ประจําวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 19/2559
สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมแจ้งผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 19/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ดังนี้
1. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมในระหว่างการดํารงตําแหน่งของ
ผู้พิพากษาประจําศาล รุ่นที่ 64 ที่ให้ผู้พิพากษาประจําศาล รุ่นที่ 64 จํานวน 42 คน ผ่านการประเมินทุกคน
2. ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกําหนดจํานวนผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมพิจารณาเรื่องการกําหนด
จํานวนผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาคเพิ่มเติม
3. ที่ประชุมพิจารณาโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา และ
ลูกจ้างชั่วคราวของสํานักงานศาลยุติธรรม จํานวน 100 คน ลาเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อน้อมถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ธรรมสีมันตะ (โกเอ็นก้า)
อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน ระหว่างวันที่ 4 - 15 มกราคม 2560 ทั้งนี้ ให้เดินทางก่อนและหลังปฏิบัติธรรมช่วงละไม่เกิน 1 วัน
โดยไม่ถือเป็นวันลาเสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ
4. ที่ประชุมพิจารณาแผนจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคแล้วมีมติ ดังนี้
4.1 เห็นชอบให้เปิดทําการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 กําหนดวันเปิดทําการในวันที่ 1 เมษายน 2560 จํานวน 7 แห่ง ดังนี้
1. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1
2. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3
3. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4
4. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5
5. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6
6. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8
7. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9
อนึ่ง สํานักงานศาลยุติธรรมจะเปิดทําการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคชั่วคราว ดังนี้
1. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ที่จังหวัดสระบุรี
2. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 ที่จังหวัดสุรินทร์
3. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ที่จังหวัดขอนแก่น
4. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 ที่จังหวัดเชียงใหม่
5. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ที่จังหวัดพิษณุโลก
6. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
7. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 ที่จังหวัดสงขลา
/ระยะที่ 2…
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ระยะที่ 2 กําหนดวันเปิดทําการในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 จํานวน 2 แห่ง ดังนี้
1. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2
2. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7
4.2 เห็นชอบให้กําหนดจํานวนผู้พิพากษาในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคในเบื้องต้นตั้งแต่วันที่
1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ดังนี้
- ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5 ภาค 6 ภาค 8 จํานวนภาคละ 10 อัตรา
ดังนี้
อธิบดีผู้พิพากษา
จํานวน 1 อัตรา
รองอธิบดีผู้พิพากษา
จํานวน 1 อัตรา
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น/ผู้พิพากษา
จํานวน 6 อัตรา
เลขานุการศาล
จํานวน 1 อัตรา
ผู้พิพากษาอาวุโส
จํานวน 1 อัตรา
- ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 จํานวน 8 อัตรา ดังนี้
อธิบดีผู้พิพากษา
จํานวน 1 อัตรา
รองอธิบดีผู้พิพากษา
จํานวน 1 อัตรา
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น/ผู้พิพากษา
จํานวน 4 อัตรา
เลขานุการศาล
จํานวน 1 อัตรา
ผู้พิพากษาอาวุโส
จํานวน 1 อัตรา
5. ที่ประชุมมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ...)
พ.ศ. ... ที่ ให้ ยกเลิ กบทเฉพาะกาลที่ กํ าหนดให้ ข้ าราชการตุ ลาการซึ่ งมิ ใช่ ผู้ พิ พากษาอาวุ โสที่ มี อายุ ครบหกสิ บปี บริ บู รณ์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พ้นจากตําแหน่งที่ดํารงอยู่เมื่ออายุครบหกสิบสี่ปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และให้ไป
ดํารงตํ าแหน่ งผู้ พิพากษาอาวุโสได้ ในปี งบประมาณถัดไป เนื่องจากไม่ มีผลใช้ บั งคั บในปั จจุ บันแล้ว ส่ วนบทบั ญญั ติอื่ นๆ
ที่กําหนดให้ข้าราชการตุลาการไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบห้าปีเป็นไปตามที่
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีมติไว้เดิม และมอบหมายให้สํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
นัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาลยุติธรรม ชั้น 5 อาคารราชบุรี
ดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

สํานักงานศาลยุติธรรมขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ จังหวัดลําพูน
สํานักงานศาลยุติธรรมขอเชิญข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้างหน่วยงานในสังกัด
สํานักงานศาลยุติธรรม (ชาย 25 คน และหญิง 75 คน) ที่ไม่เคยเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่สํานักงานศาลยุติธรรม
เคยจัดมาก่อน สมัครเข้าร่วมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 4 – 15 มกราคม 2560 ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ธรรมสีมันตะ (โกเอ็นก้า) อําเภอป่าซาง
จังหวัดลําพูน ทั้งนี้ สํานักงานศาลยุติธรรมได้แจ้งรายละเอียดและใบสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวให้แก่หน่วยงานในสังกัด
สํานักงานศาลยุติธรรมทางอีเมลของทุกหน่วยงานแล้ว ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยตรวจราชการ สํานักงานศาลยุติธรรม อาคาร
ศาลอาญา ชั้น 12 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
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