ฉบับเสนอตรวจราง

ผานการรับรองในที่ประชุม
- ราง แลว
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
วันจันทรที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
ณ หองประชุมศาลยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ชั้น ๕
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ผูเขาประชุม
๑. นายวีระพล ตั้งสุวรรณ
ประธานศาลฎีกา
๒. นายสูบุญ วุฒิวงศ
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา
๓. นางเมทินี ชโลธร
ประธานศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ
๔. นายอาเล็ก จรรยาทรัพยกิจ
ผูพิพากษาศาลฎีกา
๕. นายชาติชาย กริชชาญชัย
ผูพิพากษาศาลฎีกา
๖. นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ
ผูพิพากษาศาลฎีกา
๗. นายทัศนพงษ เหลารักวงศ
อธิ บ ดี ผู พิ พ ากษาภาค ๖
๘. นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ
ประธานแผนกคดีสิ่งแวดลอมในศาลอุทธรณภาค ๑
๙. นายเศกสิทธิ์ สุขใจ
ประธานแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในศาลอุทธรณ
๑๐. นายฉัตรชัย ไทรโชต
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณ
๑๑. นายคมกริช วรรณไพบูลย
รองอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต
๑๒. นายสุรพล กลอมจิตต
ผูพิพากษาหัวหนาแผนกคดีคามนุษยในศาลอาญา
๑๓. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
๑๔. นายธีระพงษ วงศศิวะวิลาส
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒
๑๕. เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
(นายอธิคม อินทุภูติ)
๑๖. รองเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
(นายภพ เอครพานิช)
ผูไมมาประชุม
๑. นายอํานาจ พวงชมภู
อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบกลาง
๒. นายสมชัย สัจจพงษ
ปลัดกระทรวงการคลัง
๓. นางสาวสุทธิรัตน รัตนโชติ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

กรรมการ

ติดราชการ

กรรมการ

ติดราชการ

กรรมการ

ติดราชการ

ผูเขารวมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

นางปยนุช มนูรังสรรค
นายรุงศักดิ์ วงศกระสันต
นายเรวัต เฉลียวศิลป
นางสาวดวงพร ตอพงศกร
นางสาวขวัญแกว บัวเผื่อน
นายมานพ สมานเกียรติกุล
นายปติพงศ รัชโน
นางสาววราภรณ พรหมรัตน
นางสาวศิริลักษณ อารีรักษสกุล
นายศรัณยชัย ศรีเทีย่ งตรง
นางสาวพรศรี โกญจนานันท
นางสาวทิพยสดุ า ชูแสง

เลขาธิการประธานศาลฎีกา
ผูพิพากษาศาลอุทธรณประจําสํานักประธานศาลฎีกา
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจําสํานักประธานศาลฎีกา
ผูอํานวยการสํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นิติกรชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ผูช ี้แจง
๑. นายธนรัตน ทั่งทอง
๒. นายสุรพัศ เพ็ชรคง
๓. นางสาวรุจิวรรณ ผลัญชัย

ผูพิพากษาศาลอุทธรณประจําสํานักประธานศาลฎีกา
ผู พิ พ ากษาศาลชั้ น ต น ประจํ า กองผู ช ว ยผู พิ พ ากษา
ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ
ผูอํานวยการสํานักแผนงานและงบประมาณ

๓
เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๓๐ นาฬิกา
เนื่ อ งจากประธานฯ ติ ด ราชการ ที่ ป ระชุ ม จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบให นายสู บุ ญ วุ ฒิ ว งศ
ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมแทน
นายสูบุญ วุฒิวงศ กลาวเปดประชุมแลวดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

นายสูบุญ วุฒิวงศ : นายอํานาจ พวงชมภู นายสมชัย สัจจพงศ และนางสาวสุท ธิรัตน รัต นโชติ
ก.บ.ศ. ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม เนื่องจากติดราชการ
ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐

ประธานฯ : ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องคางพิจารณาซึ่งผานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ
- ไมมี -

นายสูบุญ วุฒิวงศ : ขอเสนอใหเลื่อนระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อทราบขึ้นมาพิจารณากอน
มติที่ประชุม เห็นชอบใหเลื่อนระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อทราบขึ้นมาพิจารณากอน
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องเพื่อทราบ
๖.๑ กําหนดวันหยุดราชการประจําป (๕ ธันวาคมของทุกป)

นายสูบุญ วุฒิวงศ : ขอใหฝายเลขานุการฯ แถลง
นายรุงศักดิ์ วงศกระสันต : ดว ยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ มีมติ
รับทราบการลงนามรับสนองพระราชโองการในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกําหนดวันสําคัญ
ของชาติไทย ตามที่สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหกําหนดวา วันที่ ๕
ธันวาคมของทุกปเปนวันสําคัญของชาติไทย ดังนี้
๑. เปนวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร
๒. เปนวันชาติ
๓. เปนวันพอแหงชาติ
และมีมติเห็นชอบใหวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกป เปนวันหยุดราชการประจําป ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี

๔
โดยที่ ป ระกาศคณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม เรื่ อ ง กํ า หนดวั น เวลาทํ า งาน
วัน หยุด ราชการตามประเพณี และวันหยุดราชการประจําป ขอ ๒ กําหนดให “วันหยุด ราชการตาม
ประเพณี วันหยุด ราชการประจําป และวันหยุด พิเศษนอกเหนือจากวันหยุดดังกลาว ใหเปนไปตามที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด เวนแตคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) จะประกาศกําหนดเปนอยางอื่น
จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อรับทราบการกําหนดใหวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกป
เปนวันหยุดราชการประจําป ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๖.๒

การเปลี่ยนแปลงรายการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป คาใชจา ยดานลงทุน
แบบไมมีหนี้

นายสูบุญ วุฒิวงศ : ขอใหฝายเลขานุการฯ แถลง
นายรุงศักดิ์ วงศกระสันต : ตามที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมในการประชุม ครั้ งที่ ๑๙/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ อนุมัติในหลักการใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมมีอํานาจอนุมัติ
เปลี่ ย นแปลงหน ว ยรั บ ผิ ด ชอบ และรายการขยายเวลาเบิ ก จ า ยเงิ น หรื อ กั น เงิ น ไว เ บิ ก เหลื่ อ มป
ซึ่งคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมไดอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินหรื อกันเงินไวเบิกเหลื่อมป ทั้งนี้
หากเปนการเปลี่ย นแปลงรายการงบประมาณประจําปที่มีวงเงินเพิ่ม ใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
มีอํานาจเปลี่ยนแปลงรายการ ไมเกินรายการละ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และรายงานคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรมเพื่อทราบ นั้น
ในการนี้ เลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมได อ นุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลงรายการกั น เงิ น
ไวเบิกเหลื่อมป เงินคาธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คาใชจาย
ดานลงทุน แบบไมมีหนี้ งานอํานวยการ กิจกรรมปรับปรุงซอมแซมอาคารศาล สถานที่และบานพัก
รายการปรับปรุงศาลจังหวัดพิษณุโลกหลังเดิมเปนที่ทําการศาลแขวงพิษณุโลก จํานวน ๓๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
โดยมีสํานักบริหารทรัพยสินเปนหนวยจัดซื้อจัดจาง และสํานักงานประจําศาลแขวงพิษณุโลก เปนหนวย
เบิกจ าย เนื่อ งจากรายการปรับ ปรุง ศาลจังหวัด พิษ ณุ โลกหลั งเดิ มเป นที่ทํา การศาลแขวงพิษ ณุโ ลก
เมื่อปรับปรุงแลวเสร็จ อาคารหลังดังกลาวจะเปนอาคารที่ทําการของศาลแขวงพิษณุโลก แตเนื่องจาก
ศาลแขวงพิษณุโลกไมประสงคและไมสามารถจะเปนหนวยเบิกจายได คณะทํางานติดตามการดําเนินงาน
ดานการกอสราง การขอใชที่ดินและพิจารณาขอมูลเพื่อจัดสรรงบประมาณงานประจํา ประเภทลงทุน
และโครงการกอสรางบานพักขาราชการ และการใชจายเงินงบประมาณ สํานักงานศาลยุติธรรมไดพิจารณาแลว
เห็นควรใหเปลี่ยนแปลงหนวยเบิกจายจากเดิมศาลแขวงพิษณุโลก เปน ศาลจังหวัดพิษณุโลก
ทั้งนี้ สํานักการคลังไดจัดทําใบเปลี่ยนแปลงกันเงินไวเบิกเหลื่อมป เงินคาธรรมเนียมศาล
เพื่อเสริมงบประมาณ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เลขที่ ธศ ๐๐๓/๒๕๖๐ คาใชจายดานลงทุ น
แบบไมมีหนี้ งานอํานวยการ กิจกรรมปรับปรุงซอมแซมอาคารศาล สถานที่และบานพัก รายการปรับปรุง
ศาลจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกหลั ง เดิ ม เป น ที่ ทํ า การศาลแขวงพิ ษ ณุ โ ลก จํ า นวน ๓๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๕
โดยมีสํานักบริหารทรัพยสิน เปนหนวยจัดซื้อจัดจาง และสํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดพิษณุโลก
เปนหนวยเบิกจาย เรียบรอยแลว
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อโปรดทราบ
นายฉัตรชัย ไทรโชต : อาคารศาลจังหวัดพิษณุโลกหลังเดิมปรับปรุงเปนที่ทําการศาลแขวงพิษณุโลก
หรือปรับปรุงเปนศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖
ผูชวยเลขานุการฯ : ศาลอาญาคดีทุจริต ฯภาค ๖ ใชงบประมาณในสวนของศาลจังหวัดพิษณุโลก
หลังเดิมที่ปรับปรุง ในเบื้องตนจะเปนการดําเนินการสําหรับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖
โดยสํ า นั ก งานอธิ บ ดี ผู พิ พ ากษาภาค ๖ ได ป ระสานงานกั บ สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมในประเด็ น ว า
จะดําเนินการจัดสรรอาคารศาลในจังหวัดพิษณุโลกอยางไร ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการพิจารณา
นายชาติชาย กริชชาญชัย : ขณะที่ดํารงตําแหนงอธิบดีผูพิพ ากษาภาค ๖ มา ๒ ป ศาลจังหวัด
พิษณุโลกหลังเดิมอยูดานหลังศาลจังหวัดใหม อาคารศาลจังหวัดพิษณุโลกหลังเดิมมี ๒ ปก ถาหันหนา
เข า ป ก ขวาป จ จุ บั น เป น ที่ ทํ า การของสํ านั ก งานคุม ประพฤติ แ ละสํ า นัก งานบั ง คั บ คดี อาคารส ว นนี้
ถาสํานักงานคุมประพฤติและสํานักงานบังคับคดียายออกอาคารก็จะวาง สวนปกซายชั้น ๑ และชั้น ๒
เปนศาลแขวงพิษณุโลก และชั้น ๓ เปนสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๖ กอนที่ยังไมมีศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิช อบภาค ๖ ได เ คยกํา หนดใหศาลจังหวัด พิษ ณุโลกหลัง เดิมเปนศาลแขวงพิษ ณุโ ลก
เมื่อศาลแขวงพิษณุโลกยายไปปกซายทุกชั้นก็จะเปนที่ของสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๖ ทั้งหมด สวนปกขวา
ที่เ ป น ของสํ านั ก งานคุ ม ประพฤติ แ ละสํ า นั กงานบัง คั บ คดี ก็ จ ะว า ง ดั ง นั้ น ถ า ใหศ าลแขวงพิษ ณุ โ ลก
ไปอยูที่ศาลจังหวัดหลังเดิม ปกขวาก็สามารถปรับปรุงเปนศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได
ซึ่ง จะเป น ประโยชนอยางยิ่ง โดยปกขวาปรับปรุงใหหันดานหนาออกติดถนนใหญ และติดปายศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคจะทําใหมีความสงางาม เพียงแตติดปญหาที่ถนนนั้นสูงกวา ซึ่งใหวิศวกร
ปรับปรุงไดไมมีปญหา ขอใหเปนขอสังเกต
นายทั ศ น พงศ เหล า รั ก วงศ : อาคารศาลจั งหวัด พิษ ณุโ ลกหลั ง เดิ มมี แนวคิ ดว าจะใหศ าลแขวง
พิษ ณุ โ ลกใช เ ปน ที่ ทํ าการ แต เ มื่ อ จัด ตั้ ง ศาลอาญาคดี ทุ จริ ต และประพฤติ มิ ช อบภาค ๖ สํ านั ก งาน
ศาลยุติธ รรมก็แ จงวาอาคารศาลจังหวัด พิษณุโลกหลังเดิม ใหแ บงครึ่งระหวางศาลแขวงพิษณุโลกกับ
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ ปจจุบันศาลแขวงพิษณุโลกอยูอาคารดานซาย ซึ่งดานบน
ชั้น ๓ เปนที่ทําการสํานักงานอธิบดี ผูพิพากษาภาค ๖ ศาลแขวงพิษณุโลกตองการใหสํานักงานอธิบดี
ผูพิพ ากษาภาคยายออก เพื่อจะไดครอบครองพื้นที่ทั้งหมด สวนอาคารศาลจังหวัดพิษณุโลกหลังเดิม
ใหเปนที่ทําการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ สํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๖ กําลัง
ดําเนินการจัดหาที่ทําการใหม และแกปญหาการอัญเชิญพระรูปพระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ ไปตั้งที่เหมาะสม
สมั ย ที่ ก อ สร า งอาคารศาลจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกมี แ นวคิ ด ว า ให ห ลั ง ใหม อั ญ เชิ ญ พระรู ป ไปตั้ ง ด า นหน า
ศาลจังหวัดหลังใหม กรมศิลปากรไดเขามาตรวจสอบแลว ภายหลังตั้งเสาธงชาติขึ้นสูงมากก็เห็นวา
ไมเหมาะสมเพราะอยูเหนือองคพระรูป ถาสรางสํานักงานอธิบดีผู พิพากษาภาค ๖ หลังใหมขึ้นทางดานซาย
ซึ่ ง เป น ลานจอดรถ โดยกิ น เนื้ อ ที่ บ า นพั ก อธิ บ ดี ผู พิ พ ากษาภาค ๖ เข า ไปประมาณ ๑๑ เมตร
แลวอัญเชิญพระรูปไวดานหนาจะเหมาะสมกวา สวนอาคารดานขวาที่ติดถนนเปนสํานักงานคุมประพฤติ

๖
และสํานักงานบังคับคดี ซึ่งมีโครงการจะยายออกไปอยูที่อาคารศาลยุติธรรมจังหวัด ทราบวาอยูระหวาง
การกอสราง ในสวนนี้เปนอาคารที่สรางมาไมนานทําการรื้อถอนก็คงยาก ถาใหเปนที่ตั้งของสํานักงานอธิบดี
ผูพิ พากษาภาคคงไม เหมาะสม เนื่ องจากตั วอาคารต่ํ ากว าถนนมากดู แล วไม สง างาม สมควรใช เป นสโมสร
หรือสถานที่ออกกําลังกายนาจะเหมาะสมกวา สํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๖ สมควรกอสรางขึ้นใหมตามที่เสนอ
เลขานุการฯ : รับขอสังเกตของนายชาติชาย และนายทัศนพ งศ ไปพิจารณา และหาขอสรุปโดยเร็ว
เพื่อจะไดดําเนินการใหแลวเสร็จ
นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ : ในศาลแขวง และศาลจังหวัด ซึ่งผมไดมีสวนเกี่ยวของกับการปรับปรุง
บานพักอธิบดีผูพิพากษาภาค ๖ เปนการปรับปรุงซอมแซม (Renovate) อาคารเดิม ไมควรรื้นถอน เห็นควร
คงอาคารเดิ ม ไว กอ น ส ว นอาคารอื่ น จะดํ า เนิ นการปรับ ปรุง ภายหลั งเมื่ อมี ความจํ าเป นเทา ที่ ทํา ได
โดยมีความคิดเห็นตางจากนายทัศนพงศวา อาคารศาลแขวงพิษณุโลก และอาคารศาลจังหวัดพิษณุโลก
มีห อ งคุ มขั ง เหมาะที่ จ ะเป น ที่ ทํ า การศาลอาญาคดี ทุจ ริ ต และประพฤติมิ ช อบภาค หรื อ ศาลแขวง
สว นสํ า นัก งานอธิ บ ดี ผู พิ พ ากษาภาคเห็ น ควรย า ยออกจากศาลแขวง จะมี ป ญ หาอาคารสํา นั ก งาน
คุมประพฤติซึ่งอยูติด ริมถนนและไมมีหองคุมขัง ถามีการปรับปรุงซอมแซม (Renovate) โดยใหสํานัก
บริหารงานออกแบบและกอสรางพิจารณาวาปรับปรุงอยางไรใหสงางามจะเปนประโยชนอยางคุมคา
โดยไมตองสรางอาคารใหม ดานนอกทําอยางไรใหสงางามและเปนที่ตั้งของสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค
นายชาติชาย กริชชาญชัย : เห็นดวยตามที่นายสิทธิโชติแถลงวาขึ้นอยูกับการปรับปรุง ถาสํานักงาน
คุมประพฤติ และสํานักงานบังคับคดีออกไป จะทําอยางไรเทานั้น คิดวาพื้นที่ในสวนนี้ควรเปนที่ตั้ง ของ
ศาลอาญาคดี ทุจริต และประพฤติ มิช อบภาค ๖ สํานัก งานอธิบดีผู พิพ ากษาภาค ๖ ควรตั้ง อยูที่เดิ ม
สว นศาลแขวงใหค งอยูที่ ศาลจัง หวัด ตามรูป แบบเดิม เนื่ องจากศาลแขวงใชอ าคารศาลจังหวัด เดิ ม
ซึ่งมีหองคุมขังและคดีมีมากกวาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ เห็นควรคงศาลจังหวัดเดิม
เปนศาลแขวง สวนที่ตองปรับปรุงเปนสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๖ ควรเปนศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค ๖ และไมควรรื้อถอนบานพักผูพิพากษา
นายสูบุญ วุฒิวงศ : ขอใหฝายเลขานุการฯ รับขอสังเกตของที่ประชุม
ที่ประชุม

รับทราบ
๖.๓ รายงานความคืบหน าของรางกฎหมาย รางระเบียบ และรางประกาศที่
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมใหความเห็นชอบ

นายสูบุญ วุฒิวงศ : ขอใหฝายเลขานุการฯ แถลง
นายรุงศักดิ์ วงศกระสันต : ตามที่เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมไดเห็นชอบเปนหลักการใหสํานัก
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ติดตามความคืบหนาของรางกฎหมาย รางระเบียบ และรางประกาศ
ที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมใหความเห็นชอบ แลวใหรายงานคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ในระเบียบวาระเรื่องเพื่อทราบเปนประจําตอไป นั้น

๗
สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมขอรายงานความคืบ หนาของร างกฎหมาย
ที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมใหความเห็นชอบและประกาศใชบังคับเปนกฎหมายแลว จํานวน ๑ ฉบับ
ไดแ ก รางพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปดทําการศาลอาญาคดีทุจริต และ
ประพฤติ มิชอบภาค พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี สาระสํ าคัญ กําหนดใหเ ปดทํ าการศาลอาญาคดีทุ จริต และ
ประพฤติมิชอบภาค ๑ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบภาค ๔ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๙ ตั้งแต
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไป และกําหนดใหเปดทําการศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติ
มิชอบภาค ๒ และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เปนตนไป (ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๑ ก ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐)
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

นายสูบุญ วุฒิวงศ : ขอเสนอใหเลื่อนระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณาขึ้นมาพิจารณากอน
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหเลื่อนระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณาขึ้นมาพิจารณากอน

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ การประเมิ น ความเหมาะสมในระหว า งการดํ า รงตํ า แหน ง ของ
ผูพิพากษาประจําศาล รุนที่ ๖๕

นายสูบุญ วุฒิวงศ : ขอใหฝายเลขานุการฯ แถลง
นายรุงศักดิ์ วงศกระสันต : ตามที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมไดมีคําสั่งที่ ๑๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗
เมษายน ๒๕๕๙ แตงตั้งคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมในระหวางการดํารงตําแหนงของผูพิพากษา
ประจําศาล รุนที่ ๖๕ เพื่อประเมินความเหมาะสมดานการปฏิบัติงาน จริยธรรม คุณลักษณะสวนบุคคล
และการปฏิบัติงานจากการตรวจสํานวนคดีของผูพิพากษาประจําศาล โดยผูพิพากษาประจําศาลจะตองไดรับ
การประเมินความเหมาะสมในระหวางการดํารงตําแหนงผูพิพากษาประจําศาล ปละ ๒ ครั้ง ตามระเบียบที่
ก.บ.ศ. กําหนด และใหคณะกรรมการฯ เสนอความเห็นตอ ก.บ.ศ. พรอมขอมูลที่ไดจากการประเมิน
ทั้งหมด เพื่อ ก.บ.ศ. จะไดดําเนินการตอไป นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมในระหวางการดํารงตําแหนงของผูพิพากษา
ประจําศาล รุนที่ ๖๕ ไดดําเนินการประเมินความเหมาะสมฯ ของผูพิพากษาประจําศาล รุนที่ ๖๕ ครั้งที่ ๑
ระหวางวันที่ ๑๗ มิถุนายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เสร็จแลว คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ มีความเห็นใหผูพิพากษาประจําศาล
รุนที่ ๖๕ จํานวน ๕๒ คน ผานการประเมินทุกคน
อนึ่ง ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมิน
ความเหมาะสมในระหวางการดํารงตําแหนงของผูพิพากษาประจําศาล พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม

