ประจําวันที่ 21 เมษายน 2560 (ฉบับที่ 2)

งานสถาปนาศาลยุติธรรม ครบรอบ 135 ปี 21 เมษายน 2560

วันที่ 21 เมษายน 2560 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศาลยุติธรรม ข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และบุคลากรหน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม ร่วมทําบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จํานวน
10 รูป และร่วมพิธีบวงสรวงสักการะยอดปราสาทศาลยุติธรรม เนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรม ครบรอบ 135 ปี ณ บริเวณ
ห้องโถง อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
จากนั้น ประธานศาลฎีกาได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันศาลยุติธรรมครบรอบ 135 ปี ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
โดยมี ผู้ บริ หารศาลยุ ติธรรม ข้ าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติ ธรรม และบุ คลากรหน่วยงานในสังกั ดสํานั กงานศาลยุ ติธรรม
เข้าร่วมงานเป็นจํานวนมาก
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ในการนี้ ประธานศาลฎีกาได้กล่าวแก่ผู้เข้าร่วมงานมีใจความตอนหนึ่งว่า “...การจัดงานวันสถาปนาศาลยุติธรรมในครั้งนี้
เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมี
ต่อศาลยุติธรรมและประเทศชาติ ด้วยทรงมีดําริว่า การยุติธรรมอันเดียวเป็นการสําคัญยิ่งใหญ่ จึงทรงให้ปฏิรูประบบศาลไทย
เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ และทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ขอเชิญชวนข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ลูกจ้างและ
พนักงานราชการทุกคน พร้อมใจกันตั้งจิตมั่นในการที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่ออํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ปราศจากอคติ และเป็นกลาง เพื่อรักษาความยุติธรรม บรรเทาทุกข์ของราษฎร โดยยึดมั่นในหลักนิติธรรมให้สถิตสถาพร
อย่างยั่งยืน...”
ภายหลังจากการกล่าวปราศรัยเนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรมแล้ว ประธานศาลฎีกาได้ให้เกียรติมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับรางวัลข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่น ศาลยุติธรรมดีเด่น และศาลที่มีผลการดําเนินงานด้านการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท มีรายละเอียดดังนี้
รางวัลข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2559 ได้แก่
กลุ่มที่ 1 ประเภทวิชาการระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ และประเภททั่วไประดับอาวุโส
รางวัลดีเด่น ได้แก่ นางสาวชมธรรม อัญญโชติ
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ
สํานักงานประจําศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางถนอมวงษ์ รอไธสง
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
สํานักงานประจําศาลจังหวัดนางรอง
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางลดาวัลย์ ไตรยศักดา
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ
สํานักงานประจําศาลจังหวัดเบตง
กลุ่มที่ 2 ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานและระดับชํานาญงาน
รางวัลดีเด่น ได้แก่ นางสาวนิตยารัศม์ ทาเกิด
นิติกรปฏิบัติการ
สํานักงานประจําศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
รางวัลชมเชย ได้แก่ นายสุชาติ สิมขาว
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน
สํานักงานประจําศาลจังหวัดรัตนบุรี
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวรุ่งอรุณ ส่วนน้อย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สํานักงานประจําศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มที่ 3 กลุ่มลูกจ้างประจําและพนักงานราชการศาลยุติธรรม
รางวัลดีเด่น ได้แก่ นายบุญยัง เอกจิตร
พนักงานขับรถยนต์
สํานักงานประจําศาลจังหวัดแม่สอด
รางวัลชมเชย ได้แก่ นายอุดร เดินเมือง
พนักงานคอมพิวเตอร์
สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดเชียงราย
รางวัลชมเชย ได้แก่ นายพรชัย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา พนักงานสถานที่
สํานักอํานวยการประจําศาลอาญาธนบุรี
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รางวัลศาลยุติธรรมดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2559 ได้แก่
รายชื่อศาล
กลุ่มศาลสูง
ศาลอุทธรณ์

ผู้รับผิดชอบในราชการศาล
นายศิริชัย วัฒนโยธิน
ประธานศาลอุทธรณ์

ผู้อํานวยการฯ
นายกมล กระสานติ์กุล

กลุ่มศาลจังหวัดที่สังกัดภาค
ศาลจังหวัดบัวใหญ่
นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร
นางรัชดาวรรณ โกสวัสดิ์
กลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัวในส่วนภูมิภาค
ศาลเยาวชนและครอบครัว
นางสาวรุ่งระวี โสขุมา
ว่าง
จังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มศาลชั้นต้นขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพฯ/ศาลชํานัญพิเศษ/ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
และศาลแรงงานภาค
ศาลอาญาธนบุรี
นายบุญชู ทัศนประพันธ์
นางสาวนงเยาว์ ลิ่วศรีวิไล
รางวัลศาลที่มีผลการดําเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดีเด่น ได้แก่
รายชื่อศาล
ผู้รับผิดชอบในราชการศาล
กลุ่มศาลสูง
ศาลอุทธรณ์ภาค 1
นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี
กลุ่มศาลแพ่ง
ศาลแพ่ง
นายวรงค์พร จิระภาค
กลุ่มศาลอาญา
ศาลอาญากรุงเทพใต้
นายสุพจน์ กิติรักษนนท์
กลุ่มศาลชํานัญพิเศษ
ศาลแรงงานภาค 8
นายชวลิต ลีฬหาวงศ์
กลุ่มศาลในสังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 - 9
ศาลแขวงพระนครใต้ (ภาค 1)
นางอัญชลี อริยะนันทกะ
ศาลจังหวัดตราด (ภาค 2)
นางสุกัญญา เวียงอินทร์
ศาลจังหวัดนางรอง (ภาค 3)
นายสุชาย จอกแก้ว
ศาลจังหวัดสกลนคร (ภาค 4)
นายวุฒิเกียรติ กิติคุณไพโรจน์
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ภาค 5)
นายปกครอง เปรมดิษฐกุล
ศาลจังหวัดนครสวรรค์ (ภาค 6)
นายชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
ศาลแขวงนครปฐม (ภาค 7)
นายธิติพันธ์ ฉายบาง
ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ภาค 8)
นายทวีเกียรติ ดุริยะประพันธ์
ศาลจังหวัดตรัง (ภาค 9)
นางชื่นอารี ชุ่มจิตร
กลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่
นายธนทัต แท่งทอง

ผู้อํานวยการฯ
นางสาวรัชดาวัลย์ หิรัญสาย
นางรัศม์คชา เทสะเวส
นางสาววาสนา หนักเพ็ชร
นายณัฐวัฒน์ เพิ่งรัตน์
นางสาวสลิลธร ชมภูพันธ์
นางสาวดวงดาว พิกุลเงิน
นางเนติมน วุฒิสารสกุล
นายอําไภย เจริญศรี
นายกฤษฎา วงศ์พรหมเมศร์
นายสมนึก ยอดกัลยารัตน์
นางรัตนาภรณ์ อุรพีพัฒนพงศ์
นางบุษบา ธรรมบํารุง
นางสาวสุธิรา วิสารทพงศ์
นายชัยโรจน์ เตียวสุวรรณ

