทุ นบํ าเหน็ จบํ านาญข้ าราชการ พ.ศ. ...
เพื่อพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติฯ โดยจะแก้ไขให้ข้าราชการที่จะพ้นจากราชการหลังอายุครบ 60 ปี ให้ขอรับเงินสะสม
เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวได้เมื่ออายุครบ 60 ปี โดยไม่ต้องพ้นจากการเป็นสมาชิก กบข. หรือพ้นจากราชการ
ซึ่งขณะนี้ได้ยกร่างพระราชบัญญัติฯ เสร็จแล้วอยู่ระหว่างนําเสนอคณะอนุกรรมการกฎหมายก่อนนําเสนอคณะกรรมการกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 13/2559
สํานักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมแจ้งผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ดังนี้
1. รับทราบรายงานผลการดําเนิ นการของคณะอนุกรรมการข้ าราชการศาลยุ ติธรรมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและ
ประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประจําเดือนกรกฎาคม
2559
2. รั บทราบรายงานผลการดํ าเนิ นการของคณะอนุ กรรมการข้ าราชการศาลยุ ติ ธรรมผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ด้ านกฎหมาย
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
ประจําเดือนกรกฎาคม 2559
3. รับทราบรายงานผลการพิจารณาของ อ.ก.ศ. วินัย จํานวน 3 กรณี
4. รับทราบมติคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ในการประชุมครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559
ในการพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...
โดยให้สํานักงานศาลยุติธรรมรับข้อสังเกตของ ก.บ.ศ. ไปดําเนินการต่อไป
5. เห็นชอบปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผล
งานของบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ตําแหน่งนิติกรชํานาญการ (คณะที่ 3)
โดยให้มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของอนุกรรมการเดิม
6. มีมติ รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์
เป็นหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ซึ่ง ก.ศ. กําหนดหรือรับรอง ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การกําหนดเงิน
เพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
7. อนุมัติให้สํานั กงานศาลยุติธรรมดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตําแหน่งวิ ศวกรเครื่ องกลปฏิบัติการ และตําแหน่งสถาปนิ กปฏิบัติการ ตามหลักเกณฑ์ในหนั งสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 โดยกําหนดคุณสมบัติของผู้สมัครสอบให้สอดคล้องกับมติ ก.ศ.
ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 กรณีอนุมัติให้สอบแข่งขันฯ ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ดังนี้
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1) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามที่ ก.ศ. กําหนด หรือ
2) เป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมทั่วไป ตําแหน่งวิศวกรโยธา ตําแหน่งวิศวกรเครื่องกล หรือตําแหน่ง
สถาปนิกที่ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งดังกล่าวในหน่วยงานสํานักงานศาลยุติธรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และ
แต่งตั้งผู้แทน ก.ศ. ร่วมเป็นกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันดังกล่าว
8. เห็นชอบให้สํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการของ
ส่ วนราชการอื่ นมาขึ้ นบั ญชี เป็ นผู้ ได้ รั บการคั ดเลื อกในตํ าแหน่ งมั ณฑนากรปฏิ บั ติ การของสํ านั กงานศาลยุ ติ ธรรม ทั้ งนี้
หากไม่สามารถขอใช้บัญชีดังกล่าวจากส่วนราชการอื่นได้ให้ดําเนินการสอบแข่งขันฯ
9. อนุมัติให้สํานักงานศาลยุติธรรมใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการของกรมสรรพากร
และบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการของกรมชลประทาน มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
ในตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการของสํานักงานศาลยุติธรรม ตามหลักเกณฑ์
ในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 และแต่งตั้งผู้แทน ก.ศ. ร่วมเป็นกรรมการในการ
ดําเนินการดังกล่าว
10. อนุมัติให้สํานักงานศาลยุติธรรมเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสํานักงาน
ศาลยุติธรรม ตามประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม
ในตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
11. กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมตามมาตรา ๑๘ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ศาลยุ ติธรรม พ.ศ. 2558 มี มติ เลื อกนายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์ รองราชเลขาธิการ สํ านักราชเลขาธิการ เป็นกรรมการ
ข้าราชการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคลแทนตําแหน่งกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ว่างลง
กําหนดนัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารศาลอาญา
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารที่ทําการศาลจังหวัดเชียงคํา

สํานักงานศาลยุติธรรมแจ้งความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารที่ทําการศาลจังหวัดเชียงคํา ขนาด 8 บัลลังก์ พร้อม
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ว่า ขณะนี้การดําเนินงานไปแล้วร้อยละ 91.10 คาดว่างานก่อสร้างทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายใน
เดือนธันวาคมนี้