๘
ขอ ๘ (๕) กํา หนดไว ว า “เสนอผลการประเมิ น ความเหมาะสมในระหว า งการดํ า รงตํ า แหน ง ของ
ผูพิพากษาประจําศาลตอเลขานุการ ก.บ.ศ. เพื่อเสนอ ก.บ.ศ. ดําเนินการตอไปโดยเร็ว โดยใหมีอํานาจ
เสนอความเห็นในการจัดลําดับอาวุโสเสียใหมตามความเหมาะสม”
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อโปรดพิจารณา
นายสู บุ ญ วุฒิวงศ : ผูพิพ ากษาประจํ าศาล รุนที่ ๒๕ ผานการประเมิน ทั้งหมดจํานวน ๕๒ คน
เกณฑการประเมินโดยการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ คือ ดีมาก ๕ คะแนน ดี ๔ คะแนน ปกติ ๓ คะแนน
ควรปรับปรุง ๒ คะแนน ตองปรับปรุง ๑ คะแนน ลําดับที่ ๔๐ นางสาวปรีเนตร เผาปรีชา ได ๓.๗๕ คะแนน
ผานการประเมิน ไมทราบวามีการประเมินอยางไร
นางเมทินี ชโลธร : ในการประเมินผูพิพากษาประจําศาลจะมีการสงไปชวยทํางานในศาลตางๆ ตาม
ขอสังเกตของประธานฯ มีการประเมินการปฏิบัติงานจากการตรวจสํานวนคดี ซึ่งเปนสํานวนคดีที่จัดทํา
ในแตละศาล จํานวนคดีอาจจะแตกตางกัน แตคณะกรรมการประเมินเปนผูรวบรวมทั้งหมดจะเปนชุดที่
ก.บ.ศ. แตงตั้งไปเปนคณะกรรมการประเมิน คะแนน ๓ คะแนนขึ้นไป ถือวาปกติ สวน ๓ คะแนนเกือบ
ถึง ๔ คะแนน ก็ไม นา จะมี ขอผิ ด สั งเกตอะไร คงอยูที่ เนื้ องานและผู ที่ประเมิ น เนื่อ งจากแตละศาล
จะแตกตางกัน
นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ : ในอดีตที่เปนกรรมการประเมินก็เกิดปญหาเชนนี้ จึงขอใหขอสังเกตวา
ผูที่ใหคะแนนแตละทานจะประเมินไมเทากัน ถากรรมการประเมินใหผานก็ไมควรตั้งขอสังเกตอะไร
มิฉะนั้นจะเกิดขอยุงยากขึ้น
นายสูบุญ วุฒิวงศ : ไมติดใจอะไร แตเห็นผิด สังเกตลําดับที่ ๔๐ วาการประเมินแตละครั้งสวนใหญ
ไดรับ ๕ คะแนน เหตุใดการประเมินสุดทายไดรับ ๓.๗๕ คะแนน
นางเมทินี ชโลธร : แบบการประเมินจะมีความเห็นเพิ่มเติม โดยปกติจะพิจารณาจากความเห็น
เพิ่มเติม กรณีที่ผูพิพากษาทานนั้นมีขอสังเกตเปนพิเศษเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตน ผูประเมิน
ก็ จ ะบั น ทึ ก ในช อ งความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง ถ า ท า นใดมี ค วามคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม ก็ จ ะนํ า มาพิ จ าร ณา
ประกอบการประเมิน แตเขาใจวาที่เสนอเขามาในครั้งนี้ไมมีขอสังเกตเพิ่มเติม ฉะนั้นการใหคะแนนก็เปน
ลักษณะตามที่นายชูชัย อภิปรายวา ขึ้นอยูกับการปฏิบัติงานในแตละศาลและเนื้องาน โดยมุงหวังให
ผูพิพากษาประจําศาลปฏิบัติงานไดในระดับที่ดีและมีความพรอมในเรื่องการปฏิบัติตน การประเมินก็ให
คะแนนเต็ม
มติที่ประชุม เห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมในระหวางการดํารง
ตําแหนงของผูพิพากษาประจําศาล รุนที่ ๖๕ ที่ใหผูพิพากษาประจําศาล รุนที่ ๖๕ จํานวน ๕๒ คน
ผานการประเมินทุกคน

๙
๕.๒ ประกาศคณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม เรื่ อ ง การแบ ง ส ว น
ราชการภายในและกําหนดอํานาจหนาที่ของสวนราชการในสัง กัด
สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง กําหนดใหมีสํานักอํานวยการ
ประจําศาลและสํานักงานประจําศาล (ฉบับที่ ๒๖)
นายสูบุญ วุฒิวงศ : ขอใหฝายเลขานุการฯ แถลง
นายรุงศัก ดิ์ วงศ กระสัน ต : ตามที่สํานักงานศาลยุติ ธรรมมีกํ าหนดเป ดทําการศาลในปง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ประกอบดวย
๑. ศาลจั งหวั ด เชี ยงคํ า ซึ่ ง ได มี พ ระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลจั ง หวั ด ที่ อํ า เภอเชี ย งคํ า
จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๒๖ ก เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน
๒๕๕๐ มีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนต นไป และพระราชกฤษฎีกา
กําหนดวันเปด ทําการศาลจังหวัด เชีย งคํา พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๔
ตอนที่ ๑๔ ก เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ มีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป ซึ่งบัญญัติใหเปดทําการศาลจังหวัดเชียงคํา ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เปนตนไป
๒. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ซึ่งไดมีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๗๑ ก เมื่อวันที่
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป และ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปดทําการศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิช อบภาค พ.ศ. .... และให สํา นักงานศาลยุติ ธรรมเสนอร างกฎหมายไปที่ค ณะรั ฐมนตรี
เพื่อดําเนินการตอไป ทั้งนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดนํารางพระราชกฤษฎีกาดังกลาวขึ้นทูลเกลาฯ
ถวายเพื่อประกาศใชบังคับเปนกฎหมายตอไปแลว นั้น
โดยที่ พ ระราชบั ญ ญัติร ะเบี ย บบริ หารราชการศาลยุติ ธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕
กําหนดวา “ใหมีสํานักงานศาลยุติธรรมเปนสวนราชการที่เปนหนวยงานอิสระ มีฐานะเปนนิติบุคคล
การแบงสว นราชการภายในของสํานักงานศาลยุติธรรมและการกําหนดอํานาจหนาที่
ของสวนราชการนั้น ใหทําเปนประกาศ ก.บ.ศ.
ประกาศตามวรรคสอง เมื่อไดรับความเห็นชอบจากประธานศาลฎีกาและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได”
และมาตรา ๗ กําหนดวา “ใหสํานั กงานศาลยุติ ธรรมจั ดใหมีเ จาหนา ที่ประจํ าศาลยุ ติธรรมทุกแห ง
ใหเพีย งพอที่จะรับผิด ชอบงานธุรการ งานชวยคนควาทางวิชาการแกผูพิพ ากษา รวมตลอดทั้งการ
ประสานงานกับสวนราชการตางๆ และงานอื่นใดตามที่ศาลยุติธรรมมอบหมาย
จํานวนและระดับของเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่ ก.ศ. กําหนด โดยความ
เห็นชอบของประธานศาลฎีกา
ในกรณีที่ ก.บ.ศ. เห็นวา ศาลยุติธรรมแหงใดมีจํานวนเจาหนาที่ประจําศาลยุติธรรม
ที่เหมาะสมเพีย งพอจะจัด ตั้งเปน หนวยงานประจํา ศาลยุติธรรม ให ก.บ.ศ. โดยความเห็นชอบของ

๑๐
ประธานศาลฎีกามีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหมีสํานักงานประจําศาลยุติธรรมแหงนั้น
โดยมีหัวหนาสํานักงานเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบก็ได
สํานัก งานศาลยุติธ รรมไดพิจ ารณาลัก ษณะคดีในศาลประเภทเดีย วกัน ปริม าณคดี
อัตรากําลังผูพิพากษา อัตรากําลังขาราชการศาลยุติธรรม และการกําหนดระดับตําแหนงของขาราชการ
ศาลยุติธรรมของหนวยงานดังกลาวแลว เห็นสมควรกําหนดใหมีสํานักงานประจําศาล ดังนี้
๑. สํานักงานประจําศาลจังหวัดเชียงคํา
ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การแบงสวนราชการและกําหนด
อํานาจหนาที่ของสวนราชการในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๔ กําหนดการแบงสวน
ราชการภายในสํานักงานศาลยุติธรรม
(๓๗) สํานักงานประจําศาลจังหวัด และสํานักงานประจําศาลแขวง ตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม โดยความเห็นชอบของประธานศาลฎีกา
ดังนั้น จึงเห็นสมควรมีประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง กําหนดใหมีสํานักอํานวยการ
ประจําศาลและสํานักงานประจําศาล (ฉบับที่ ๒๖) กําหนดใหมีสํานักงานประจําศาลจังหวัด เชียงคํา
โดยใหเปดทําการตั้งแตวันเปดทําการศาลจังหวัดเชียงคํา ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดวันเปดทําการ
ศาลจังหวัดเชียงคํา พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. สํานั กงานประจําศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบภาค ๑ – ภาค ๙ เป น
หนว ยงานกําหนดใหม ซึ่งยังมิไดกําหนดไวในการแบงสวนราชการภายในของสํานักงานศาลยุติธ รรม
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การแบงสวนราชการและกําหนดอํานาจหนาที่
ของสวนราชการในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แกไขเพิ่มเติม ดังนั้น จึงเห็นสมควร
มีประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การแบงสวนราชการภายในและกําหนดอํานาจหนาที่
ของสวนราชการในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ แบงสวนราชการและกําหนด
อํานาจหนาที่ของสวนราชการในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรมเพิ่มเติม ดังนี้
(๔๐) สํานักงานประจําศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ – ภาค ๙
มีผูอํานวยการสํานักงานเปนผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในฐานะหัวหนาสวนราชการ
ที่เปนกอง โดยอยูภายใตการกํากับ ดูแล และคําสั่งให ปฏิบัติราชการตามกฎหมายของอธิบดีผูพิพากษา
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ – ภาค ๙ แลวแตกรณี สํานักงานประจําศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบภาค ๑ – ภาค ๙ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) บริหารจัดการงานธุรการคดีและกิจการของศาลยุติธรรม
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานนิติการ เพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาลยุติธรรม
(ค) ดําเนิน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัด การงาน
ธุรการคดีในสํานักงานประจําศาล
(ง) ใหคําปรึกษา แนะนํา และบริการประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีของ
ศาลยุติธรรม
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การบัญชี อาคารสถานที่และยานพาหนะ
ของสํานักงานประจําศาล

๑๑
(ฉ) บริหารงานทั่วไปของสํานักงานประจําศาล
(ช) รายงานเกี่ย วดวยคดีหรื อรายงานกิจการอื่น ตามคํ าสั่ง ของประธานศาลฎีก า
ประธานศาลอุทธรณ และอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค
(ซ) ปฏิบัติงานอื่นตามที่กฎหมายกําหนด
(ฌ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
โดยใหเปดทําการสํานักงานประจําศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ – ภาค ๙
ตั้งแตวันเปดทําการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวน
ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปดทําการของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค พ.ศ. ....
อนึ่ง คณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบการกําหนดกรอบอัตรากําลังขาราชการศาลยุติธรรมและพนักงานราชการ
ศาลยุติธรรมในศาลเปดทําการใหม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แลว
บัดนี้ สํ านักงานศาลยุ ติธรรมไดจัดทํ ารางประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุ ติธรรม
เรื่อง กําหนดใหมีสํานักอํานวยการประจําศาลและสํานักงานประจําศาล (ฉบับที่ ๒๖) และรางประกาศ
คณะกรรมการบริ หารศาลยุ ติธ รรม เรื่ อง การแบ งสวนราชการภายในและกําหนดอํานาจหนา ที่ข อง
สวนราชการในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จเรียบรอยแลว
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อโปรดพิจารณา
๑. เห็นชอบการกําหนดสํานักงานประจําศาล ดังนี้
๑.๑ สํานักงานประจําศาลจังหวัดเชียงคํา
๑.๒ สํานักงานประจําศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบภาค ๑ – ภาค ๙
๒. เห็นชอบรางประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง กําหนดใหมีสํานัก
อํานวยการประจําศาลและสํานักงานประจําศาล (ฉบับที่ ๒๖)
๓. เห็นชอบรางประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การแบงสวนราชการ
ภายในและกําหนดอํานาจหนาที่ของสวนราชการในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
นายเศกสิทธิ์ สุขใจ : การเปดทําการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคจํานวน ๗ ภาค
ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ไมทราบวามีความพรอมในเรื่องอาคาร สถานที่ อยางไร
เลขานุการฯ : ความพร อมของอาคาร สถานที่ ในการเปดทําการศาลอาญาคดี ทุจริตและประพฤติ มิชอบ
จํานวน ๗ ภาค ที่จะเปดทําการในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ จะแลวเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
อาคาร สถานที่ เป นอาคารเกา ที่ทํ าการปรับ ปรุ งใหม ไมมี ปญ หา อั ตรากํา ลัง ครุภัณ ฑก็ ไม มีป ญหา
เสร็จเรียบรอยแลว
นางเมทินี ชโลธร : ขาราชการศาลยุติธรรม มีกรอบอัตรากําลังชั่วคราวที่ใหไปชวยทํางานในวันที่
๑ มีนาคม ๒๕๖๐ สว นผูพิพากษาที่ไปปฏิบัติหนาที่มีการเตรีย มการลวงหนากอนการเปดทําการศาล
ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ หรือไม

๑๒
เลขานุก ารฯ : ตําแหนงอธิบดีผู พิพ ากษา รองอธิบดีผูพิพากษา และผูพิพ ากษา เปนตําแหนงใหม
การใหไปชวยราชการคงทําไมไดอยางเปนทางการ แตไดมีการเริ่มไปดําเนินการบางแลว สวนขาราชการ
ศาลยุติธรรมไมมีปญหา
นายชาติช าย กริช ชาญชั ย : ศาลอาญาคดี ทุจริ ต และประพฤติมิ ชอบภาคที่ ไปอยูรวมในอาคาร
เดียวกับศาลจังหวัดและศาลแรงงานภาคจะใชอาคารรวมกัน ซึ่งปจจุบันก็มีปญหาเรื่องที่จอดรถอยูแลว ถามี
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคเขาใชอาคารดวย ที่จอดรถของผูพิพากษาและเจาหนาที่ก็จะ
กอใหเกิดปญหามากขึ้น ซึ่งปญหาเล็กนอยเหลานี้อาจเกิดขึ้นได จึงขอใหสํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณา
ในเรื่องนี้ดวย
นางเมทินี ชโลธร : สําหรับศาลที่เปดทําการใหม เชน ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ในเรื่อง
ระบบงาน การจัด ทําคําสั่ง ระเบียบ และแบบพิมพศาลตางๆ ที่ตองเริ่มทําใหมทั้งหมด เห็นวาศาลที่
เปดใหมควรใหจัดทําเปน Package เพื่อที่ผูบริหารศาลจะไดสามารถนําสิ่งเหลานั้นไปใชไดเลย ซึ่งอาจจะมี
คดีที่คูความมารอฟองในวันแรกที่มีการเปดทําการศาล ฉะนั้นทุกระบบในเรื่องเอกสารตองมีความพรอม
สามารถนํามาใชงานได ในสวนนี้มีคณะกรรมการเตรียมความพรอมในการเปดทําการศาลแลว ไมทราบวา
การดํา เนิน การจะเป น ไปในลักษณะไหน ซึ่ ง เปน หวงศาลที่เปด ทําการใหมที่มี เปนจํา นวนมาก และ
เปนศาลที่นาจะอยูในความสนใจของประชาชนในเรื่องการใหบริการ จึงตองการใหมีความพรอมสมบูรณมากขึ้น
นายชาติ ช าย กริ ช ชาญชัย : บริเ วณศาล อาคารที่ ทํา การของศาลควรแบ ง ขอบเขตให ชั ด เจน
เนื่องจากเคยเกิดเหตุละเมิดอํานาจศาลและเกิดปญหาวาอยูในเขตอํานาจของศาลใด รวมถึงเรื่องคาน้ํา
คาไฟ และหองอธิบดีผูพิพ ากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคควรจัดใหเหมาะสมกับ
สถานภาพ ไมควรเหมือนศาลแรงงานภาค ๖ ที่มีหองทํางานของอธิบดีฯ และผูพิพากษาคับแคบมาก
ผู ช ว ยเลขานุ ก ารฯ : สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการจํ า นวน ๒ ชุ ด ชุ ด หลั ก มี
นายอํา นาจ พวงชมภู เปน ประธานกรรมการ องคประกอบมี สวนของสํา นักงานศาลยุ ติธรรม และ
ผูพิพากษาในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเปนคณะทํางานเตรีย มความพรอมในการ
ดําเนินการ โดยมีคณะกรรมการชุด ยอยในแตละภาค ซึ่ง แตละศาลจะมีการแตงตั้งอธิบดีผูพิพ ากษา
ศาลอาญาคดีทุ จริต ฯแตละภาคเปน ประธานคณะทํางานชุดยอย เพื่อใหทานเหลานี้สามารถเขารว ม
ประชุมไดกอนวันเปดทําการศาลในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ขณะนี้ดําเนินการแลว โดยคณะกรรมการ
ชุดใหญมีการประชุมไปแลวจํานวน ๒ ครั้ง โดยไดมีการสอบถาม ตั้งแตเรื่องสถานที่ บุคลากร รวมทั้ง
ขา ราชการตุ ล าการ และข า ราชการศาลยุ ติ ธ รรม ในส ว นของข าราชการตุ ล าการดํ า เนิ น การแล ว
มีขาราชการตุลาการไดรับการแตงตั้งตามมติ ก.ต. เสร็จเรียบรอยแลว โดยตําแหนงอธิบดีผูพิพากษา และ
รองอธิบดีผูพิพากษา ไดรับการโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง ใหดํารงตําแหนง ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ แลว
สวนขาราชการศาลยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรมไดมีคําสั่งใหไปชวยทํางานชั่วคราว หรือไปประจําที่
ศาลนั้นๆ ตั้งแตวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ดานงบประมาณสํานักงานศาลยุติธรรมไดจัดสรรงบประมาณ
ในสวนของวัสดุและครุภัณฑตางๆ ใหกับศาล ซึ่งจะใชในการเปดทําการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบภาคเพื่อดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหกับศาลที่จะเปดทํา การกอน โดยผูบริหารศาลชุดใหม สามารถ
พิจารณาวาสวนใดมีความจําเปนเพิ่มเติมหรือไม ซึ่งสํานักงานศาลยุติธรรมไดใหการสนับสนุนในดานวิชาการ

