ประจําวันที่ 28 มีนาคม 2560

ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 5/2560
สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมแจ้งผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ดังนี้
1. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2545 ตามรายชื่อที่เสนอ
2. ที่ประชุมมีมติอนุมัติรายการและวงเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณ สําหรับดําเนินโครงการพัฒนาระบบ
การยื่นและส่งคําคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) จากเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
3. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ได้รับเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม โดยให้เพิ่มตําเหน่งผู้อํานวยการสํานักการเจ้าหน้าที่ในข้อ 2 (5) และให้แก้ไข
ข้อ 2 (6) จาก “หัวหน้ากลุ่มที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินบุคคล สํานักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม” เป็น “หัวหน้า
ส่วนที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินประเมินบุคคล สํานักการเจ้าหน้าที่”
นัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาลยุติธรรม ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

การฝึกอบรมล่ามศาลในคดีค้ามนุษย์
(Training on Interpreting for Court Proceeding Involving Trafficking in Persons)

ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2560 สํานักการต่างประเทศ สํานักงานศาลยุติธรรม ร่วมกับโครงการออสเตรเลีย –
เอเชีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดการฝึกอบรมล่ามศาลในคดีค้ามนุษย์ (Training on Interpreting for Court Proceeding
Involving Trafficking in Persons) ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของล่ามในการปฏิบัติหน้าที่
ล่ามศาล โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์ ให้เข้าใจถึงปัญหาและสามารถให้การช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพแก่ผู้เสียหาย
ผู้ต้องหา จําเลย หรือพยานที่ไม่สามารถพูดหรือเข้าใจภาษาไทย หรือไม่สามารถพูดหรือได้ยินหรือสื่อความหมายได้ ทั้งนี้
ศาลยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีค้ามนุษย์ จึงนับเป็น
ส่วนสําคัญในการสนับสนุนนโยบายของประเทศและภาครัฐในการดําเนินมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ในหลายมิติ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเหยื่อ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ
/การอบรม…

-2-

การอบรมผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ เรื่อง เส้นทางสู่การเป็นอนุญาโตตุลาการ

วั นที่ 28 มี นาคม 2560 สํ านั กอนุ ญาโตตุ ลาการ สํ านั กงานศาลยุ ติ ธรรม จั ดการอบรมผู้ ที่ จะปฏิ บั ติ หน้ าที่
อนุญาโตตุลาการ เรื่อง เส้นทางสู่การเป็นอนุญาโตตุลาการ ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ เกี่ยวกับเส้นทางสู่การเป็นอนุญาโตตุลาการ รวมถึง
วิธีการปฏิบัติงานและภารกิจของอนุญาโตตุลาการได้อย่างถูกต้อง เพราะบุคคลที่จะมาปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการนั้นนับได้ว่า
เป็นบุคคลสําคัญที่สุดคนหนึ่งในการดําเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ เพราะเป็นผู้กําหนดการดําเนิน
กระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

18 – 21 เมษายน 2560 สัปดาห์วันศาลยุติธรรม “135 ปี ศาลยุติธรรม น้อมนําธรรมพระราชา”
สํานั กงานศาลยุ ติ ธรรมกํ าหนดจั ดงานสั ปดาห์ วั นศาลยุ ติธรรม ประจํ าปี 2560 “135 ปี ศาลยุ ติ ธรรม น้ อมนํ า
ธรรมพระราชา” ระหว่างวันที่ 18 – 21 เมษายน 2560 ณ สํานักงานศาลยุติธรรม และศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร ในส่วนของ
สํานักงานศาลยุติธรรมมีกําหนดการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
วันที่ 18 – 21 เมษายน 2560 กิจกรรมจําหน่ายสินค้าราคาประหยัด ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลอาญา และการแสดง
นิทรรศการ “135 ปี ศาลยุติธรรม น้อมนําธรรมพระราชา” ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
วั นที่ 18 เมษายน 2560 กิ จกรรมเสวนาทางวิ ชาการ เรื่ อง “นวั ตกรรมคุ้ มครองสิ ทธิ และเสรี ภาพในคดี อาญา :
กระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ระบบประเมินความเสี่ยงและกํากับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว ระบบการปล่อย
ชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
จัดโดย สํานักส่งเสริมงานตุลาการ
วันที่ 19 เมษายน 2560 กิจกรรมนิติศาสตร์เสวนา เรื่อง “ศาลยุติธรรมเชิงรุก : มิติด้านมนุษยธรรมกับการอํานวย
ความยุติธรรม” ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม จัดโดย สถาบันวิจัยและ
พัฒนารพีพัฒนศักดิ์
วันที่ 20 เมษายน 2560 การสัมมนา เรื่อง “ศาลยุติธรรมกับไทยแลนด์ 4.0” ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ สถาบัน
พัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม จัดโดย สํานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
วันที่ 21 เมษายน 2560
- พิธีทางศาสนา การบวงสรวงสักการะยอดปราสาทศาลยุติธรรม ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 2 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่าย
ตุลาการศาลยุติธรรม
- พิธีเปิดงาน “วันสถาปนาศาลยุติธรรม 135 ปี” การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานศาลยุติธรรมดีเด่น ประจําปี 2559 การมอบรางวัลศาลยุติธรรมดีเด่น ประจําปี 2559 และการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
ให้แก่ศาลที่มีผลการดําเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดีเด่น
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของศาลยุติธรรม www.coj.go.th