๑๓
สนับสนุนการจัดทําคูมือ การดําเนินการ และแบบฟอรมตางๆ โดยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
ไดกําหนดรูปแบบและใหสํานักงานศาลยุติธรรมจัดพิมพคูมือ แผนผัง ที่ใชสําหรับการอบรม ดานบุคลากร
ของศาลอาญาคดี ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ อธิ บ ดี ผู พิ พ ากษา รองอธิ บ ดี ผู พิ พ ากษา เลขานุ ก าร
และผู พิ พ ากษา สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมได ร ว มกับ สถานทู ต อเมริ ก า จะจั ด อบรมใหกั บ ผู พิ พ ากษา
ในศาลอาญาคดีทุจริต ทั้งหมดประมาณวันที่ ๑๔ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ นอกจากระบบไตสวนของ
ตางประเทศแลวก็จะเปนการบรรยายในสวนของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง สําหรับ
ขาราชการศาลยุติธรรมไดจัดใหมีการอบรมเจาพนักงานคดี และนิติกร โดยจะจัดอบรมในวันที่ ๒๐ – ๒๓
มีนาคม ๒๕๖๐ ที่สถาบัน พัฒ นาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม จํานวน ๑ วัน และไปอบรมที่
ศาลอาญาคดี ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบกลาง จํ า นวน ๒ วั น เพื่ อ ให คุ น เคยกั บ ระบบการไต ส วน
คณะกรรมการได มี ก ารเสนอสํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมกรณี ใ ห มี ก ารอบรมในกลุ ม งานอื่ น ๆ คาดว า
จะดําเนินการหลังจากเปดทําการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคแลว ซึ่งจะใหศาลอาญาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเปนผูอบรมในสวนนี้
นายทัศนพงษ เหลารักวงศ : เนื่องจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคเปนศาลเปดใหม
สวนใหญยังไมมีบานพัก อัตราคาเชาบานที่เบิกได ๔,๐๐๐ บาท เปนอัตราที่ต่ํามากเกินไป เห็นควรให
สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมปรั บ อั ต ราค า เช า บ า นให สู ง ขึ้ น และควรเยี ย วยาให แ ก ผู ที่ ต อ งจ า ยค า เช า
เกินเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท ดวย
นายสูบุญ วุฒิวงศ : ในจังหวัดภูเก็ต อัตราคาเชาบานคอนขางแพงไมต่ํากวา ๖,๐๐๐ – ๘,๐๐๐ บาท
ถาต่ํากวานี้จะเปนที่พักสําหรับแรงงานตางดาว การเขาอยูอาศัยตองใหสมฐานะระดับอธิบดีผูพิพากษา
รองอธิบดีผูพิพากษา แตคาเชาบานที่ตองจายแพงกวาอัตราที่เบิกไดเปนเรื่องที่สําคัญและตองพิจารณา ตามที่
ผมเปนประธานอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับสิทธิการเบิกคาเชาบานของขาราชการฝายตุลาการ
ศาลยุติธรรม จะใหมีการศึกษาในเรื่องดังกลาวใหเร็วที่สุด ถาสํานักงานศาลยุติธรรมแตงตั้งคณะกรรมการ
ชุดนี้แลวจะพิจารณาแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน
นายฉัตรชัย ไทรโชต : ตามขอสังเกตของนายชาติชาย เรื่องอาคาร สถานที่ ตองพิจารณาใหรอบคอบ
การเปดทําการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติชอบภาคใชที่ทําการอาคารชั่วคราว สวนอาคารที่แทจริง
เขาใจวายังไมมีการออกแบบ และอาคารศาลที่กอสรางในปจจุบันถามองภายนอกเหมือนกวางขวาง
แตเมื่อไปสํารวจหองพักผูพิพ ากษา โดยเฉพาะหองผูพิพากษาหัวหนาศาลไมเหมาะสมคอนขางเล็ก
สํานักงานศาลยุติธรรมเคยทํา TOR กําหนดลักษณะของศาลที่เปนแบบมาตรฐานใหม แลวเรื่องกลับเงียบหาย
ขอใหสํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาในเรื่องนี้ดวย เนื่องจากเปนเรื่องที่สําคัญ ในตางจังหวัด จะเห็น
ศาลปกครองชั้ น ตน อาคารใหญ ม าก ราคาคา ก อ สร า งแพงกว า ศาลจั งหวั ด คอ นข างมาก ประมาณ
๓๐๐ ลานบาทเศษ สวนของศาลยุติธรรมประมาณ ๒๐๐ ลานบาทเศษ อาคารศาลในปจจุบันทางเดิน
จะกวางแตกลายเปน ที่รับน้ําฝน เคยมีการเสนอใหทําการออกแบบใหศาลมีมาตรฐานใหม ใหมีความ
เหมาะสม และสมประโยชนในการใชงานรวมถึงหองพักผูพิพากษาใหมีความเหมาะสมกับสถานภาพของ
ผูพิพากษา แตเรื่องเงียบหาย ในสวนของสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาคมีการออกแบบไวแลว และกรณี

๑๔
ของสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๖ ถามีความจําเปนตองจัด ซื้อที่ดินเพื่อทําการกอสรางก็ควรตอง
จัดซื้อ ถาศาลไปกระจุกรวมกันอยูอีกประมาณ ๒๐ ป อาจจะขยายพื้นที่ไมได
นายสูบุญ วุฒิวงศ : มีขอสังเกตเรื่องคาเชาบานของผูพิพากษา และเรื่องอาคาร สถานที่ทํางาน
นายเศกสิทธิ์ สุขใจ : เปนหวงเรื่องคาเชาบานที่อยูระหวางการแกไขปรับปรุงตามที่หนวยงานอื่นไดรับ
ในอัตรา ๖,๐๐๐ บาท ไมทราบวาเสร็จเรียบรอยหรือยัง เห็นควรใหมีการปรับอัตราในสวนนี้กอน สวนจะ
มีการแกไขปรับปรุงอัตราใหเพิ่มมากขึ้นคอยดําเนินการในภายหลัง
นายอาเล็ก จรรยาทรัพยกิจ : การพิจารณาเรื่องคาเชาบานเปนสิ่งที่ดีเปนการชวยเหลือขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรม และเปน สวัสดิการ ถาปลอยอยูเชนนี้อัตราคาเชาบานที่ไดรับก็ตองเพิ่มขึ้น
ตามความเจริญอยูเรื่อยไป ขอใหคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับสิทธิการเบิกคาเชาบานฯ
พิจารณาเรื่องดังกลาววา ควรเสนอสํานักงานศาลยุติธรรมกรณีการกอสรางที่ทําการศาลใหมควรสราง
อาคารที่พักในลักษณะอาคารสูง ตรงนี้จะเปนบานพัก และเปนการประหยัดงบประมาณ เพราะลงทุน
เพี ย งครั้ง เดี ย ว ในอนาคตไม ตอ งเสี ย ค า เช าบ า น และมี ค วามเหมาะสม แนวทางนี้จ ะดีก วา หรือ ไม
เพราะเหมือนกับเปนสวัสดิการ ขอใหพิจารณาประเด็นนี้ดวย
นายเศกสิทธิ์ สุขใจ : ในประเด็นนี้ผมสอบถามสํานักบริหารงานออกแบบและกอสรางหลายครั้งแลววา
ในการกอสรางศาลเหตุใดจึงไมสรางที่พั กเผื่อไว ๑๐ หองหรือ ๒๐ หอง ไดรับคําตอบวาไมสามารถทําได
เนื่อ งจากมีข อจํา กัด ทางดานงบประมาณ ปกติแล วจะคํานวณวาหนวยงานมีบุค ลากรจํ านวนเท าใด
แลวสรางตามจํานวนที่มีอยู หรือเผื่อไวไมเกิน ๒ - ๓ หอง ตอไปหองพักอาจไมเพียงพอ เพราะบุคลากร
จะมีจํานวนเพิ่มขึ้น จึงควรสรางที่พักเผื่อไว ถาหากมีที่พักเหลือสามารถจัดใหลูกจางชั่วคราวเขาพักอาศัยได
จึงขอฝากเลขาธิการฯ วาในการจัดทําคําของบประมาณควรมีการวางแผนในระยะเวลา ๕ - ๑๐ ปขางหนา
นายรุงศักดิ์ วงศกระสัน ต : ขอชี้แจงเรื่องที่พักของศาลอาญาคดีทุจริ ตและประพฤติมิชอบภาค ๖
เนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ผมไดพบกับเลขานุการศาลยุติธรรมประจําภาค ๖ ทานแจงวา
ไดประสานกับนายสุรพล สนธยานนท อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖
เรื่องที่พักแลว โดยไดติดตออพารทเมนทใหมซึ่งจะสรางเสร็จกอนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ทานพอใจ
จํานวนหองพักและคาเชา เพราะคาเชาเปนไปตามสิทธิที่สามารถเบิกได มีเพียงผูพิพากษาทานหนึ่งที่มี
ครอบครัว ทานไมสะดวกที่จะพักอพารท เมนท จึงเชาที่พักในราคา ๗,๐๐๐ บาท ซึ่งเกินกวาสิท ธิเบิก
คาเชาบาน จึงตองจายเงินสวนเกินเอง สวนผูพิพากษาอีกสามคนมีบานพักในจังหวัดพิษณุโลกอยูแลว
เทาที่รับฟงขอมูลจากเลขานุการศาลยุติธรรมประจําภาค ๖ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖
ไมมีขอขัดของเรื่องที่พัก และทานรับปากวาจะดูแลขาราชการธุรการที่ไปรับราชการแลวไมมีที่พักใหดวย
นายทัศนพงษ เหลารักวงศ : เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธที่ผานมานายสุรพลพรอมกับลูกชายเดินทางมาดู
ที่พัก ชื่อวา เดอะฮาโมนี พลัส อพารทเมนท ซึ่งอยูใกลกับศาล ปรากฏวาคาเชาเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท
ทานก็พอใจในระดับหนึ่ง เพราะมีเฟอรนิเจอรพรอม แตเนื่องจากเจาของอพารทเมนทรูจักกับเลขานุการ
ศาลยุติธรรมประจําภาคจึงลดคาเชาเปนเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท สวนอพารทเมนทที่สามารถเบิกคาเชาไดตามสิทธิ
ก็เปนอพารทเมนทสรางใหมเชนเดียวกัน แตเนื่องจากคาเชาไมสูงมากนัก ผูพักอาศัยสวนใหญจะเปนนักศึกษา

๑๕
นางเมทินี ชโลธร : เทาที่รับฟงการอภิปรายคิดวาเมื่อทานดํารงตําแหนงอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค การเชาที่พักตามอพารทเมนท คอนโดมิเนียม หรือบานเชาไมนาจะ
เหมาะสมกับฐานานุรูป และเรื่องความปลอดภัยดวย เนื่องจากทานเปนอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบภาค เวลาที่อยูในพื้นที่จะตองระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย แมแตนายอํานาจ
พวงชมภู ซึ่งเปนอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางที่อยูในสวนกลาง ทานเคย
เลาให ฟงวา คูความเขามาถึงตั ว และพูด จาไมดี ถ าไปอยูตางจั งหวัด แลว มี ศัตรูรอบทิศ การใหไปอยู
ในลักษณะแบบนั้นก็รูสึกเปนหวงเรื่องความปลอดภัยเหมือนกัน และความเหมาะสมแกฐานะการดํา รง
ตําแหนงด ว ย ขอให สํานักงานศาลยุติธ รรมพิจารณาในสวนนี้ ในชั้น แรกที่รีบเปดทําการศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบก็อาจจะใหพักไปกอนได แตสํานักงานศาลยุติธรรมจะตองใหความสําคัญ
กับการจัดหาที่พักใหทานเปนลําดับแรก นาจะเหมาะสมกวา
นายสู บุ ญ วุ ฒิ วงศ : ปญ หานี้ เป น ปญ หาเฉพาะหนา ในการเป ด ทํา การศาลอาญาคดี ทุ จริ ต และ
ประพฤติมิชอบภาค ขอฝากใหสํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาดําเนินการ คาเช าเดือนละ ๕,๕๐๐ บาท
สวนที่เกินทานตองเสียคาใชจายเอง เพราะเบิกคาเชาบานไดเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท เมื่อสั่งใหไปปฏิบัติ
ราชการตางจังหวัด แลว ไมมีการเยีย วยาในสวนนี้ และยังมีประเด็นเรื่องการดํารงตนอีก ผูพิพ ากษาที่
เขาพักในที่พักตามอัตราที่กําหนด คงจะตองเปนหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพราะหอพักของเอกชนอื่นๆ
ไมสามารถเชาไดในอัตราที่ทางราชการกําหนด อัตราคาเชาบานในปจจุบันไมสอดคลองกับความเปนจริง
ผูชวยเลขานุการฯ : ขอเรีย นวากรณีพระราชกฤษฎีกาที่แกไขเพิ่มเติมในสวนของอัตราคาเชาบาน
จากการสอบถามกรมบัญชีกลางเมื่อเดือนที่แลวไดรับแจงวาการปรับอัตราคาเชาบานเปนเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท
เปน การปรับใหแ กทุกหนว ยงาน โดยขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมจะอยูในพระราชกฤษฎีกา
คาเชาบานขาราชการฉบับที่แกไขเพิ่มเติมดวย และกรมบัญชีกลางแจงวาไดสงเรื่องไปที่สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีแลว แตยังไมไดเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
นายสูบุญ วุฒิวงศ : ไดรับทราบขอมูลในเบื้องตนวานายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี
สั่งการใหกระทรวงการคลังรับรางพระราชกฤษฎีกาไปหารือรวมกับสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน และสวนราชการที่เกี่ยวของใหไดขอยุติในประเด็นความเหลื่อ มล้ําของขาราชการพลเรือนกับ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยและขอสังเกตของอัยการสูงสุดเรื่องบัญชีตําแหนงของขาราชการอัยการ
ขณะนี้กระทรวงการคลังยังไมสงเรื่องกลับมา
นายธีระพงษ วงศศิวะวิลาส : ขอตรวจสอบขอมูลกอน
นายสู บุ ญ วุ ฒิ ว งศ : ถ า ที่ ป ระชุ ม ไม มี ค วามเห็ น เป น อย า งอื่ น ถื อ ว า เห็ น ชอบตามที่ เ สนอมา
สวนขอสังเกตขอใหสํานักงานศาลยุติธรรมรับไปพิจารณาดําเนินการ
มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบการกําหนดสํานักงานประจําศาล ดังนี้
(๑) สํานักงานประจําศาลจังหวัดเชียงคํา
(๒) สํานักงานประจําศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ - ภาค ๙

๑๖
ทั้งนี้ สํานักงานประจําศาลจังหวัด เชียงคํา สํานักงานประจําศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบภาค ๑ ภาค ๓ ภาค ๔ ภาค ๕ ภาค ๖ ภาค ๘ และภาค ๙ มีกําหนดเปดทําการ
ตั้งแตวัน ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เปนตนไป สําหรับสํานักงานประจําศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบภาค ๒ และภาค ๗ มีกําหนดเปดทําการตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เปนตนไป
๒. เห็นชอบรางประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง กําหนดใหมีสํานัก
อํานวยการประจําศาลและสํานักงานประจําศาล (ฉบับที่ ..)
๓. เห็น ชอบร างประกาศคณะกรรมการบริ หารศาลยุ ติธรรม เรื่อง การแบ งสว น
ราชการภายในและกําหนดอํานาจหนาที่ของสวนราชการในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..)
๕.๓ รางแผนการใชจา ยงบประมาณประจําปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพิ่มเติม
นายสูบุญ วุฒิวงศ : ขอใหฝายเลขานุการฯ แถลง
นายรุง ศัก ดิ์ วงศก ระสัน ต : ตามที่คณะอนุกรรมการงบประมาณไดพิจ ารณารางแผนการใชจาย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ซึ่งที่ประชุมเห็นควรแกไขรางแผนการใชจาย
งบประมาณฯ ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ และนําเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรม นั้น
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๔
กําหนดใหเงินงบประมาณรายจายประจําปที่ไดรับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม รวมถึงเงินงบประมาณประจําปเหลือจายเปนเงินรายรับของ
ศาลยุติธรรมและสํานักงาน และขอ ๑๕ กําหนดใหสํานักงานจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป
ของศาลยุติธรรมและสํานักงานเสนอตอคณะอนุกรรมการงบประมาณ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรมพิจารณาอนุมัติกอนการใชจายเงิน
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อโปรดพิจารณารางแผนการใชจาย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ดังนี้
๑.๑ อนุมัติแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม
จํานวนเงิน ๑,๓๓๘,๒๗๕,๕๖๐ บาท
๑.๒ อนุมัติในหลักการมอบอํานาจใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม พิจารณาอนุมัติ
โครงการ งาน รายการ และงบประมาณ ภายใตเงินสํารองเพื่อการบริหารจัดการและดําเนินงานตามนโยบาย
ขอเชิญ นางสาวรุจิวรรณ ผลัญชัย ผูอํานวยการสํานักแผนงานและงบประมาณ เปนผูชี้แจง
นางสาวรุจิวรรณ ผลัญชัย : ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๑๗ (๔) บัญญัติใหคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีอํานาจหนาที่พิจารณาใหค วามเห็นชอบ
ในการบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุของศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม ประกอบกับ
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ และขอ ๑๕ กําหนดให

๑๗
สํ า นั ก งานจั ด ทํ า แผนการใช จ า ยงบประมาณประจํ า ป ข องศาลยุ ติ ธ รรมและสํ า นั ก งานเสนอต อ
คณะอนุกรรมการ เพื่อเสนอ ก.บ.ศ. พิจารณาอนุมัติกอนการใชจายเงิน
ในการนี้ สํ า นัก งานศาลยุ ติธ รรมขอเสนอร า งแผนการใช จา ยงบประมาณประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม สําหรับคาใชจายงานประจํา และงานเชิงยุทธศาสตรเฉพาะรายการ
คาใช จายที่มีค วามจําเปน ต องจ ายนอกเหนือ จากรายการตามแผนการใชจ ายงบประมาณประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนจํานวนเงิน ๑,๓๓๘,๒๗๕,๕๖๐ บาท ประกอบดวยงานประจําจํานวน ๒ งาน
วงเงิน ๑,๑๒๙,๖๒๖,๓๐๐ บาท งานเชิงยุทธศาสตร จํานวน ๓๔ โครงการ วงเงิน ๒๐๘,๖๔๙,๒๖๐ บาท
ทั้งนี้ไดจัดลําดับความสําคัญ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหนาที่ ๑-๓ ถึงหนาที่ ๑-๕ ประกอบดวย
คาใชจายประจําขั้นต่ําและคาใชจายตามสิทธิ จํานวน ๑ งาน ๒ รายการ คาใชจายภารกิจพื้นฐานที่ตอง
ดําเนินการตามกฎหมาย จํานวน ๑ งาน ๕ รายการ คาใชจายที่เปนภารกิจตามนโยบายประธานศาลฎีกา
และภารกิจเชิงยุทธศาสตร จํานวน ๓๕ โครงการ
สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมได จั ด ทํ า แผนการใช จ า ยงบประมาณประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ที่สอดคลองกับนโยบายประธานศาลฎีกา ดังนี้
ดานที่ ๑ การอํานวยความยุติธรรมและการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ๑๒ โครงการ
จํานวนเงิน ๑๒๕,๗๘๕,๙๖๐ บาท
ดานที่ ๒ การพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม ๑๖ โครงการ จํานวนเงิน ๔๓,๘๑๓,๙๐๐ บาท
ดานที่ ๓ การพัฒนาบุคลากร ๖ โครงการ จํานวนเงิน ๓๙,๐๔๙,๔๐๐ บาท
ดานที่ ๔ การตางประเทศ จํานวน - บาท
รวมทั้งสิ้นเปนเงิน ๒๐๘,๖๔๙,๒๖๐ บาท
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
๑. อนุมัติแ ผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม
จํานวนเงิน ๑,๓๓๘,๒๗๕,๕๖๐ บาท
๒. อนุมัติในหลักการมอบอํานาจใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาอนุมัติ
โครงการ งาน รายการ และงบประมาณ ภายใตเงินสํารองเพื่อการบริหารจัดการและดําเนินงานตามนโยบาย
นายสูบุญ วุฒิวงศ : ฝายเลขานุการฯ มีประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม กอนที่จะให ก.บ.ศ. อภิปราย
ผูชวยเลขานุก ารฯ : ขอชี้แ จงวาในสวนของการดําเนินการตามโครงการ หรือการจัด สรรที่เสนอ
แผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม เปนไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติ
ในแตละปงบประมาณ บางโครงการจะเปนการดําเนินการในชวงกลางถึงปลายปงบประมาณ จึงนํามา
จัด เปน รายการในแผนการใชจายงบประมาณเพิ่ม เติม ซึ่งบางสวนเปนเรื่องที่ สํานักงานศาลยุติธ รรม
ไดรับคําขอจากหนวยงานตางๆ แลวรวบรวมเสนอไปที่สํานักงบประมาณ หรือฝายบริหารตั้ งแตปที่แลว
แตมีบางสว นที่ ฝายบริหารพิจารณาวามีความจําเปนและเหมาะสมในกรอบของวงเงิน เมื่อมีรายรับ
เพิ่มเติมเขามา สํานักงานศาลยุติธรรมจึงนํามาจัดสรรในแผนการใชจายงบประมาณเพิ่มเติม รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

๑๘
นายเศกสิทธิ์ สุขใจ : ขอใหขอสังเกต ๓ ประเด็น คือ ประเด็นแรก หนาที่ ๒-๕ รายการเงินรางวัล
ประจําป เห็นดวยวาควรจัดสรรเงินรางวัลประจําปใหแกเจาหนาที่ ซึ่งหนวยงานอื่นก็จัดสรรเงินสวนนี้
เกือบทุกหนว ยงาน ขอตั้งขอสังเกตวาหนวยงานอื่นจัด สรรเงินรางวัลประจําปใหแ กเจาหนาที่ทุกคน
ตั้งแตร ะดับผู อํานวยการจนถึงขาราชการระดับลาง จึงขอสอบถามวาเปนไปไดหรือไมที่วาตอไปจะ
พิจารณาจัดสรรใหแ กผูพิพ ากษาดว ย เนื่องจากในการจัด สรรเงินรางวัลประจําปมีการพิจารณาเรื่อง
ประสิทธิภาพการทํางานผูพิพากษาทํางานเต็มที่จึงควรไดรับเงินสวนนี้เชนเดียวกัน ขอฝากขอสังเกตไปยัง
สํานักงานศาลยุติธรรมวาเดิมมีการจัดสรรงบประมาณในการดูงานตางประเทศ แตปจจุบันไมมี เห็นวา
เรื่องเงินรางวัลประจําปควรดําเนินการทั้งระบบซึ่งเปนแนวคิด ประเด็นที่สอง หนาที่ ๓-๙๓ โครงการ
แปลกฎหมายและเอกสารวิชาการที่เกี่ยวกับศาลยุติธรรม หนวยงานรับผิดชอบ สํานักกิจการตางประเทศ
กิจกรรมที่ ๒.๒ จางบุคคล/หนวยงานภายนอกแปลเอกสาร จํานวนเงิน ๑๙๕,๐๐๐ บาท ซึ่งเปนจํานวนเงิน
ไมมาก แต เห็น วาผูพิพ ากษาโดยเฉพาะนักเรีย นทุนจบการศึกษาจากตางประเทศหลายรุน ขณะนี้มี
จํานวนหลายรอยคน เหตุใดจึงไมใชบุคลากรภายในหนวยงาน โดยจัดให พิพากษาเหลานี้มาชว ยกัน
แปลเอกสารและนําเงิน สว นนี้มาเปนเบี้ย ประชุม จะดีกว า และผูพิพ ากษาที่ไ ดรับทุน ของสํา นักงาน
ศาลยุติธรรมจะไดนําความรูที่เรียนมาใชงาน ทําใหไมลืมและไดทดแทนศาลยุติธรรมดวย ฉะนั้นเปนไปได
หรือไมที่จะใหผูพิพ ากษาเหลา นี้มาชวยแปลเอกสาร ไมท ราบวาสํานักงานศาลยุติธรรมมีการจัด ทํ า
ทะเบียนไวหรือไมวาขณะนี้มีผูพิพากษาที่จบจากตางประเทศจํานวนกี่คน ประเด็นที่สาม หนาที่ ๓-๑๑๐
โครงการมาตรการรั กษาความปลอดภัย ศาลในจั งหวัด ชายแดนภาคใต ขอ ๒.๘ รายการสนับสนุ น
ครุภัณฑเครื่องออกกําลังกายศาลใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตและศาลจังหวัดนาทวี ผมเปนผูเสนอให
จัดซื้อครุภัณฑเครื่องออกกําลังกาย เมื่อมีการจัดซื้อแลวก็ตรวจสอบอีกครั้งวาเปนอยางไร ปรากฏวา
เครื่องออกกําลังกายมีสภาพทรุดโทรมและเสียหาย ขอขอบคุณเลขาธิการฯ ที่จัดสรรเครื่องออกกําลังกายให
แต จั ด สรรไม ค รบทุ ก ศาล เนื่ อ งจากเมื่ อ พิ จ ารณาจากเอกสารแล ว พบว า มี ศ าลจั ง หวั ด ยะลา
ศาลจังหวัดเบตง ศาลจังหวัดนาทวี ศาลจังหวัดปตตานี แตไมมีศาลจังหวัดนราธิวาส และศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัด แมวาศาลแหลานี้จะมีหนังสือมาที่สํานักงานศาลยุติธรรม ประเด็นนี้เปนประเด็น
ที่ออนไหว เห็นวาควรจัด สรรเครื่องออกกําลังกายใหครบทุกศาล เพราะบุคคลเหลานี้ปฏิบัติงานอยู
ในพื้นที่เสี่ยงภัย จะเดินทางไปไหนมาไหนก็ลําบาก
นายสูบุญ วุฒิวงศ : นายเศกสิทธิ์ฝากขอสังเกตไว ๓ ประเด็น
นายอาเล็ก จรรยาทรัพยกิจ : ขออนุญาตใหความเห็นเกี่ย วกับขอเสนอของนายเศกสิ ท ธิ์เรื่องการ
จัดสรรเงิน รางวัลประจําปใหแกขาราชการตุลาการวาไมควรจะมี เงินรางวัลประจําปของขาราชการ
ธุรการเปนการดําเนินการทางดานธุรการเพื่อเสริมกระบวนการพิจารณาคดีของศาลใหเปนไปดวยความรวดเร็ว
เชน การสงคําคูความ แตถานํามาใชกับกระบวนการพิจารณาคดีข องขาราชการตุลาการ อาจทําให
บุคคลภายนอกมองวาทําคดีดวยความรวดเร็วเพื่อหวังจะไดรับเงินรางวัลประจําปหรือไม จริงอยูวาทาน
อาจจะไมไดคาดหวัง แตผูอื่นอาจมองในลักษณะนั้นไดเหมือนกับกรณีของพนักงานสอบสวนที่ประชาชน
มองวาทุกวันนี้พนักงานสอบสวนจับผูตองหาคดียาเสพติด เพราะตองการเงินสินบนหรือไม งานคดีเปน
การพิจารณาคดีเพื่อใหความเปนธรรม จึงยากที่จะบอกไดวาคดีใดจะพิจารณาเสร็จเร็ว หรือเสร็จชา
ถาหากจะจัดสรรเงินรางวัลประจําปแลวจะยึดหลักเกณฑใด ถาปหนึ่งคดีเสร็จเร็วไมมีคดีคางการพิจารณา
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แต ไ ด รั บ ความเป น ธรรมหรื อ ไม หรื อ มี ก ารตั ด พยานสํ า คั ญ ไปหรื อ ไม ซึ่ ง เป น เรื่ อ งที่ พิ จ ารณายาก
โดยสวนตัวแลวเห็นวาไมควรดําเนินการเรื่องนี้ ขาราชการตุลาการมีเงินเดือนพออยูได อีกประการหนึ่ง
คือ เมื่อพิจารณาภาคผนวกแลว พบวามีโครงการเสริมสรางมาตรฐานการอํานวยความยุติธ รรมของ
ศาลอุทธรณคดีชํานัญ พิเศษ ขณะนี้ มีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและจะเปด ทําการ
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ไมทราบวามีโครงการเสริมสราง
มาตรฐานการอํ านวยความยุ ติ ธรรมของศาลเหล านี้ ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรื อไม เพื่ อให ศาล
ที่เปดใหมมีมาตรฐานเดียวกัน เมื่อเปดทําการครบหนึ่งปควรมีการสัมมนาเฉพาะศาลเหลานี้หรือไม เพื่อใหมี
แนวทางในการปรับปรุงเปนมาตรฐานเดียวกัน มิใหเกิดความรูสึกวาเมื่อนําระบบไตสวนมาใชแลวมีสองมาตรฐาน
นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ : ในหลักการคงจะไมไดคัดคาน เพราะเปนไปตามระเบียบและกฎหมาย
ที่อยูในอํานาจที่จะเสนอตอ ก.บ.ศ. ได อยางไรก็ดีเมื่อพิจารณาขอความในระเบียบจะเห็นไดวาจะตอง
เปนงบประมาณเหลือจาย จึงขอสอบถามวาประการแรกเปนเงินงบประมาณเหลือจายจากปงบประมาณใด
อยางไร และมีจํานวนเทาใด ประการที่สองในหลักการสามารถที่จะดํา เนินการในสวนของแผนการ
ใชจายงบประมาณเพิ่มเติมไดถาตั้งงบประมาณไมเพียงพอตามกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวของ เพียงแต
ตองการใหสํานักงานศาลยุติธรรมแสดงถึงแผนการปฏิบัติงานกับแผนการใชจายงบประมาณเพิ่มเติม
เพราะปกติแลวถาเปนเรื่องงบประมาณสํานักงานศาลยุติธรรมจะเสนอแผนการใชจายงบประมาณไปที่
สํานักงบประมาณ แตเมื่อเปนแผนการใชจายงบประมาณเพิ่มเติมสํานักงานศาลยุติธรรมไมไดเสนอไปที่
สํานักงบประมาณ เพราะฉะนั้นตองการใหมีการแสดงแผนการปฏิบัติงานกับแผนการใชจายงบประมาณ
ซึ่งจะประกอบดวยความพรอมของการปฏิบัติงานและความจํา เปนที่ตองเสนอตอ ก.บ.ศ. เชน รายจาย
ประจํ า อาจจะตอ งเขี ย นแผนการปฏิ บั ติ ง านที่ ชั ดเจนว า งบประมาณรายจ า ยประจํ า จะมี แ ผนการ
ปฏิบัติงาน หรือแผนการใชจายงบประมาณอยางไรที่จะเพิ่มเติมจากงบประมาณที่ตั้งไว สําหรับรายจาย
ในสวนของงบลงทุนจะตองชัดเจนวามีความพรอมอยางไร เชน รูปแบบรายการ การประเมินราคา หรือ
TOR ที่ จ ะประกาศประกวดราคาจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง ถ า เป น รายการจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ ก็ จ ะมี ก ารกํ า หนด
คุณลักษณะของครุภัณฑ และพรอมที่จะกําหนดแผนการจัดซื้อจัดจางไดเมื่อใด จะเบิกจายเสร็จภายใน
สิ้นปนี้หรือไม อยางไร ประเด็นถัด ไปเปนเรื่ องเงินสํารองเพื่อการบริหารจัดการและการดําเนินงาน
ตามนโยบายที่ขอจัดสรรในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไมทราบวามีแผนที่จะนําไปใชในรายการใด
หรือ ยัง ไมมี เพราะประเด็ นที่เ สนอมาคือ ขออนุมัติ ในหลั กการมอบอํานาจให เลขาธิ การสํา นัก งาน
ศาลยุติธรรมพิจารณาอนุมัติโครงการ งาน รายการ และงบประมาณ ภายใตเงินสํารองเพื่อการบริหาร
จัดการและดําเนินการตามนโยบาย หมายความวาจะขออํานาจจาก ก.บ.ศ. ใหเลขาธิการฯ เปนผูอนุมัติ
ในรายจ า ยที่ ยั งไม ได กํ าหนดไว ในแผนการใช จ ายงบประมาณเพิ่ มเติ ม ถ าเที ย บสั ด ส วนแล ววงเงิ น
๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท กับวงเงินของปที่แลวการใชจายเงินเปนอยางไร สมมติวาไมไดนําเงินสวนนี้มาใช
จะสงคืน เปนเงินเหลือจ ายแลวนํ ามาใชในปงบประมาณถั ดไปใช หรือไม ประเด็นสุดทายเรื่องเงิ นรางวั ล
ประจําป ผมคงจะไมกาวลวง เพราะอาจจะเปนกฎระเบียบของทางศาลที่จะเปนผูกําหนดใหมีเงินรางวัล
ประจําปขึ้น มา แตข อนําเรีย นขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาวาปจจุบันขาราชการพลเรือนไมมีเงิน
รางวัลประจําปแลว
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ผูชวยเลขานุการฯ : ขอชี้แจงวา ประเด็นแรกเรื่องเงินรางวัลประจําปเปนไปตามที่ กรรมการบางทาน
มีขอสังเกต เดิมสํานักงานศาลยุติธ รรม หรือ ก.บ.ศ. เคยพิจารณาในประเด็นเรื่องเงินรางวัลประจําป
หรื อ เงิ น ค า ตอบแทนพิ เ ศษของผู พิ พ ากษา จึ ง ได มี ก ารจั ด ทํ า โครงการพั ฒ นาระบบการประเมิ น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการคดีศาลสูง หรือโบนัสศาลสูง ซึ่งเดิมมีแนวโนมวาจะ
พิจารณาจายเปนตัวเงิน แตสุดทายก็จัดสรรงบประมาณใหแตละศาลบริหารจัดการในลักษณะโครงการ
สัมมนาเพื่ อเพิ่ มศั กยภาพ ส ว นโครงการแปลกฎหมายและเอกสารวิ ชาการที่เ กี่ย วกั บศาลยุ ติธ รรม
ขอเรียนวามีคณะอนุกรรมการตรวจทานการแปลกฎหมายและเอกสารสําคัญที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ของศาลยุติธรรม ที่กํากับดูแลโดยผูพิพากษา แตถามีความจําเปนเรงดวนก็จะจัดจางบุคคล/หนวยงาน
ภายนอกแปลเอกสาร โดยคณะอนุกรรมการชุดนี้เปนผูพิจารณาวามีความเหมาะสมหรือไม ถาที่ประชุม
มีข อ สัง เกตก็ จะแจง ไปที่ ค ณะอนุ กรรมการฯ วา ใหจั ด จา งบุค คล/หน วยงานภายนอกแปลเอกสาร
เทาที่จําเปน โดยจะใชผูพิพากษาที่จบการศึกษาจากตางประเทศแทน ซึ่งขณะนี้สํานักการตางประเทศ
และสํานักประธานศาลฎีกาไดรวบรวมขอมูลเกี่ย วกับผูพิพากษาที่จบแตละสาขา โดยจะนําผูพิพากษา
เหลานี้มาชวยทํางาน เดิมจะเปนการจางแปลและมีการตรวจสอบจากผูพิพากษาที่จบการศึกษาจากตางประเทศ
โดยมีคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาใหกอนที่จะนําขอกฎหมายเหลานั้นออกไปเผยแพร กรณีเครื่องออกกําลังกาย
เดิมบางศาลมีอยูแลว ในเบื้องตนที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอมาเนื่องจาก ก.บ.ศ. เคยอนุมัติเปนหลักการ
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่เกิดเหตุการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต และผูพิพากษาถูกยิง
เสี ย ชี วิต สํ านั กงานศาลยุ ติธ รรมจะได เสนอรายการดั งกล าวในแผนการใช จ ายงบประมาณ แต ทั้ ง นี้
ถาที่ประชุ มมีขอสังเกตในเรื่อ งนี้ก็สามารถอนุมัติ เปนหลักการวาใหสํ านักงานศาลยุติธรรมสามารถ
ดําเนินการไปไดถามีศาลในชายแดนภาคใตเสนอขอเขามา โดยไมตองเสนอมาที่ ก.บ.ศ. อีก ถือวา ก.บ.ศ.
อนุมัติในหลักการในสวนนี้ สําหรับประเด็นที่ผูอํานวยการสํานักงบประมาณมีขอสังเกตขอชี้แจงวากรณีนี้
เปน ไปตามระเบีย บคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วา ดวยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๔
กําหนดใหเงินงบประมาณรายจายประจําปที่ไดรับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํา ป หรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม รวมถึงเงินงบประมาณประจําปเหลือจายเปนเงินรายรับของ
ศาลยุติธรรมและสํานักงาน ในหลักการสํานักงานศาลยุติธรรมจะเปนการสะสมงบประมาณเหลือจายของ
แตละป มีการหมุนเวีย นและใชจายในสวนนี้ โดยในการดําเนินการตามแผนการใชจายงบประมาณ
สํานักงานศาลยุติธรรมจะมีการรายงานผลการดําเนินการมาที่คณะอนุกรรมการงบประมาณกอนที่จะ
เสนอ ก.บ.ศ. ซึ่งเปนไปตามขั้นตอน สําหรับกรณีการใชจายเกี่ยวกับครุภัณฑ หรือการดําเนินการตางๆ
เปนไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ หรือขอกําหนดของสํานักงบประมาณ ขอนําเสนอวาความจริ งแลว
งบประมาณเหลือจาย หรือเงินสํารองเพื่อการบริหารจัดการและดําเนินงานตามนโยบายที่เลขาธิการฯ
เปนผูอนุมัติสุดทายแลวก็ตองรายงานมาที่ ก.บ.ศ. ในแผนการใชจายงบประมาณอยูแลว สําหรับเรื่อง
แผนการปฏิบัติการขณะนี้สํานักงานศาลยุติธรรมได แ จงใหหนวยงานตางๆ จัด ทํา แผนปฏิบัติการตาม
แผนการใชจายงบประมาณ สวนใหญแลวจะเปนหลักการที่ไมมีขอผูกพันขามปงบประมาณ เพราะสวนนี้
จะเปนกรณีที่มีการใชจายในแตละปถาเปนกรณีการลงทุนตางๆ หรือรายการใหญๆ จะดําเนินการในสวนของ
เงินคาธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณ หรือจะเปนการขอผู กพันงบประมาณไปที่สํานักงบประมาณ
ในสวนของเงินสํารองเพื่อการบริหารจัดการคณะอนุกรรมการงบประมาณเห็นวาขณะนี้สํานักงานศาลยุติธรรม
จะตองเปดทําการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคเพิ่มอีก ๗ ภาค ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐
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จะมีทั้งงบลงทุนและงบบุคลากรซึ่งมีความจําเปนตองเสริมงบประมาณ สํานักงานศาลยุติธรรมจะตองขอ
งบประมาณไปที่สํานักงบประมาณดวย ขณะนี้สํานักงานศาลยุติธรรมเห็นความจําเปนสวนนี้ในเบื้องตน
จึงขออนุมัติในหลักการ กรณีงบลงทุนตางๆ ในปนี้ สํานักงานศาลยุติธรรมเห็นวาจะดําเนินการเกี่ยวกับ
การอํา นวยความยุติ ธ รรมใหแ กป ระชาชนและผูตองหามีการปรับปรุงหอ งขัง ซึ่ งเปน นโยบาย จึง มี
เงิน สํารองสวนหนึ่งที่ สามารถนํามาดําเนินการในสวนนี้ สวนงบบุคลากรหากสอบถามวาขณะนี้มีการ
ดําเนินการเปนอยางไร ขอเรีย นวามีความจําเปนตองดําเนินการลวงหนาไวในกรณีของเงินเดือนและ
การปรับอัตราเงินเดือนของผูพิพากษาที่จะมีการปรับในอัตรารอยละ ๑๐ โดยมีผลยอนไปตั้งแตวันที่ ๑
ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งในสวนนี้จะตองมีการของบประมาณเพิ่มเติม จึงจําเปนตองมีเงินสํารองไวบางสวน
เพื่อดําเนินการจัดสรรในกรณีที่รางกฎหมายผานความเห็นชอบจาก ครม. ในปงบประมาณนี้ เนื่องจาก
ล า สุ ด ได รั บ แจ ง ว า ขณะนี้ ร า งกฎหมายอยู ร ะหว า งรอเสนอที่ ป ระชุ ม ครม. ในเบื้ อ งต น สํ า นั ก งาน
ศาลยุติธ รรมเห็นวา อาจจะไมจําเปน มากขนาดนี้ แตที่ประชุมคณะอนุกรรมการงบประมาณเห็น ว า
ถาสามารถดําเนินการเผื่อไวได ก็จะเปนประโยชนตอหนวยงาน
นายสูบุญ วุฒิวงศ : มีกรรมการทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม
นายเศกสิทธิ์ สุขใจ : เมื่อพิจารณาในหนาที่ ๔-๒๔๙ โครงการมาตรการรักษาความปลอดภัยศาล
ในจัง หวัด ชายแดนภาคใตพ บวา ศาลที่มี ห นัง สื อขอจัด สรรเครื่ อ งออกกํ าลั ง กายจํา นวน ๔ ศาลคื อ
ศาลจังหวัดยะลา ศาลจังหวัดเบตง ศาลจังหวัดนาทวี และศาลจังหวัดปตตานี แลวไดรับการจัดสรร จึงขอให
สํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาจัดสรรเครื่องออกกําลังกายใหศาลอื่นที่อยูในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใตดวย เพราะศาลเหลานี้มีความจําเปนตองใชเชนเดียวกัน แตไมไดทําหนังสือเข ามา ขอความกรุณา
ที่ประชุมอนุมัติตามที่นายภพเสนอ คือ ถาศาลเหลานั้นมีความจําเปนและทําเรื่องขอเขามา สํานักงาน
ศาลยุติธรรมสามารถอนุมัติใหได จะตองเขาใจวาศาลในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตเดินทางไปไหน
ลําบาก ขาวก็ตองฝากใหเจาหนาที่ไปซื้อ และตองอยูแตในบริเวณศาล ผมเคยเดินทางเขาไปในพื้นที่แลว
นา กลั ว มาก คนที่ อ ยู รอบข า งก็ ไม รู ว า เป นฝ า ยไหน และตอนกลางคื น มี ค นเดิ น หน า หอ งพั ก ทั้ ง คื น
ผูพิพ ากษาที่ไปปฏิบัติงานในพื้ นที่อยูดวยความยากลําบาก จะไปซื้อของ หรือออกกํา ลังกายก็ไมไ ด
เครื่อ งออกกํา ลัง กายเปน สิ่ง ที่ จํา เปน ในสมั ย นั้น ผมเปน ผู เสนอให อนุ มัติ ใ นหลั กการใหติ ด ตั้ง UBC
ในบานพัก ตอนนี้เปน TRUE เมื่อตรวจสอบแลวพบวายังใชได แตอยางไรก็ดีการออกกําลังกายเปนสิ่งที่
สําคัญเชนเดียวกัน จึงขอความกรุณาวาชวยดูแลบุคคลเหลานั้นดวย
นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ : ประเด็นเรื่องแผนปฏิบัติงาน แผนการใชจายงบประมาณเพิ่มเติมตองการ
ใหสํานักงานศาลยุติธ รรมจั ด ทํา แตไมจําเปนตองเสนอ ก.บ.ศ. อาจจะเสนอไปที่คณะอนุกรรมการ
งบประมาณก็ไดแลวนํามารายงาน ก.บ.ศ. เพื่อทราบ เพื่อแสดงใหเห็นถึงความพรอม และ ก.บ.ศ. จะได
ติด ตามความเคลื่ อนไหวว าเป น ไปตามความต อ งการของศาลยุ ติ ธ รรมหรื อ ไม ส ว นงบสํา รองจ า ย
ผมจะไดรับทราบไววาวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปนการเตรียมการไวสําหรับ ๓ รายการใหญ คงจะ
ไดรับเปนขอมูลประกอบการพิจารณา เพราะขณะนี้เรื่องกําลังอยูในชั้นการพิจารณาของ ครม.
ผูชวยเลขานุก ารฯ : กรณีการปรับอัต ราเงินเดือนของผูพิพากษาในหลักการถา กฎหมายผานการ
พิจารณาของ ครม. สํานักงานศาลยุติธรรมจะตองของบกลางเพิ่มเติม ขณะนี้เหมือนกับเปนการนําเงิน

๒๒
สะสมบางสวนซึ่งเปนเงินสํารองจายมาเบิกจายกอน ซึ่งเปนขั้นตอนในเบื้องตน แตสุดทายแลวสํานักงาน
ศาลยุติธรรมจะตองของบกลางมาดวย
เลขานุการฯ : สําหรับเรื่องเครื่องออกกําลังกายที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดไมมี เขาใจวานาจะ
เปนการใชรวมกันระหวางศาลจังหวัดกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด เนื่องจากศาลจังหวัดทุกศาล
ในพื้น ที่ ๓ จังหวัด ชายแดนใตสํานักงานศาลยุติธรรมจัดใหมีอาคารเอนกประสงค หรือโรงยิม ผมเพิ่ง
เดินทางไปตรวจราชการที่ศาลจังหวัดนราธิวาส เขาใจวานาจะไดรับจัดสรรเครื่องออกกําลังกายเมื่อปที่แลว
อยางไรก็ดีถา ก.บ.ศ. อนุมัติเปนหลักการผมก็จะไปตรวจสอบอีกครั้งวาศาลจังหวัดนราธิวาสไดรับเครื่อง
ออกกําลังกายเมื่อปที่แ ลวหรือไม ถายังไมได หรือไดรับจัด สรรไปนานแลวก็จะอนุมัติง บประมาณเพื่อ
จัดซื้อเพิ่มเติม สวนเงินสํารองจายขอเรียนวาจะนํามาใชใน ๓ รายการใหญ คือ ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติ มิ ช อบภาค การปรั บ ปรุ ง ห อ งขั ง ผู ต อ งหา หรื อ จํ า เลยของศาลทั่ ว ประเทศซึ่ ง จะต อ งใช
งบประมาณจํานวนหนึ่ง และการปรับอัตราเงินเดือนของผูพิพากษา ขอขอบคุณผูอํา นวยการสํานัก
งบประมาณสําหรับแผนปฏิบัติงานสํานักงานศาลยุติธรรมจะไปดําเนินการตามคําแนะนําของทาน
นายสูบุญ วุฒิวงศ : ขอใหสํานักงานศาลยุติธรรมรับคําแนะนําของผูอํานวยการสํานักงบประมาณไป
ดําเนินการ จะไดคลองตัว
นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ : ในหนาที่ ๔-๑ กิจกรรมความรวมมือทางกฎหมายและการศาลระหวาง
ประเทศ ยุทธศาสตรที่ ๓ กระชับความรวมมือทางการศาล การยุติธรรม งานที่ ๑ งานประสานความ
ร ว มมื อ ด า นการยุ ติ ธ รรม ๑.๑ กิ จ กรรมความร ว มมื อ ทางกฎหมายและการศาลระหว า งประเทศ
ซึ่งหนวยงานที่รับผิดชอบจะเปนสํานักการตางประเทศ ตั้งงบประมาณไว ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผมสงสัย
วากิจกรรมความรวมมือทางกฎหมายและการศาลระหวางประเทศ นอกจากสํานักการตางประเทศจะตั้ง
งบประมาณเขามาในคราวนี้แลวมีสํานักอื่นใดที่ไดรับงบประมาณไปบางแลวหรือไม
นางสาวรุจิวรรณ ผลัญชัย : มีสํานักประธานศาลฎีกาอีกหนวยงานหนึ่ง รายละเอียดปรากฏในหนาที่
๒-๑ โดยไดรับจัดสรรไปตั้งแตแผนการใชจายงบประมาณประจําป
ผูชวยเลขานุการฯ : ขอชี้แจงเพิ่มเติมวาตามที่ผูอํานวยการสํานักแผนงานและงบประมาณไดใหขอมูล
ในสว นของกิจ กรรมความรว มมื อทางกฎหมายและการศาลระหว างประเทศเป นกรณี ที่ สํ านั กงาน
ศาลยุติธ รรมจะต องดําเนินการรวมกับกระทรวงการตางประเทศในการประชุมตางๆ กระทรวงการ
ตางประเทศแจงวาจะตองเบิกคาใชจายจากตนสังกัด โดยจะเปนการตั้งงบประมาณไวที่หนวยงานเดียว
ที่มีภารกิจเกี่ยวของกับเรื่องตางประเทศ โดยในสวนของสํานักประธานศาลฎีกาเปนการของบประมาณ
มาเชน เดีย วกัน แตในการจัดสรรที่ ก.บ.ศ. อนุมัติไปในแผนการใชจายงบประมาณในสวนของการใช
งบประมาณในการเดินทางไปตางประเทศ จะอยูที่สํานักการตางประเทศเพียงหนวยงานเดียว
นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ : เมื่อพิจารณาจากผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในหนาที่ ๔-๗
และหน า ที่ ๔-๘ จะเห็ น ได ว า ตั้ ง งบประมาณไว ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต ใ ช จ า ยจริ ง จํ า นวนเงิ น
๘,๐๓๐,๒๑๒ บาท ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งงบประมาณไว ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมมีรายละเอียด
ซึ่งเขาหลักเกณฑที่ผูอํานวยการสํานักงบประมาณตั้งขอสังเกตวารายการในแผนการใชจายเงิ นมีแผนปฏิบัติ

๒๓
การหรือไม และถามีการจัดสรรงบประมาณสวนนี้ไปใหสํานักตางๆ ก.บ.ศ. ก็ไมสามารถทราบไดวาสํานักใด
มีการเดินทางไปต างประเทศ และไปประเทศใดบาง อยางไรก็ ตามมีผู พิ พากษาฝากคํ าถามว าได ข าวว า
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลจะเดินทางไปดูงานตางประเทศ
จึงสงสัยวานํางบประมาณมาจากที่ไหน หรือเปนขาวโคมลอย ขอทราบขอเท็จจริง
ผูชวยเลขานุก ารฯ : งบประมาณสําหรับกิจกรรมความรวมมือทางกฎหมายและการศาลระหวาง
ประเทศเปนรายการงานประจําบางสว น ตามที่ไดนําเรียนขอมูลแลว วาบางครั้งเปนการประชุม ของ
ผูบริ หารและการดู งานบางส ว น เช น การประชุ มสมาคมกฎหมายแหง อาเซีย น ALA (ASEAN Law
Association) ซึ่งจะมีการประชุมที่ประเทศบรูไนประมาณเดือนมีนาคม เปนงานประจํา ซึ่งสํานักการ
ตางประเทศจะเปนฝายสนับสนุนงบประมาณในสวนนี้ บางครั้งเปนเรื่องที่ทางตางประเทศเชิญประธาน
ศาลฎีกาไปรวมประชุม และใชงบประมาณจากกิจกรรมความรวมมือทางกฎหมายและการศาลระหวางประเทศ
ในการดําเนินการ ซึ่งเปนไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติมา
นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ : การศึกษาดูงานตางประเทศของสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาดฯ ใชงบประมาณสวนนี้หรือไม
ผูช วยเลขานุ ก ารฯ : คณะกรรมการวิ นิจ ฉัย ชี้ ขาดอํ านาจหนา ที่ร ะหว างศาลมีป ระธานศาลฎี ก า
ประธานศาลปกครองสูงสุด หัวหนาสํานักตุลาการทหาร และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ รวมทั้งหมด ๗ คน
ที่ผานมาเคยมีการเดินทางไปประชุม หรือศึกษาดูงานตางประเทศ ซึ่งเปนการดําเนินการตามแนวปฏิบัติเดิม
นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ : ผูพิพากษาสอบถามวามีการเดินทางไปศึกษาดูงานตางประเทศจริงหรือไม
และใชงบประมาณจํานวนเทาใด และผูเกี่ยวของมีใครบาง
ผูชวยเลขานุการฯ : ขอตรวจสอบขอมูลกอน เนื่องจากในสวนของสํานักแผนงานและงบประมาณ
ที่รับผิดชอบแผนการใชจายงบประมาณเพิ่มเติมไมมีรายละเอียดในสวนนี้
นายสูบุญ วุฒิวงศ : เรื่องนี้ขอใหชี้แจงในภายหลัง เนื่องจากขณะนี้ไมมีรายละเอียด
นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ : เนื่องจากมีผูพิพากษาสอบถามมา และเมื่อพิจารณารายละเอียดของ
แผนการใชจายงบประมาณเพิ่ มเติมจึงเกิดความสงสัย วาจะเดินทางไปศึกษาดูงานไดอยางไร เพราะมี
งบประมาณคอนขางจํากัด
นายสูบุญ วุฒิวงศ : ในหลักการคงจะไมมีผูใดคัดคานในเรื่องแผนการใชจายงบประมาณเพิ่มเติม ถาที่
ประชุมไมมีความเห็น เปนอยางอื่นถือวาอนุมัติแผนการใชจายงบประมาณเพิ่มเติม และรับขอสังเกต
และคําแนะนําของ ก.บ.ศ. ไปพิจารณาดําเนินการ โดยเฉพาะจากผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ซึ่งจะ
เปนประโยชนอยางยิ่ง ทั้งนี้ขอขอบคุณทานที่ใหขอมูลที่ดีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
มติที่ประชุม ๑. อนุมั ติ แ ผนการใช จ า ยงบประมาณประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่ ม เติ ม
จํานวนเงิน ๑,๓๓๘,๒๗๕,๕๖๐ บาท โดยมอบหมายใหสํานักงานศาลยุติธรรมรับขอสังเกตไปพิจารณา

๒๔
๒. อนุมัติในหลักการมอบอํานาจใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาอนุมัติ
โครงการ งาน รายการ และงบประมาณ ภายใตเงินสํารองเพื่อการบริหารจัดการและดําเนินงานตามนโยบาย
๓. อนุ มัติ ในหลั กการใหสํ านั กงานศาลยุ ติธรรมจัด หาครุ ภัณ ฑเครื่อ งออกกํา ลัง กาย
สําหรับศาลในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต และศาลจังหวัดนาทวี ภายใตโครงการมาตรการรักษา
ความปลอดภัย ศาลในจัง หวัด ชายแดนภาคใต โดยมอบอํานาจให เลขาธิการสํา นักงานศาลยุติ ธ รรม
พิจารณาอนุมัติตามความจําเปนและเหมาะสม
๕.๔ รางระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. ....
นายสูบุญ วุฒิวงศ : ขอใหฝายเลขานุการฯ แถลง
นายรุงศักดิ์ วงศกระสันต : ดวยมีประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ใหใช
พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีผลนับถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ซึ่งพระราชกฤษฎีกาดังกลาวมีการแกไขคํานิยามขาราชการ
โดยตัดในสวนของขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมออก มีผลใหขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
ไมอยูในบังคับตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม
ดังนั้น เพื่อมิใหเกิดผลกระทบตอการบริหารราชการและงานธุรการของศาลยุติธรรมและ
สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรมจึงเห็นควรนําเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
๑. ใหความเห็นชอบรางระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ....
๒. ให ค วามเห็ น ชอบให นํ า พระราชกฤษฎี ก าค า ใช จ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แ กไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๙ มาใชบังคับโดยอนุโ ลม นับแตวันที่พ ระราชกฤษฎีกา
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศใชเปนกฎหมาย
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อโปรดพิจารณา
ผูช ว ยเลขานุก ารฯ : ขอนํ าเรี ย นข อ มู ลว า กรณี ก ารเดิ น ทางไปราชการดั งกล า วเป น การเดิน ทาง
ไปราชการทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เดิมพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แ กไขเพิ่มเติมมีการระบุรวมถึงขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธ รรมดวย ในชั้น ที่
กรมบั ญชี กลางปรั บเปลี่ ย น หรือ แก ไขพระราชกฤษฎี กาได มีก ารสอบถามความเห็ นมาที่ สํา นัก งาน
ศาลยุติธ รรมวาในสว นของขาราชการฝายตุลาการศาลยุ ติธ รรมจะดําเนินการอยางไร ซึ่งสํานักงาน
ศาลยุติธรรมแจงวาถามีการปรับแกโดยยกเลิกในสวนของคํานิยามไมใหครอบคลุมถึงขาราชการฝายตุลาการ
ศาลยุ ติ ธ รรม สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมก็ พ ร อ มที่ จ ะดํ า เนิ น การออกระเบี ย บเพื่ อ ให เ ป น ไปตาม
พระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งสํานักงาน
ศาลยุติธรรมมีอํานาจที่จะดําเนินการในสวนนี้ เมื่อมีการปรับเปลี่ยนพระราชกฤษฎีกาก็ยิ่งมีความจําเปน
ที่จะตองดําเนินการออกระเบียบฉบับนี้ ซึ่งไมมีความขัดแยงกัน ในเบื้องตนเมื่อพระราชกฤษฎีกาคาใชจาย
ในการเดิ นทางไปราชการ (ฉบั บที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ มี การประกาศใช เมื่ อวั นที่ ๑๙ กุ มภาพั นธ ๒๕๖๐

๒๕
จึงมีความจําเปนที่จะตองออกระเบียบ ทั้งนี้สํานักงานศาลยุติธรรมไดนําเสนอรางระเบียบคณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธ รรม วาดว ยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. .... มาแลว อยางไรก็ดีเพื่อให
สามารถดําเนินการและเบิกคาใชจายตอไปได จึงขอนําเสนอ ก.บ.ศ. เพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการใหนํา
หลักเกณฑและวิธีการจายเงินตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ
ที่แกไขเพิ่มเติม ระเบียบการเบิกจาย ระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบอื่นของทางราชการในเรื่อง
ดังกลาวมาใชบังคับโดยอนุโลม ตั้งแตวันที่พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศใชเปนกฎหมาย จนกวาจะมีระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมออกใชบังคับแทน
ในสวนของรางระเบียบฯ จะขอนําเสนอใหที่ประชุมเห็นชอบในหลักการแลวสงใหคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม คณะที่ ๑ (ฝายการเงิน การคลัง และการงบประมาณ) พิจารณา
เพื่อความรอบคอบ โดยขณะนี้สามารถใชพระราชกฤษฎีกานี้ไปกอนไดเพื่อไมใหเกิดขอขัดของ อยางไรก็ตาม
ถา ก.บ.ศ. มีขอสังเกตเกี่ยวกับรางกฎหมายที่เสนอ สามารถแจงมายังฝายเลขานุการฯ ซึ่งฝายเลขานุการฯ
จะไดนําเสนอใหที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อพิจารณาตอไป โดยขอความเห็นชอบใหนําพระราช
กฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
นับแตวันที่พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศใชเปนกฎหมาย
นายฉัต รชัย ไทรโชต : ในสว นที่สํานักงานศาลยุติธรรมนําเสนอ ก.บ.ศ. ใหความเห็นชอบ ๒ ขอ
ขอ ๓.๒ ขอความเห็นชอบใหนําพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม นับแตวันที่พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศใชเปน กฎหมาย เห็นวา ก.บ.ศ. คงตอ งเห็นชอบ เพราะ
พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๖ ไดตัดขาราชการตุลาการ
ศาลยุติธรรมออกไป เทากับวาขณะนี้ไมมีระเบียบเกี่ยวกับคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ขอ ๓.๒
จึงนาจะใหความเห็น ชอบได สว นขอ ๓.๑ คงตองออกเปนระเบีย บของเราเอง ซึ่งเทาที่อานพบวา
รา งระเบี ย บที่ เสนอมายั ง มี ข อบกพร องค อ นขา งมาก ดั ง นั้ น ถา เห็ น ชอบในหลั ก การแล ว ส งเรื่ อ งให
คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองฯ คณะที่ ๑ (ฝ า ยการเงิ น การคลั ง และงบประมาณ) พิ จ ารณา
โดยมีขอสังเกต ก.บ.ศ. แตละทานนําไปประกอบการพิจารณาก็นาจะเหมาะสม
นายสมศักดิ์ โชติรัต นะศิริ : ขอ ๓.๑ ที่จะมอบหมายให คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ คณะที่ ๑
(ฝายการเงิน การคลัง และงบประมาณ) พิจารณาทบทวนผมไมขัดของ ขอ ๓.๒ ตองการการยืนยันวา
เปน ไปตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แ กไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ คือฉบับเดิมจะรวมถึงขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมดวยหรือไม
ผูชวยเลขานุก ารฯ : ฉบับเดิมจะรวมถึงขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม ในพระราชกฤษฎีกา
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ แตฉบับใหม กรมบัญชีกลางเปนฝายแจงสํานักงาน
ศาลยุ ติ ธ รรมว า มี ค วามเห็ น ประการใดในกรณี ที่ ป รั บ ข า ราชการฝ า ยตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมออก
ซึ่ง สํานักงานศาลยุติธ รรมไดแ จงไปในเบื้องตนวา ถามีการปรับ ออกก็ไมขัดของ โดยจะไปดําเนิน การ
ยกรางระเบียบใหเปนไปตามแนวทางในการนําไปใชปฏิบัติ ที่ผานมาปรากฏวาสุดทายพระราชกฤษฎีกา
ก็ไมไดใชบังคับกับขาราชการตุลาการ เพราะฉะนั้นในขณะนี้ที่จะยึดโยงกับมติคณะรัฐมนตรี เพื่อจะไมให

๒๖
เกิ ด ข อ ขั ด ข อ งในการปฏิ บั ติ ซึ่ ง ก อ นที่ จ ะมี ก ารแก ไ ขพระราชกฤษฎี ก าฉบั บ ป จ จุ บั น ก็ ใ ช ต าม
มติคณะรัฐมนตรีอยูแ ลว โดยสํานักงานศาลยุติธรรมไดยึด ตามมติคณะรัฐมนตรี เพราะฉะนั้น เพื่อให
ก.บ.ศ. สบายใจ จึงขอนําเสนอ ก.บ.ศ. เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบใหนําพระราชกฤษฎีกาคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม นับแตวันที่
พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทาง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศใชเปนกฎหมายใหสอดคลอง
ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เคยดําเนินการ โดยสิทธิที่เคยจะมีอยางไรก็จะคงสิทธิกอนที่จะมีการแกไข
นายเศกสิทธิ์ สุขใจ : เห็นดวย เพราะถาไมใหบังคับจะไมสามารถเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการได
เพราะไมมีกฎหมายกําหนดใหเบิ กได ก.บ.ศ. จึงตองเห็นชอบตามข อ ๓.๒ ใชอนุโลมไปกอนเทาที่ จําเป น
แตระเบียบที่จะรางมาจะตองใชอีกนาน และมีรายละเอียดคอนขางมาก ดังนั้นเพื่อความรอบคอบจึงควรสงเรื่อง
ใหคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ คณะที่ ๑ (ฝายการเงิน การคลัง และงบประมาณ) พิจารณา
นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ : พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ
ที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๙ ไดถูกยกเลิกไป แลวจะทําอยางไรที่จะใหมีผลบังคับใชคือจะดูที่วิธีการ
ผูชวยเลขานุการฯ : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓๙
กําหนดวา "ในระหวางที่ยังไมมีระเบีย บ ประกาศ คําสั่ง เพื่อปฏิบัติ การตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนํา
พระราชกฤษฎี ก า กฎกระทรวง ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ประกาศ หรื อ คํ า สั่ ง ที่ ใ ช บั ง คั บ อยู ใ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาใชโดยอนุโลม" โดยไมไดถือวาเปนการยกเลิกพระราชกฤษฎีกา
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยถือวายังมีผลใชบังคับอยู โดย ก.บ.ศ. มีอํานาจ
ในการออกระเบียบที่จะใชบังคับกับขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรมจึงไดเสนอ
ก.บ.ศ. พิจารณาในวันนี้ เพื่ออนุมัติใหมีความชัดเจนวาสวนที่แกไขเพิ่มเติมจะตองนํามาใชกับขาราชการฝาย
ตุลาการศาลยุติ ธ รรมด ว ย เพื่ อไม ให มีปญ หาขอขั ดขอ ง และเพื่ อให ผูอํ านวยการสํ านัก งบประมาณ
เกิดความสบายใจ เวลาที่มีผูมาแปลความวาสวนที่แกไขเพิ่มเติมเกิดขึ้นภายหลัง สํานักงานศาลยุติธรรม
เห็นวาในเบื้องตนมีมติ ก.บ.ศ. ในสวนนี้ใหใชไปกอนได
นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ : ไมตองการใหอนุโลมใชนานนัก คือใหใชไปพลางกอน โดยอาจตองมีระยะเวลา
นายเศกสิ ท ธิ์ สุ ข ใจ : คงใช ร ะยะเวลาไม น าน โดยให ค ณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองฯ คณะที่ ๑
(ฝายการเงิน การคลัง และงบประมาณ) พิจารณารางระเบียบเพื่อความรอบคอบวาถอยคําบางถอยคํา
ยังอิงกระทรวงการคลังหรือใหปรับใหสอดคลองกับของเรา โดยใชระยะเวลาไมนาจะเกิน ๓ เดือน
นายฉัตรชัย ไทรโชต : สําหรับรางระเบียบมีขอสังเกตหลายประการ แตจะขอแจงไปยังฝายเลขานุการฯ
ในสวนรายละเอียด และในสวนหลักการใหญๆ พอสังเขป
ผูช วยเลขานุการฯ : ภายในระยะเวลา ๑-๒ สัปดาห ก.บ.ศ. สามารถสงขอสังเกตไปยังฝายเลขานุการฯ ได
นายฉัตรชัย ไทรโชต : สําหรับขอสังเกตยอยๆ จะแจงไปยังฝายเลขานุการฯ สวนหลักการใหญๆ เห็นวา
ในการรางระเบีย บของเราควรจะบัญญัติไวเฉพาะสวนที่ ตองใชงานจริงๆ เชน การเดินทางไปราชการ
ประจําตางประเทศ กรณีนี้ไมเกิดกับศาลยุติธรรม จึงไมจําเปนตองบัญญัติไว หรือขอ ๗๖ ที่กําหนดวา
"คาใชจายในการเดินทางไปราชการของขาราชการที่ปฏิบัติราชการประจําในตางประเทศ ในกรณีไป
ประจําสํานักงาน ซึ่งตางสังกัดใหเบิกจากสังกัดใหม ซึ่งไปประจํา" ที่มีสวนไปเกี่ยวของกับหนวยราชการอื่นๆ

๒๗
นอกจากนี้ ในการกํ าหนดตํ าแหน งที่ ล อมาจากพระราชกฤษฎี กาค าใช จ ายในการเดิ นทางไปราชการ
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดตําแหนงเฉพาะประธานศาลฎีกากับรองประธานศาลฎีกา มีขอสังเกตตําแหนง
ประธานศาลอุทธรณที่ถื อวามี อาวุโสลําดั บที่ ๒ รองจากประธานศาลฎีกา แตกลั บไมมี ตําแหนงประธาน
ศาลอุทธรณในรางระเบียบนี้ สวนขอสังเกตอื่นๆ ที่เปนรายละเอียดขอเสนอแจงใหฝายเลขานุการฯ ตอไป
นายสูบุญ วุฒิวงศ : ตําแหนงของเราจะไมเหมือนกับฝายบริหารทั่วๆ ไป คือจะมีตําแหนงประธาน
ศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ แตในรางระเบียบขอ ๒๙ ขอ ๕๕ ตําแหนงประธานศาลอุทธรณจะหายไป
คือจะมี ตําแหนง ประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา และเลขาธิการฯ โดยไมมีตําแหนงประธาน
ศาลอุท ธรณ ทําใหอาจตองไปนั่งชั้นประหยัด ทั้งที่ประธานศาลอุทธรณ มีอาวุโสสูงกวารองประธาน
ศาลฎี ก า และในข อ ๒๑ เบี้ ย เลี้ ย งเดิ น ทางก็ ยั ง อิ ง การเหมาจ า ยภายในวงเงิ น เพราะเงื่ อ นไขที่
กระทรวงการคลังกําหนดทั้งหมดที่เราตองเปนผูกําหนดเอง
มติที่ประชุม ๑. อนุมัติในหลักการใหนําหลักเกณฑและวิธีการจายเงินตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม ระเบียบการเบิกจาย ระเบียบกระทรวงการคลัง และ
ระเบียบอื่นของทางราชการในเรื่องดังกลาวมาใชบังคับโดยอนุโลม ตั้งแตวันที่พระราชกฤษฎีกาคาใชจาย
ในการเดิน ทางไปราชการ (ฉบั บที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศใชเ ปน กฎหมาย จนกวาจะมี ระเบีย บ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมออกใชบังคับแทน
๒. มอบหมายให ค ณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองเรื่ อ งเสนอคณะกรรมการบริ ห าร
ศาลยุติธรรม คณะที่ ๑ (ฝายการเงิน การคลัง และการงบประมาณ) พิจารณารางระเบียบคณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรม วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ....
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องคางพิจารณา
๔.๑ แตงตั้งคณะกรรมการกํากับหลักสูตรและแผนการพัฒนาขาราชการ
ศาลยุติธรรม (กรรมการผูทรงคุณวุฒิ)
นายสูบุญ วุฒิวงศ : ขอใหฝายเลขานุการฯ แถลง
นายรุ ง ศั ก ดิ์ วงศ ก ระสั น ต : ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรมในการประชุ ม ครั้ ง ที่
๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ไดพิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับหลักสูตรและ
แผนการพัฒนาขาราชการศาลยุติธรรม (กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ) และมีมติกําหนดใหกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรมแตละทานเสนอรายชื่อผูที่เหมาะสม แลวสงมายังสํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เพื่อดําเนินการคัดเลือกในการประชุมครั้งตอไป นั้น
โดยที่ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยคณะกรรมการอบรมและพัฒนา
ขาราชการศาลยุ ติธ รรม พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดให มีคณะกรรมการกํ ากั บหลักสูตรและแผนการพัฒ นา
ขาราชการศาลยุติธรรม ๑ ชุด ประกอบดวยบุคคลตามขอ ๕ (๑) (๒) และ (๓) เปนกรรมการโดยตําแหนง
ซึ่งในขอ ๕ (๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๔ คน ซึ่งคัดเลือกและแตงตั้งโดย ก.บ.ศ. จากขาราชการตุลาการ
ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน ง ในแต ล ะชั้ น ศาล ชั้ น ศาลละ ๑ คน และบุ ค คลที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญทางด า น
การบริหารงานบุคคล การพัฒนาองคกร การบริหารและการจัดการ หรือดานอื่นใดที่ ก.บ.ศ. เห็นสมควร
ซึ่งอาจเปนหรือไมเปนขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมก็ได จํานวน ๑ คน

๒๘
บัด นี้ สํานัก งานศาลยุติธรรมไดรวบรวมรายชื่อขาราชการตุลาการที่มีความเหมาะสม
เพื่อ แต งตั้ งเปน กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิใ นคณะกรรมการกํ ากั บหลัก สูต รและแผนพั ฒนาข าราชการ
ศาลยุติธรรม ซึ่งไดดําเนินการตรวจสอบขอมูลแลว ปรากฏวาผูไดรับการเสนอชื่อไมเปนผูดํารงตําแหนง
ก.ต. ก.บ.ศ. และ อ.ก.ต.ประจําชั้นศาล ดังนี้
ลําดับ

ชื่อ – สกุล

ตําแหนงปจจุบัน

ผูเสนอ

ขาราชการตุลาการในชั้นศาลฎีกา
๑. นายพิศิฏฐ สุดลาภา

- ผูพิพากษาศาลฎีกา

-นายชาติชาย กริชชาญชัย

๒. นายอุดม วัตตธรรม

- ผูพิพากษาศาลฎีกา

-นายสูบุญ วุฒิวงศ

ลําดับ

ชื่อ – สกุล

ตําแหนงปจจุบัน

ผูเสนอ

ขาราชการตุลาการในชั้นศาลอุทธรณ
๑. นางวราภรณ สหัสโพธิ์
๒. นางจรรยา จีระเรืองรัตนา
๓. นายสมชาย อุดมศรีสําราญ

- ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาล
อุทธรณภาค ๑
- ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาล
อุทธรณภาค ๒

-นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ
-นายอาเล็ก จรรยาทรัพยกิจ

- ผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา

-นายฉัตรชัย ไทรโชต

- รองอธิบดีผูพพิ ากษาภาค ๖

-นายทัศนพงษ เหลารักวงศ
-นายคมกริช วรรณไพบูลย
-นายสุรพล กลอมจิตต

ขาราชการตุลาการในชั้นศาลชั้นตน
๑. นายสมประสงค เพชรสุวรรณ

บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญดานการบริหารงานบุคคล การพัฒนาองคกร การบริหารและการจัดการ หรือดานอื่นใด
๑. นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม

- ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา -นายสูบุญ วุฒิวงศ

๒. นายน้ําเพชร ปานะถึก

- ผูพิพากษาศาลฎีกา

-นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ

๓. นายอุดม วัตตธรรม

- ผูพิพากษาศาลฎีกา

-นายทัศนพงษ เหลารักวงศ

๔. นายรังสรรค วิจิตรไกรสร

- รองประธานศาลอุทธรณ

-นายอาเล็ก จรรยาทรัพยกิจ

๕. นายสุชาติ สุนทรีเกษม

- ผูพิพากษาศาลอุทธรณภาค ๑

-นายคมกริช วรรณไพบูลย

๖. นายอมรพจน กุลวิจิตร

- ผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา

-นายสุรพล กลอมจิตต

๗. นางสาวเพลินจิต ตั้งพูลสกุล

- ผูพิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ

-นายชาติชาย กริชชาญชัย

จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อโปรดพิจารณา

๒๙
นายอาเล็ก จรรยาทรัพยกิจ : รายชื่อที่เสนอ นายอุดม วัตตธรรม ขาราชการตุลาการในชั้นศาลฎีกา
ผูเสนอนายสูบุญ วุฒิวงศ กับบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญดานการบริหารงานบุคคล การพัฒนาองคกร
การบริหารและการจัดการ หรือดานอื่นๆ ผูเสนอนายทัศนพงษ เหลารักวงศ ผูเสนอทั้ง ๒ ทานยังยืนเสนอ
เปนกรรมการทั้งสองดานหรือไม
นายทัศนพงษ เหลารักวงศ : ขอถอนนายอุดมจากบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญดานการบริหารบุคคล
ดานการพัฒนาองคกร การบริหารและการจัดการ หรือดานอื่นใด
นายสูบุญ วุฒิวงศ : ขอใหที่ประชุมลงคะแนนเลือกคณะกรรมการกํากับหลักสูตรและแผนการพัฒนา
ขาราชการศาลยุติธรรม (กรรมการผูทรงคุณวุฒิ)
มติที่ประชุม เห็ นชอบให แตงตั้ งบุ คคลดั งต อไปนี้ เป นกรรมการผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ในคณะกรรมการกํา กั บ
หลักสูตรและแผนพัฒนาขาราชการศาลยุติธรรม
ขาราชการตุลาการในชั้นศาลฎีกา
- นายอุดม วัตตธรรม ผูพิพากษาศาลฎีกา
ขาราชการตุลาการในชั้นศาลอุทธรณ
- นางวราภรณ สหัสโพธิ์ ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณภาค ๑
ขาราชการตุลาการในชั้นศาลชั้นตน
- นายสมประสงค เพชรสุวรรณ รองอธิบดีผูพิพากษาภาค ๖
บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญทางดานการบริหารงานบุคคล การพัฒนาองคกร การบริหาร
และการจัดการหรือดานอื่นใดที่ ก.บ.ศ. เห็นสมควร
- นายน้ําเพชร ปานะถึก ผูพิพากษาศาลฎีกา
๕.๕

การประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตร "ผูอํานวยการระดับตน" รุนที่ ๓

นายสูบุญ วุฒิวงศ : ขอใหฝายเลขานุการฯ แถลง
นายรุ ง ศั ก ดิ์ วงศ ก ระสั น ต : ตามที่ สํ านั กงานศาลยุ ติ ธรรมได ดํ าเนิ นการจั ด ฝ กอบรม หลั กสู ต ร
“ผูอํานวยการระดับตน” รุนที่ ๓ ระหวางวันที่ ๑๔ ธันวาคม – ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ สถาบันพัฒนา
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธ รรม โดยมีผูเขารับการฝกอบรม จํานวน ๓๙ คน ซึ่งไดกําหนดเกณฑ
การผานการประเมินผลการฝกอบรม ดังนี้
๑. ประเมิ น จากการเข ารั บ การฝ กอบรมตลอดหลั กสู ตร โดยมี เวลาในการฝ กอบรม
ไมนอยกวารอยละ ๘๕ ของระยะเวลาตามหลักสูตร
๒. ประเมินจากการเรียนรูในแตละหมวดวิชา โดยมีผลคะแนนการทดสอบยอยไมนอยกวา
รอยละ ๖๐
๓. ประเมินจากการเรียนรูภาควิชาการในภาพรวมทั้งหมด โดยมีผลคะแนนการทดสอบ
รวมทุกหมวดวิชาไมนอยกวารอยละ ๖๐

๓๐
๔. ประเมินผลจากการจัดทํารายงานทางวิชาการสวนบุคคล โดยมีผลคะแนนรวมไมนอยกวา
รอยละ ๖๐
อนึ่ง ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยคณะกรรมการอบรมและพัฒนา
ขาราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๑๐ (๓) กําหนดไววา “ประเมินผลการอบรมหลักสูตร เสนอแนะ
ตอคณะกรรมการกํากับหลักสูตรและแผนการพัฒนาขาราชการศาลยุติธรรมเพื่อการพัฒนาแตละหลักสูตร
สรุปผลการอบรมและรายงานพรอมแจงความเห็นไปยังเลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม เพื่อนําเสนอ ก.บ.ศ.
และ ก.ศ. พิจารณาตอไป”
บัดนี้ คณะกรรมการประเมินผลการฝกอบรม หลักสูตร “ผูอํานวยการระดับตน” รุนที่ ๓
ไดสรุปผลการประเมินดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว โดยผูเขารับการฝกอบรมฯ จํานวน ๓๙ คน ผานเกณฑ
การประเมิน ผลการฝกอบรม จึงเห็น ควรเสนอผลการประเมินผู เขารับการฝ กอบรมหลักสูตรดังกลาว
ตอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
อนึ่ง สํานักงานศาลยุติธรรมไดรายงานผลการประเมินการฝกอบรมฯ ให ก.ศ. พิจารณาแลว
โดยที่ประชุม ก.ศ. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เห็นชอบรายงาน
ผลการประเมินการฝกอบรม หลักสูตร “ผูอํานวยการระดับตน” รุนที่ ๓
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อโปรดพิจารณา
นายฉัตรชัย ไทรโชต : คะแนนผลการทดสอบยอยครั้งที่ ๑ (๒๐ คะแนน) บางคนได ๔ คะแนน
เปนการทดสอบอะไร
ผูชวยเลขานุการฯ : หลักสูตรนี้เปนการอบรมระยะยาวประมาณ ๓ เดือน การทดสอบยอยนั้น ก.บ.ศ.
ไดกําหนดไวในหลักสูตร โดยเปนการทดสอบหลังจากที่เสร็จการอบรมในแตละวิชา โดยจะมีการทดสอบ
ในชวงระยะเวลาหนึ่งของหลักสูตร เปนทดสอบยอยเพื่อการเก็บคะแนนไว ซึ่งจากการที่ไดคะแนนนอย
อาจเกิด จากการทําขอสอบขอนั้นไมได หรืออาจตอบไมต รงตามที่ กรรมการกําหนด แตในภาพรวม
ผานการประเมิน
มติที่ประชุม เห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรผูอํานวยการ
ระดับตน รุนที่ ๓ และคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมที่ใหผูเขารับการอบรมหลักสูตรผูอํานวยการ
ระดับตน รุนที่ ๓ จํานวน ๓๙ คน ผานการประเมิน
ประธานฯ เขารวมประชุม
๔.๒

เข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติศาลยุติธรรมและเครื่องแบบขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรมและผูพิพากษาสมทบและ

ประธานฯ : ขอใหฝายเลขานุการฯ แถลง
นายรุงศักดิ์ วงศกระสันต : ตามที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการที่
คณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรมแต ง ตั้ ง และสอบถามความคืบ หน า การดํ า เนิ น การติ ด ตามมติ

๓๑
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในสวนที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาแกไขปรับปรุงกฎหมายและระเบียบคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธ รรมเกี่ย วกับ เข็ม เครื่ องหมายเชิด ชูเกี ย รติ ศาลยุติธ รรมและเครื่ องแบบข าราชการตุล าการ
ศาลยุติธรรมและผูพิพากษาสมทบ นั้น
ในการนี้ ฝ ายเลขานุ การในคณะอนุกรรมการพิ จ ารณาแกไขปรับ ปรุงกฎหมายและ
ระเบี ย บคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเกี่ย วกับเข็ มเครื่องหมายเชิด ชูเกีย รติศ าลยุติ ธรรมและ
เครื่องแบบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธ รรม และผูพิพ ากษาสมทบ แจงวา คณะอนุกรรมการฯ
ไดดําเนินการแกไขทบทวนรางระเบียบตามขอสังเกตของคณะกรรมการบริ หารศาลยุติธรรมเรียบรอยแลว
แตในสวนของการแกไขรูปแบบของเครื่องหมายตางๆ ซึ่งมีรายละเอียดคอนขางมาก ตองใชผูรับจางที่มี
ความเชี่ยวชาญและมีความประณีต เปนผูแกไข และในการดําเนินการมีคาใชจายเพิ่มเติม จึงไมสามารถ
ดําเนินการแกไขตามขอสังเกตของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมไดทัน
สํานักงานศาลยุติธรรมไดนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมพิจารณา
ในการประชุม ครั้ง ที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ที่ประชุ มมีมติเห็ นชอบให เลื่อนการ
พิจารณาเรื่องเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติศาลยุติธรรมและเครื่องแบบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
และผูพิพากษาสมทบออกไปกอน
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเชิ ญ นายธนรั ต น ทั่งทอง ผู พิ พ ากษาศาลอุ ท ธรณประจํ าสํ านั กประธานศาลฎี กา
นายสุรพัศ เพ็ชรคง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ เปนผูชี้แจง
นายธนรัตน ทั่งทอง : เรื่องนี้เดิมเคยนําเสนอ ก.บ.ศ. ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘
พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยเปนการแกไขปรับปรุงกฎหมาย ๓ ฉบับ ดังนี้ ๑. รางระเบียบคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรม วาดวยเครื่องแบบและการแตงกายของขาราชการตุลาการศาลยุติธรรม ดะโตะยุติธรรม
และผูพิพากษาสมทบ พ.ศ. .... ๒. รางระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยเข็มวิทยฐานะ
ศาลยุติธรรมและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติศาลยุติธรรม พ.ศ. .... ๓. รางระเบียบคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธ รรม วาดว ยเครื่องหมายผู พิพากษา พ.ศ. .... โดย ๑. ระเบีย บ ก.บ.ศ. วาดว ยเครื่องแบบ
ขาราชการตุลาการและดะโตะยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่เปนระเบียบที่ใชอยูเดิม โดยระเบียบฉบับนี้มีการ
แกไ ขเพิ่ม เติ มในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่เ ปนการเพิ่ มเครื่ องหมายพระมหาพิ ชัย มงกุ ฎบนอิ นทรธนู ใ หแ ก
ผูพิ พ ากษาประจํ า ศาลขึ้ น ไป ๒. ประกาศกระทรวงยุ ติธ รรม เรื่อ งผู พิพ ากษาสมทบ พ.ศ. ๒๕๒๓
โดยอาศัย พระราชบัญญัติเครื่องแบบผูพิพ ากษาสมทบ ๓. ระเบีย บ ก.บ.ศ. วาดวยเข็มเครื่องหมาย
เชิด ชูเ กีย รติ ศ าลยุ ติ ธรรมที่มีลั กษณะเป นสี่เหลี่ ยมขาวหลามตัดที่ติ ดบนกระเปาดานขวาตั้ งแตระดั บ
ผู พิ พ ากษาหั ว หน า ศาลขึ้ น ไป อย า งไรก็ ต ามเหตุ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเนื่ อ งจาก ก.บ.ศ. ได แ ต ง ตั้ ง
คณะอนุ กรรมการพิจ ารณาแกไขปรับปรุง กฎหมาย และระเบี ย บ ก.บ.ศ. เกี่ย วกับเข็ มเครื่อ งหมาย
เชิ ด ชู เ กีย รติศ าลยุ ติธ รรม และเครื่อ งแบบข า ราชการตุ ล าการศาลยุ ติธ รรม และผู พิพ ากษาสมทบ
ไปพิ จารณาศึ กษาเปรี ย บเทีย บกฎระเบี ย บที่ เกี่ย วข องทั้ งหมด ไมวา จะเปนรู ปแบบของเครื่องแบบ
ขาราชการหรื อรูป แบบเข็ ม โดยศึก ษาจากสว นราชการอื่ นเทียบเคี ยงกันระหวางขาราชการการเมือง
ขาราชการรัฐสภา ขาราชการทหาร ขาราชการพลเรือน ขาราชการองคกรอิสระ ที่แตละหนวยงานมีการปรับ

๓๒
ในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงกันหลายแหง ในขณะเดียวกันตามหลักการของการปรับเปลี่ยนเพื่อใหเกิด
ความสง า งามเหมาะสมกั บ สถานภาพของข า ราชการตุ ล าการ เมื่ อ เที ย บกั บ หน ว ยงานอื่ น ที่ มี ก าร
เปลี่ย นแปลงมาแลว และเปนการแสดงถึงเอกลักษณบงบอกถึงสถานภาพที่เรียบงายของผู พิพ ากษา
อยางไรก็ตามเรื่องนี้เคยมีการนําเขาที่ประชุม ก.บ.ศ. แลว ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย ก.บ.ศ. มีขอสังเกต
เล็ กน อยในสว นรายละเอี ย ด แตโ ดยสรุ ปในภาพรวมได มีก ารเลื่ อนการพิ จารณา ยัง ไม มีก ารลงมติ
รับหลักการ คณะอนุกรรมการจึงนําเรื่องกลับมาเสนอใหม โดยมีการปรับขอสังเกตบางประการ สําหรับ
หน ว ยงานอื่ น ที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ไปแล ว เช น ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ มี ก ารออกแบบเครื่ อ งแบบใหม
เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๒ มีการเปลี่ยนอินทรธนูเปนแบบใหม สําหรับศาลปกครอง กศ.ป ไดมีการปรับใหม
ในป พ.ศ. ๒๕๔๔ ขาราชการการเมืองปรับเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๒ ขาราชการรัฐสภาปรับเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๓
ขาราชการอัยการปรับเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อใหเกิดความทันสมัย และเมื่อเปรียบเทียบกับศาลยุติธรรม
แลวหนวยงานอื่นก็ปรับเปลี่ยนไมใหดอยกวาศาลยุติธรรม ในสวนเนื้อหาพยายามปรับปรุงจากของเดิม
ให น อ ยที่ สุ ด ถา ของเดิ ม มี มาอย า งไร ชนิ ด ประเภท ลั ก ษณะอย า งไร จะคงของเดิ มไว เกื อบทั้ งหมด
สํ าหรั บร างระเบี ยบ ก.บ.ศ. ว าด วยเครื่ องแบบและการแต งกายของข าราชการตุ ลาการศาลยุ ติ ธ รรม
ดะโตะยุติธรรม และผูพิพากษาสมทบ พ.ศ. .... สวนประกอบของเครื่องแบบคือ หมวก เสื้อ อินทรธนู
กางเกง เข็ มขั ด รองเท า เครื่ อ งหมายแสดงสัง กั ด ปา ยชื่อ ยั งคงมี เ ครื่ อ งแบบปฏิ บั ติ ร าชการ และ
เครื่องแบบพิธีการเหมือนเดิม โดยเครื่องแบบปฏิบัติราชการคือเครื่องแบบชุด สีกากี มีการเปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญ ๒ อยาง คือ ๑. เปลี่ยนอินทรธนูที่เปลี่ยนจากแบบแถบหรืออินทรธนูออนเปนอินทรธนูแข็งสีทอง
๒. หมวกที่เดิมกระบังหมวกเปนแบบเรียบเปลี่ยนเปนติดชอชัยพฤกษ เพิ่มเหมือนกับขาราชการตํารวจ
ขา ราชการทหาร ระดับ ยศพั นเอกพิ เศษ และชั้ นยศนายพล ส วนข าราชการการเมื อ งก็ มีก ารปรั บ
โดยเพิ่มชอชัยพฤกษบริเวณหนากระบังหมวกเชนเดียวกัน สวนเรื่องอื่นมีการปรับเล็กนอย เชน เสื้อมีการ
เปลี่ยนแปลงที่กระเปาเล็กนอย กางเกงและรองเทา ที่ใหใชเปนสีเดียวกันที่เปนเรื่องเล็กนอยที่ใชกับ
เครื่องแบบสีกากี สวนเครื่องแบบพิธีการปกติขาวไดมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญคือไดเพิ่มชอชัยพฤกษ
บริเวณกระบังหมวก และมีการปรับเปลี่ยนเล็กนอยสําหรับเครื่องแบบสุภาพสตรีไดปรับใหเปนชนิดเดียว
เดิมเปนเสื้อคอแหลม กระดุม ๓ เม็ด และมีแ บบอื่นใหเลือ ก ๒ แบบ แกไขให ใชแบบเดีย ว สําหรั บ
ร า งระเบี ย บ ก.บ.ศ. ว า ด ว ยเครื่ อ งหมายผู พิ พ ากษา พ.ศ. .... มี ก ารปรั บ ตามข อ ๔ ที่ กํ า หนดว า
“เครื่องหมายผูพิพากษาทําดวยโลหะสีทองรูปตราดุลพาหสีทองเหนือพานรัฐธรรมนูญและพระครุฑพาห
ลอมดวยดอกบัวสีชมพูและสีทองภายใตพระปรมาภิไธย ภปร. ดานลางมีแพรสะบัดชายลงยาสีแดงเขม
มีคําวา "ผูพิพากษา" สีทองอยูบนแพรสะบัดชาย ติดทับบนผาแพรสีน้ําเงินสูงประมาณ ๕ เซนติเมตร
กวางประมาณ ๗ เซนติเมตร ตามภาพทายระเบียบ ที่แสดงใหเห็นถึงเอกลักษณการเปนผูพิพากษา สาเหตุที่มี
เครื่องหมายนี้ขึ้นมาเนื่องจากเดิมสวนราชการอื่นไมวาจะเปนฝายบริหารก็มีเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ
อยูบนผาแพรสีน้ําเงิน หรือคณะรัฐมนตรีก็มีเครื่องหมาย ครม. อยูบนผาแพรสีชมพูที่แสดงใหเห็น ถึง
เอกลักษณการเปนฝายบริหาร อยางไรก็ตามสาเหตุที่ตองยกรางเปนระเบียบตางหาก เนื่องจากตองขอ
พระบรมราชานุญาตใชพระปรมาภิไธยยอ ซึ่งถาระเบียบหลักไดรับความเห็นชอบจาก ก.บ.ศ. แลว ก็จะมีการขอ
พระบรมราชานุญาตตางหากออกไป อยางไรก็ตามเครื่องหมายผูพิพ ากษาดังกลาวมีการกําหนดไวใน
ระเบียบดวย สําหรับรางระเบียบ ก.บ.ศ. วาดวยเข็มวิทยฐานะศาลยุติธรรมและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. .... เปนการปรับจากระเบียบเดิมที่มีอยู คือเข็มศาลยุติธรรมของเดิมที่เปนเข็มสี่เหลี่ยม

๓๓
ขาวหลามตัดที่มอบใหแกผูเขารับการอบรมหลักสูตรผูพิพากษาหัวหนาศาลกับมอบให แกบุคคลภายนอก
ที่ทําคุณประโยชนที่ใชรวมกันระหวางวิทยฐานะกับเชิดชูเกียรติใหบุคคลอื่น เพื่อไมใหเกิดความสับสนก็มี
การปรั บ ระเบี ย บฉบั บ นี้ แ ยกประเภทเข็ ม ให เ กิ ด ความชั ด เจน โดยแบ ง เข็ ม เป น ๒ ประเภท คื อ
๑. เครื่องหมายแหงเกียรติประธานศาลฎีกา ๒. เข็มเชิดชูเกียรติศาลยุติธรรมสีน้ําเงินจะใชสําหรับผูพิพากษา
ที่มีอายุราชการไมต่ํากวา ๒๐ ป กับขาราชการศาลยุติธรรมที่มีอายุราชการไมต่ํากวา ๒๕ ป สีแดงจะใช
สําหรับบุคคลภายนอกที่ทําคุณประโยชน ๓. เข็มวิทยฐานะศาลยุติธรรมหรือเข็มศาลยุติธรรมที่ มี ๒ ชั้น
ชั้นที่ ๑เข็มศาลยุติธรรมชั้นสูงมีตราสัญลักษณศาลยุติธรรมอยูกึ่งกลางลอมรอบดวยวงกรอบสีทองสําหรับ
ผูพิพากษาหัวหนาศาลขึ้นไป ชั้นที่ ๒ เข็มศาลยุติธรรมชั้นตน มีตราสัญลักษณศาลยุติธรรมอยู กึ่งกลาง
รอบลอมดว ยวงกรอบสีเงิ น สําหรับผูชวยผูพิพากษากอนถึงผูพิพ ากษาหัวหนาศาล สวนรายละเอีย ด
ขอเชิญนายสุรพัศ เพ็ชรคง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณชํานัญพิเศษ
เปนผูช ี้แจง
นายสุรพัศ เพ็ชรคง : ในการแกไขระเบียบเดิมจะมีเพียงระเบียบ ก.บ.ศ. วาดวยเครื่องแบบขาราชการ
ตุลาการและดะโตะยุติ ธ รรม พ.ศ. ๒๕๔๙ และระเบีย บ ก.บ.ศ. วาดวยเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกีย รติ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ แตครั้งนี้คณะอนุกรรมการไดยกรางเปนระเบียบ ๓ ฉบับ โดยเพิ่มระเบียบ
ก.บ.ศ. วาดวยเครื่องหมายผูพิพากษา พ.ศ. .... ขึ้นมาอีกฉบับหนึ่ง ตามเหตุผลที่นายธนรัตนไดแจงแลว
โดยหลักการในสาระสําคัญจะขอคงเครื่องแบบเดิมไวเกือบทุกประการ ทั้งคงธรรมเนียมปฏิบัติเดิมไวแทบทั้งสิ้น
เพีย งแตจะมีการแกไขเฉพาะในสว นที่เพิ่มเติมใหทัดเทีย มกับหนว ยงานอื่นเทานั้น ในสวนชนิด ของ
เครื่องแบบหรือประเภทของเครื่องแบบจะไมมีการแกไข ยังคงตามระเบียบเดิมไวทั้งสิ้น สวนที่มีการแกไข
ในสาระสําคัญจะมีเรื่องหมวก ชุดเครื่องแบบสีกากี กับเครื่องแบบปกติขาว สําหรับหมวกเดิมเปนหมวก
ที่ไมมีอะไรประดับบนกะบังหนาหมวก คือมีเพียงผาพันหมวกที่เปนสีขาวหรือสีกากี แตไมมีแถบที่ผาพันหมวก
ที่ แ ตกต า งจากหน ว ยงานอื่ น เช น ครม. ที่ มี ผ า พั น หมวกและกระบั ง หน า หมวก จึ ง นํ า เสนอให มี
ชอชัย พฤกษที่กระบังหนาหมวกเปน ชอชัย พฤกษ ๒ ชั้น และมีแถบทองคาดบนผาพัน หมวก ๓ เสน
นอกจากนั้นจะคงเดิม โดยใชแ บบเดียวกันสําหรับหมวกชุดปกติขาวดวย สวนที่ปรับอีกคืออินทรธนู
เครื่องแบบชุดกากีที่เนื่องจากเราเปนขาราชการตุลาการที่รวมหนวยงานธุรการดวย แตยังไปใชอินทรธนู
เดิมแบบเดียวกับขาราชการศาลยุติธรรม โดยยังไมไดแบงแยกระหวางขาราชการตุลาการกับขาราชการ
ศาลยุติธ รรม ในขณะที่ขาราชการการเมืองไดมีการปรับเปลี่ย นเครื่องแบบ โดยใชอินทรธนูแบบใหม
เปนอินทรธนูแข็งเปนแผนทองถักเต็มแผน จึงมีการปรับเปลี่ยนใหเปนแบบคณะรัฐมนตรีที่เดิมของเรา
เปนแบบอินทรธนูชั้นพิเศษและมีพระมหาพิชัยมงกุฎประดับอยู สวนผูพิพากษาสมทบจะเปนอินทรธนู
แผน ทองปลายแหลม สว นอินทรธนูเครื่องแบบปกติขาวจะไมมีการเปลี่ยนแปลงใชของเดิม สําหรับ
เครื่ องหมายผูพิ พากษาที่มีการเพิ่มเติมเนื่องจากศาลยุติธรรมไมมีเครื่องหมายที่แ สดงถึงสัญลักษณวา
เป น ข า ราชการตุ ล าการที่ ใ ช อํ า นาจในพระปรมาภิ ไ ธยพระมหากษั ต ริ ย ในขณะที่ ห น ว ยงานอื่ น
มีเครื่องหมายที่แ สดงถึงสัญ ลักษณ ตัวอยางเชน คณะรัฐมนตรี จะมีเข็มคณะรัฐมนตรีและประดับบน
ผาแพรสีชมพู โดยจะประดับบนหนาอกดานขวา เพื่อแสดงถึงคณะรัฐมนตรีหรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ก็ จ ะมี เ ข็ ม สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ประดั บ หน า อกด า นขวา ในขณะที่ ข า ราชการตุ ล าการ
ศาลยุติธรรมยังไมไดมีเครื่องหมายในทํานองเดียวกันนี้ จึงเปนขอเสนอที่เพิ่มขึ้นมา สําหรับเครื่องแบบ
ปกติ ข าว เครื่ อ งแบบครึ่ ง ยศ เครื่ อ งแบบเต็ ม ยศ ของข า ราชการตุ ล าการเดิ ม สุ ภ าพบุ รุ ษ ไม มี

๓๔
การเปลี่ย นแปลงใดๆ เพราะใชชุด แบบมาตรฐาน ในขณะที่ สุภาพสตรีเดิม จะใชเสื้อคอปานที่คลายๆ
เสื้อสูท จะใชกระดุ ม ๕ เม็ด ถาเปน เสื้อคอแหลมจะใช กระดุม ๓ เม็ด จึงตัดออกใหเหลือ แบบเดีย ว
เพื่อไมใหเกิด ความสับสนและเปนระเบียบเรียบรอยถูกตองตามระเบีย บที่ยกรางไว โดยสภาพปญหา
เนื่องจากปจจุบัน มีผูพิพากษาหญิงที่จะใชเสื้อที่เปนคอปานที่จริงๆจะตองเปนกระดุม ๕ เม็ด แตไปใช
กระดุมเพียง ๓ เม็ดเทานั้น สวนประกอบในเครื่องแบบอื่นนั้นคงจะเหมือนเดิมไมไดมีการเปลี่ยนแปลง
เพียงแตเพิ่มเข็มผูพิพากษาตามที่ไดชี้แจงไปแลว สําหรับเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่เปนเข็มวิทยฐานะ
ที่จะไดรับเมื่อไดรับการศึกษาอบรมตั้งแตผูชวยผูพิพากษาขึ้นไป แตถาไดรับการศึกษาอบรมในหลักสูตร
ผูพิพากษาผูบริหารในศาลชั้นตนหรือผูพิ พากษาหัวหนาศาลก็จะเปนวงกรอบสี ทอง สําหรับเครื่องหมาย
แหงเกียรติประธานศาลฎีกาจะออกแบบมาจากธงประธานศาลฎีกาตามพระราชบัญญัติธง สําหรับเครื่องแบบ
เชิ ดชู เกี ยรติ แบบที่ ๑ พื้ นสี น้ํ าเงิ นลงยา จะมอบให แก ข าราชการตุ ลาการและข าราชการศาลยุ ติ ธรรม
เครื่ องหมายเชิ ดชู เกี ยรติ แบบที่ ๒ พื้ นสี แดงลงยาจะมอบให แก บุ คคลภายนอกที่ ทํ าคุ ณประโยชน แ ก
ศาลยุติธรรม
ประธานฯ : ไดมีการเสนอเรื่องนี้มาแลว เหตุใดจึงไมไดมีการดําเนินการตอ
นางเมทินี ชโลธร : ในฐานะที่เปนประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการไดรั บการแตงตั้งในสมัยที่
นายดิเรก อิงคนินันท เปนประธานศาลฎีกา เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเหตุที่มีการปรับปรุงแกไข
ระเบี ย บ เพื่ อ ให ก ารแต ง เครื่ อ งแบบมี ค วามเป น เอกลั ก ษณ ทั ด เที ย มกั บ หน ว ยงานอื่ น และมี ก รณี
ผูพิพากษาสมทบที่แยกมาจากกระทรวงยุติธรรมนานแลว แตการแตงกายผูพิพากษาสมทบยังเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงยุติธรรม จึงไดมีการนําหลักเกณฑตางๆ มาผนวกรวมไวในฉบับเดียวกัน เพื่อใหมี
ความทัดเทียม เหมาะสม ถูกตอง ซึ่งปจจุบันมีการแตงกายผิดระเบียบอยูเปนประจําที่บางครั้งผูพิพากษา
ไมเขาใจเรื่องการประดับเครื่องหมายตางๆ ทําใหเวลาที่ไปออกงานพระราชพิธี รัฐพิธี ก็ถูกตําหนิบาง และ
เกิดความไมสงางามทัดเทียมกัน โดยคณะอนุกรรมการชุดนี้ไดพิจารณาศึกษาแลวเสร็จและนําเขาที่ประชุม
พิจารณาไปแลวหนึ่งครั้งในชวงที่นายดิเรก อิงคนินันท ดํารงตําแหนงประธานศาลฎีกา และ ก.บ.ศ. ไดให
ขอสังเกต ๔ - ๕ ประการ โดยมอบหมายใหคณะอนุกรรมการไปพิจารณาศึกษา ซึ่งหลังจากรับขอสังเกตจาก
ก.บ.ศ. แลว คณะอนุ กรรมการได มีการพิ จารณาศึ กษาและส งเรื่ องกลั บคื นมาที่ ก.บ.ศ. แล ว หลั งจากนั้ น
เรื่องไดเงียบหายไป จนกระทั่ง ก.บ.ศ. ชุดนี้ไดรับเลือกใหมเขามา ซึ่ง ก.บ.ศ. ไดมีการติดตามสอบถามเรื่องนี้
เพราะเปนเรื่องที่ เกี่ยวข องกั บผู พิพากษา ผู พิพากษาสมทบดวย ตามแผนการทํางานของคณะอนุกรรมการ
หากไดรับความเห็นชอบจาก ก.บ.ศ. แลวก็จะจัดทําเปนคูมือการแตงกายใหถูกตองเชนเดียวกับหนวยงานอื่นๆ
ที่ดําเนินการเพื่อใหไดทราบถึงการแตงกายที่ถูกตอง รวมถึงการติดเครื่องหมายตางๆ ดวย
นายเศกสิทธิ์ สุขใจ : อินทรธนูชาย หญิง แบบแข็งที่ใชกับเครื่องแบบสีกากีมีขนาดแตกตางกันหรือไม
เพราะหากมีขนาดที่เทากันจะไมเหมาะกับผูหญิง เพราะชุดผูหญิงจะมีขนาดเล็กกวา ซึ่งไมทราบวามีการ
ปรับตามขอสังเกต ก.บ.ศ. ชุดที่แลวหรือไม
นายสุรพัศ เพ็ชรคง : รางระเบียบมีการกําหนดขนาดอินทรธนูผูชาย ผูหญิง ไวชัดเจนแลว แตอาจใช
คําวา "ตามความยาวเต็มบา" โดยตามที่คณะอนุกรรมการไดมีการพิจารณาจะจัดทําอินทรธนูไวสําหรับ
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จําหนายที่กองสวัสดิการศาลยุติธรรมดวย อยางไรก็ตามไมไดมีการระบุวาตองมีความยาวกี่เซนติเมตร
เนื่องจากจะเปนการผูกมัดเกินไป
นายอาเล็ก จรรยาทรัพยกิจ : ตามที่คณะอนุกรรมการไดดําเนินการมานั้นแบบตางๆ ไมวาจะเปน
เครื่ อ งแบบสี ก ากี จ ะมี ลัก ษณะเฉพาะอยู แ ล ว คื อ มี ค วามเหมาะสม สง า งาม แสดงให ถึ ง ความเป น
ผูพิพากษาอยูแลว แตตองการทราบถึงสาเหตุถึงการกําหนดใหมีเครื่องหมายผูพิพากษา แมทางรัฐสภา
คณะรัฐมนตรีจะมีเครื่องหมายก็ตาม ไมตองการใหผูพิพากษาไปยึดติดกับวัตถุตางๆ เพื่อเปนการลดกิเลสตางๆ
มิฉ ะนั้น ตอ ไปอาจมี เครื่องหมายผูพิพ ากษาหัว หนาศาล อธิบดีผู พิพ ากษา ฯลฯ เพราะปจ จุบัน เราก็
สามารถดูไดจากอินทรธนูไดวาใครเปนผูพิพากษา โดยไมตองมีเครื่องหมายผูพิพากษา ที่ผานมานามบัตร
ก็ไมพิมพที่เปนประเพณีที่ปฏิบัติกันมา และเครื่องหมายเชิด ชูเกีย รติเมื่อมีการกําหนดกันมาแลว ผมก็
ไมขัดของ แตกังวลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแบบที่ ๒ ที่ใหแกบุคคลภายนอก ถาในอนาคตมีผูที่ไดรับเข็ม
ดังกลาว ไดถูกศาลสั่งพิพากษาจําคุกแลวมาอางใหศาลรอการลงโทษก็อาจเปนไปได
นายเศกสิทธิ์ สุขใจ : ตั้งแตที่มีการแยกศาลออกจากกระทรวงยุติธรรมก็มีการพยายามจะดําเนินการ
ใหเปน เอกลักษณของตนเอง โดยออกเปนระเบียบตางๆ จํานวนมาก แตบางเรื่องยังไมไดดําเนิน การ
คงใชระเบียบเดิม ดังนั้น เมื่อถึงเวลาหนึ่งเราก็ควรมีระเบียบเปนของตนเอง ซึ่งที่เปนสิ่งที่ที่ผูพิพากษาควรมี
ไมควรไปคิดวาเปนกิเลส เปนสิ่งที่สําคัญที่บงบอกถึงผูพิพากษายิ่งผูพิพากษาระดับตน ๆ ยิ่งดูไมออกวา
เปนผูพิพากษา
นางเมทินี ชโลธร : เครื่องเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกปจจุบันมีอยูแลว โดยเปนเครื่องหมายเดียวกับ
ที่มอบใหแกผูพิพากษาทําใหยิ่งแยกไดยากระหวางผูพิพากษากับฝายอื่น ดังนั้นระเบียบจึงไดกําหนดให
แยกชัดเจนระหวางผูพิพากษาสีน้ําเงินกับบุคคลภายนอกสีแดง
นายชาติชาย กริชชาญชัย : เขาใจวาที่ นายอาเล็กใหขอสังเกตเกี่ย วกับการใหเข็มเชิดชูเกียรติกับ
บุคคลภายนอกแลว หากไปทําความผิดจะทําใหเราเสื่อมเสีย ดังนั้นกอนที่จะมีการมอบเข็มเชิดชูเกียรติ
ใหใครก็ตองมีการพิจารณาใหดีวาผูที่ไดรับเปนคนดีมีความเหมาะสมที่จะไดรับ เชนเดียวกับกรณีที่จะขอ
พระราชทานเครื่อ งราชอิส ริ ย าภรณ ให แ กผู ทํ าคุ ณ ประโยชน แ ก ศาลยุ ติ ธ รรม เชน บริ จ าคที่ ดิน ให
ศาลยุติธรรม เราก็เคยขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณให
นายอาเล็ก จรรยาทรัพยกิจ : เครื่องแบบที่กําหนดขึ้นใหมมีความสงางามมีลักษณะเฉพาะของการเปน
ผูพิ พ ากษา มี ค วามจํ า เปน หรื อ ไม ที่ จ ะกํ าหนดใหมี เ ครื่ องหมายผูพิ พ ากษา ในขณะที่ กํ า หนดเพี ย ง
เครื่องแบบก็จะเปน ที่ทราบอยูแลววาเปนผูพิพากษา เหตุใดจึงยังตองมาติดเครื่องหมายผูพิพากษาอีก
และเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณดวย
นายธีระพงษ วงศศิวะวิลาส : เนื่องจากเปน ก.บ.ศ. ชุดที่ผานมาที่ประชุมเคยมีการใหขอสังเกตวา
ไมมีสัญลักษณอะไรที่แสดงใหเห็นวาเปนผูพิพากษา อยางไรก็ตามที่มาของเข็มเครื่องหมายคณะรัฐมนตรี
เริ่มมาจากการเดิน ทางไปตา งประเทศที่คนตางประเทศไมรูจัก คณะรัฐมนตรี ทํ าให การรั กษาความ
ปลอดภั ย ทํา ได ย ากจึง ได กํา หนดใหมี เ ข็ มคณะรั ฐ มนตรี ขึ้น แตก็ มี การหยุ ด ไประยะหนึ่ งจนกระทั่ ง
ป พ.ศ. ๒๕๕๒ อยางไรก็ตามเมื่อประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๐ ในสมัย รัฐบาลพลเอก สุรยุท ธ จุลานนท
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ก็มีการคิดเปลี่ยนเครื่องแบบขาราชการการเมือง เข็มเครื่องหมายคณะรัฐมนตรี ขึ้นมา แนวคิดจึงมีการ
เปลี่ยนแปลงไมใชเฉพาะการเดินทางไปตางประเทศมีการกําหนดใหเปนสัญลักษณสําหรับคณะรัฐมนตรี
แตสิ่งเหล านี้ทําให เกิด คาใช จายตามมา ราคาชิ้นละประมาณ ๑,๐๐๐ บาท สวนที่ เสนอให ก.บ.ศ.
พิจารณาอาจจะยังไมไดมีการปรับแบบในเข็มหรือเครื่องหมายยังมีตราพระปรมาภิไธยยอรัชกาลที่ ๙ อยู
จึงตองมีการพิจารณาดว ย หรือเข็มเชิด ชูเกีย รติที่ไมแ นใจวาเปนตราอุณ าโลมหรือเลข ๙ คงตองไป
พิจารณาดวย เพราะตรา วปร. ก็จะเปลี่ยนเปนเลข ๑๐ นอกจากนี้ผมก็ไดรับเข็มเชิดชูเกียรติสีแดงดวย
ซึ่ง ถ า ก.บ.ศ. เห็ น ว า ควรมี ส องสี เ หตุ ใ ดไม ค งสีแ ดงไว แ ล ว ผู ที่ จ ะได รั บ ใหม ใ ห เ ป น สี น้ํ า เงิ น สํ า หรั บ
บุคคลภายนอก มิฉะนั้น ทุกคนจะตองยอนไปใชระเบียบนี้ทั้งหมดตองเปลี่ยนเปนสีน้ําเงินทําใหตองใช
งบประมาณ สํ าหรับอิน ทรธนูผูพิพ ากษาที่ เปนลายถัก ผู พิพากษาสมทบที่เปนอินทรธนูแทงเรีย บๆ
ถาเปนขาราชการการเมืองจะเปนขาราชการการเมืองที่ไมใชรัฐมนตรี เชน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษา
รัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี ซึ่งเปนการแบงแยกระหวางขาราชการการเมืองทั่วไปกับขาราชการการเมือง
ที่เปนรัฐมนตรีที่เปนลายถัก
นายธนรัตน ทั่งทอง : เครื่องหมายดังกลาวเปนอุณาโลมอยูภายใตพระมหาพิชัยมงกุฎ และในสวนที่
เป น พระปรมาภิไ ธยยอ นั้น ยัง ไม ได มีก ารปรั บ โดยยั งเปน รัช กาลที่ ๙ อยู จึง ตอ งมี การปรับ รวมทั้ ง
พระปรมาภิไ ธยยอดว ย ในสว นอินทรธนูแ บบเรียบของผูพิพากษาสมทบที่มีการเปรีย บเทีย บระหวาง
ผูพิพากษากับผูพิพากษาสมทบ ผูชวยผูพิพากษา ไดกําหนดใหมีความแตกตางโดยกําหนดใหผูพิพากษาสมทบ
มีอินทรธนูแบบเรียบ สวนผูชวยผูพิพากษามีอินทรธนูแบบถัก ผูพิพากษาประจําศาลขึ้นไปจะใชอินทรธนู
ลายถักและมีพ ระมหาพิชัย มงกุฎ สําหรับเครื่องหมายผูพิพ ากษาจะมี หลักการเดีย วกับคณะรัฐมนตรี
โดยเห็น วา ฝายบริ หารก็มี เครื่ อ งหมายคณะรั ฐมนตรี ฝา ยนิ ติบัญ ญัติ ก็มีเ ครื่ องหมายสมาชิ กรัฐ สภา
คณะอนุกรรมการจึงไดกําหนดเครื่องหมายผูพิพากษาขึ้นมาเชนกัน
นายชาติชาย กริชชาญชัย : คณะรัฐมนตรี ฝายนิติบัญญัติมีเครื่องหมายเปนอยางไร
นายสุรพัศ เพ็ชรคง : ฝายนิติบัญญัติ มีเครื่องหมายสมาชิกรัฐสภาเปนโลหะประดับบนเครื่องแบบ
ไม ไ ด เ ป น ผ า แพรเหมื อ นคณะรั ฐ มนตรี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จะมี เ ครื่ อ งหมาย
รักษาดินแดนยิ่งชีพ
นายเศกสิทธิ์ สุขใจ : ขอเสนอใชคําวา “ตุลาการ” จะเหมาะสมหรือไม
นายสุรพัศ เพ็ชรคง : ในชั้นคณะอนุกรรมการเคยมีการหารือคําวา "ตุลาการ" กับ "ผูพิพากษา" เชนกัน
แตตั้งแตมีการแยกศาลออกจากกระทรวงยุติธรรมป พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดใชคําวาผูพิพ ากษามาโดยตลอด
สวนศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ จะใชคําวา “ตุลาการ” จึงเห็นวาควรคงธรรมเนียมหลักการเดิมไว
นายสุรพล กลอมจิตต : เข็มเชิดชูเกียรติที่เสนอมานาจะลดขนาดลงเล็กนอย และเข็มศาลยุติธรรมชั้นตน
ก็มีขนาดคอนขางใหญ เวลาติดนาจะมีน้ําหนัก จึงนาจะลดขนาดลงเล็กนอย และเข็มเชิดชูเกียรติจําเปน
หรือไมที่จะตองมีตัวหนังสือดวย

๓๗
ประธานฯ : นาจะมีการปรับหลายจุด เชน พระปรมาภิไธย ภปร. ก็ตองเปลี่ยนเปน วปร. แต ก.บ.ศ.
ตองพิจารณาหลักการกอน คือถา ก.บ.ศ. ผานหลักการก็ตองสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการพิจารณาอีกครั้ง
โดยนําขอสังเกตของ ก.บ.ศ. ไปพิจารณาประกอบ นอกจากนี้ที่เสนอมาไดอางพระราชบัญญัติ ระเบียบ
บริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๗ (๑) ออกระเบียบหรือประกาศหรือมีมติเพื่อการ
บริ ห ารราชการศาลยุ ติ ธ รรมในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ งานบริ ห ารราชการและงานธุ ร การของสํ า นั ก งาน
ศาลยุติธรรมใหเปนไปตามนโยบายของประธานศาลฎีกา รวมทั้งมีอํานาจยับยั้งการบริหารราชการของ
ศาลยุติธรรมหรือสํานักงานศาลยุติธรรมที่ไมเปนไปตามระเบียบ ประกาศ หรือมตินั้นดวย ในขณะที่ควรใช
มาตรา ๑๗ (๖) กําหนดใหมีตรา สัญลักษณ หรือเครื่องหมายใดเพื่อใชในการบริหารราชการศาลยุติธรรม
รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการในการทําและใชตราสัญลักษณ หรือเครื่องหมายนั้นไวดวย หรือไม
สว นเรื่ องเครื่ อ งแบบเป น มาตรา ๒๑ (๓) การกํ าหนดเครื่ อ งแบบและการแตง กายของข าราชการ
ศาลยุติธรรม หรือไม เพราะเครื่องแบบขาราชการตุลาการไมไดมีการเปลี่ยนสี เปลี่ยนแบบ ยกเวนผูหญิง
เสื้ อที่ เป น ปกแหลม จํ า เป น หรื อ ไม ที่ ต อ งเป น สี ก ากี เช น ป.ป.ง. กรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ ป.ป.ส.
ใชเครื่องแบบสี น้ําเงิน นอกจากนี้ ขณะนี้เครื่องแบบขาราชการเกิดความลักลั่นมากมีหลายสีหลายแบบ
อยางไรก็ตามเห็นวา ก.บ.ศ. มีอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๑๗ (๑) (๖) เปนอํานาจทั่วไป

นางเมทินี ชโลธร : เดิมมีระเบียบ ก.บ.ศ. วาดวยเครื่องแบบขาราชการตุลาการและดะโตะยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยรางระเบีย บ ก.บ.ศ. ว าดว ยเครื่ องแบบและการแตงกายของข าราชการตุล าการ
ศาลยุติธ รรม ดะโตะยุ ติธ รรมและผูพิพ ากษาสมทบ พ.ศ. .... เป นการยกเลิ กระเบีย บฉบับดังกลา ว
โดยขอความตอนตนไดลอมาจากระเบียบดังกลาวดวย
ประธานฯ : ไม ไ ด ห มายความว า ระเบี ย บ ก.บ.ศ. ว า ด ว ยเครื่ อ งแบบข า ราชการตุ ล าการและ
ดะโตะยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ จะถูกตองเสมอ ถาอางที่มาโดยไมถูกตองระเบียบจะใชไมได เพราะมาจาก
มาตรา ๑๗ (๑) เปนเรื่องของการออกระเบียบประกาศทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารราชการศาลยุติธ รรม
ในขณะที่มาตรา ๑๗ (๖) จะชัดเจนกวา
นายเศกสิทธิ์ สุขใจ : ควรอางทั้งมาตรา ๑๗ (๑) และ (๖)
ประธานฯ : ถามีกฎหมายระบุเฉพาะแลวไมควรไปกําหนดกฎหมายเปนการทั่วไปไวดวย
นายธนรั ต น ทั่ง ทอง : ระเบี ย บ ก.บ.ศ. วาด วยเครื่องแบบขาราชการตุลาการและโตะยุ ติธ รรม
พ.ศ. ๒๕๔๙ อางเฉพาะมาตรา ๑๗ (๑) เปนเรื่องการออกระเบียบทั่วไป ซึ่งเปนไปตามที่ทานประธานฯ
ใหขอสังเกต และถาจะใหอางมาตรา ๑๗ (๖) ก็ตองกลับไปพิจารณาเพิ่มเติมใหครบถวน เพราะมีเรื่อง
เครื่องหมาย เข็มสัญลักษณ สวนเรื่องเครื่องแบบขาราชการศาลยุติธรรม มาตรา ๒๑ (๓) เปนอํานาจหนาที่ ก.ศ.
ซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมการไดมีการตกลงกันแลววาเรื่องเครื่องแบบขาราชการศาลยุติธรรมนั้น ไวรอให
รางระเบียบฉบับนี้เสร็จเรียบรอยแลวจึงจะไปดําเนินการตอ เพราะมาตรา ๒๑ (๓) ไดกําหนดแยกไวตางหาก

๓๘
ประธานฯ : สําหรับขาราชการตุลาการจะอางกฎหมายใด ขาราชการศาลยุติธรรมชัดเจนวาจะอาง
มาตรา ๒๑ (๓) เพราะผมเขาประชุมตั้งแต ก.บ.ศ. ชุดแรก การจะออกระเบียบตองอางตัวบทกฎหมาย
ใหถูกตองกอน เพื่อใหระเบียบชอบดวยกฎหมาย ผมจําไดวามติคณะรัฐมนตรีป พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดให
ขาราชการหญิงแตงเครื่องแบบกางเกงได ซึ่ง ก.บ.ศ. ไดหารือกันวาไมควรจะใหผูพิพากษาใชเครื่องแบบ
เปน กางเกง แตข าราชการศาลยุ ติธ รรมใช เครื่อ งแบบกางเกงได เพราะเกรงวา จะเกิ ด ความลั กลั่ น
ไมเหมือนกันหากไปใชกางเกงเวลาสวมครุย ฉะนั้น ก.ศ. จึงกําหนดเครื่องแบบของตัวเองไปโดยใชอํานาจ
ก.ศ. ในขณะที่ขาราชการตุลาการยังคงเดิม เมื่อเปนเชนนี้ก็ตองมีเหตุผลหรือกรณีตราสัญลักษณก็เคยมี
การพิ จารณากั นบางศาล เช น ศาลทรั พย สิ นทางป ญญาและการค าระหว างประเทศกลางต องการมี
ตราสัญลักษณเปน ของตนเอง มีการพิจารณาถกกันมาโดยตลอดเกือบ ๒๐ ป จึงตองมีความชัด เจน
อยางไรก็ตาม ก.บ.ศ. เห็นวาควรจะมีเครื่องแบบหรือไม ถา ก.บ.ศ. เห็นวาควรมีก็ลงมติ ถาไมมี ก.บ.ศ.
คัดคาน คณะอนุกรรมการก็จะนํากลับไปพิจารณาใหมอีกครั้ง
นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ : วัตถุประสงคในการจัด ใหมีเครื่องแบบเกิดการจากที่เมื่อแตงเครื่องแบบ
จะทําใหทราบวาเปนหนวยงานไหน สังกัดไหน เปนขาราชการฝายใด ซึ่งคงเปนวัตถุประสงคหลัก แตเมื่อ
พิจารณารายละเอียดในเรื่องอินทรธนู หมวก ฯลฯ ก็ลวนเปนเรื่องความรูสึกที่พิจารณาไดยากวาแบบใด
จะเหมาะสมหรือไม สวนขอสังเกตของนายอาเล็กนั้น มีสวนที่มีเหตุผลอยูมากพอสมควร คือผูพิพากษา
จะอยูแ บบสมถะเรียบงาย ในขณะที่ในยุคปจจุบันการอยูแบบเรีย บงายอยางเดียวเมื่อไปอยูในสังคม
รวมกับขาราชการฝายอื่นทําใหแยกไมออก จึงมีความจําเปนที่จะตองมีเครื่องแบบมีเอกลักษณที่แยกไดวา
เป น ผู พิ พ ากษา แต คงจะไม ต องมี ม ากเหมื อ นฝ า ยอื่ น คํ า ว ามี ม ากพู ด ยากมาก เช น เรื่ องอิ น ทรธนู
นายธีร ะพงษเคยใหขอสังเกตไววา ขาราชการการเมืองไดใชอินทรธนูแบบแข็งในเครื่องแบบชุด กากี
เพื่อใหเห็นวาเปนขาราชการการเมือง ไมวาจะเปนนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ที่ใชอินทรธนูแข็งทั้งหมด เพราะไมตองการใหปะปนกับขาราชการประจําหรือขาราชการทองถิ่น ส.ส.
ส.จ. อ.บ.ต. จะใชอินทรธนูแข็งกันมาก โดยเห็นวาขาราชการฝายอื่น ใชอินทรธนูแข็งเวลาออกงานจะดู
สงางามมากกวา จึงตองการเปลี่ยนเปนอินทรธนูแข็งบางเพื่อความสงางามจนอาจทําใหลืม ถึงเอกลักษณ
ความเปนผูพิ พากษาไปบาง อยางไรก็ตามเห็นวาปจจุบันคงตองดําเนินการในเรื่องนี้ แตจะดําเนินการ
ขนาดไหนเทานั้น ซึ่งก็เหมือนที่ทานประธานฯ ใหขอสังเกตวา ถา ก.บ.ศ. รับหลักการแลวไปพิจารณา
ในรายละเอียด เชน หมวกที่จะกําหนดใหมีชอชัยพฤกษนั้น เคยใหขอสังเกตไววาชอชัยพฤกษมีแนนมากเกินไป
แตคณะอนุกรรมการก็เสนอวาควรจะตองมีชอชัยพฤกษใหเต็มกะบังหนาหมวกจึงจะดูสงางาม
นายอาเล็ก จรรยาทรัพยกิจ : ติด ใจเครื่องหมายผูพิพากษาอยางเดีย ว สวนที่เหลือที่กําหนดมานั้น
มีความเหมาะสมแสดงใหเห็นถึงสถานะของการเปนผูพิพากษาที่สงางาม โดยไมจําเปนตองติดเครื่องหมาย
ผูพิพากษา
ประธานฯ : โดยหลักการไมมี ก.บ.ศ. ทานใดเห็นตาง เครื่องหมายคณะรัฐมนตรี ใชอักษรยอ ครม.
ไมไดใชคําเต็มเหมือนคําวาผูพิพากษา หรือบางเครื่องหมายก็มีคําขวัญดวยควรจะกําหนดหรือไม
นางเมทินี ชโลธร : ในชั้นคณะอนุกรรมการก็เคยมีการพิจารณากันในเรื่องนี้

๓๙
ประธานฯ : สาเหตุที่ไมนําเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาเนื่องจากคิดวาเรื่องจบไปแลว เพราะประธานฯ ทานที่แลว
ไมเห็นดวย แตถา ก.บ.ศ. เห็น ดวย ก็ใหไปศึกษารายละเอีย ดตอ และตองมีการแกไขพระปรมาภิไธย
อยางไรก็ตาม ควรมีการปรับปรุงองคประกอบอนุกรรมการชุดนี้หรือไม สําหรับทานที่พนตําแหนงไปแลว
โดยอาจให ก.บ.ศ. ประมาณ ๒ ทาน เขาไปเปนอนุกรรมการ
นายชาติชาย กริชชาญชัย : เห็นดวยในหลักการและใหมีการปรับปรุงองคประกอบอนุกรรมการ
มติที่ประชุม ๑. รับหลักการรางระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยเครื่องแบบและ
การแตงกายของขาราชการตุลาการศาลยุติธรรม ดะโตะยุติธรรม และผูพิพากษาสมทบ พ.ศ. .... รางระเบียบ
คณะกรรมการบริ หารศาลยุ ติ ธรรม ว าดวยเข็มวิ ทยฐานะศาลยุ ติธรรมและเครื่ องหมายเชิด ชู เกี ย รติ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. .... และรางระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยเครื่องหมายผูพิพากษา
พ.ศ. .... โดยใหปรับแกตามขอสังเกตของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
๒. เห็น ชอบใหปรับปรุงองคประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาแกไขปรับปรุ ง
กฎหมายและระเบี ย บคณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรมเกี่ ย วกั บ เข็ ม เครื่ อ งหมายเชิ ดชู เ กี ย รติ
ศาลยุติธรรมและเครื่องแบบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม และผูพิพากษาสมทบ โดยใหแตงตั้ง
นายชาติชาย กริชชาญชัย เปนอนุกรรมการแทนนายธัชพงศ วิสุทธิสังวร ที่พนจากการเปนอนุกรรมการ
เนื่องจากปฏิบัติราชการในตางจังหวัด
ประธานฯ : สําหรับการประชุมรวม ก.ต. ก.บ.ศ. เรื่องเงินเดือน จากประสบการณที่ผานมาเห็นวา
ไมคอยไดผล เพราะตางคนตางพูดแลวไมไดขอสรุปอะไร คือถาจะประชุมรวม ก.ต. ก.บ.ศ. เรื่องเงินเดือน
คาตอบแทน สิทธิประโยชนผูพิพากษา ก็ใหพิจารณาเรื่องเดียวไปเลย โดยตองไปหาขอมูลที่ชัด เจน
ตองมีที่มาที่อางอิง สวนในวันประชุมรวม ก.ต. ก.บ.ศ. จะแจงใหทราบในภายหลัง
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
นัดประชุมครั้งตอไป วันจันทร ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ หองประชุมศาลยุติธรรม
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๕ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๔๐

(นางสาวพรศรี โกญจนานันท)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาววราภรณ พรหมรัตน)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
ผูจดรายงานการประชุม

(นายปติพงศ รัชโน)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวดวงพร ตอพงศกร)
ผูอํานวยการสํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ผูตรวจรายงานการประชุม

หมายเหตุ ที่ประชุมไดใหการรับรองแลว ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐
สําเนาถูกตอง
ศิริลักษณ อารีรักษสกุล
(นางสาวศิริลักษณ อารีรักษสกุล)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

