ประจําวันที่ 1 สิงหาคม 2560

ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 16/2560
สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมแจ้งผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ดังนี้
ชั้น 4 สับเปลี่ยนตําแหน่ง (บัญชี 2 )
1. นายธนฤกษ์ นิติเศรณี
รอง ปธ. ฎีกา
- ปธ. อุทธรณ์
2. นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย
ปธ. แผนกคดีสิ่งแวดล้อม ฯ ฎีกา - รอง ปธ. ฎีกา
3. นายธนสิทธิ์ นิลกําแหง
ปธ. แผนกคดีเลือกตั้ง ฯ ฎีกา
- รอง ปธ. ฎีกา
4. นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์
ปธ. แผนกคดีภาษีอากร ฯ ฎีกา
- รอง ปธ. ฎีกา
5. นายโสภณ โรจน์อนนท์
ปธ. แผนกคดีอาญาของผู้ดํารง
- รอง ปธ. ฎีกา
ตําแหน่งทางการเมือง ฯ ฎีกา
6. นายวิชัย เอื้ออังคณากุล
ปธ. แผนกคดีแรงงาน ฯ ฎีกา
- รอง ปธ. ฎีกา
7. นายพรเทพ อัมพรกลิ่นแก้ว
ปธ. แผนกคดีผู้บริโภค ฯ ฎีกา
- รอง ปธ. ฎีกา
8. นายพิศล พิรุณ
ปธ. แผนกคดีเยาวชน ฯ ฎีกา
- ปธ. แผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง ฯ ฎีกา
9. นายนิพนธ์ ใจสําราญ
หน. ฎีกา
- ปธ. แผนกคดีสิ่งแวดล้อม ฯ ฎีกา
10. นายสุนทร ทรงฤกษ์
หน. ฎีกา
- ปธ. แผนกคดีภาษีอากร ฯ ฎีกา
11. นายสู่บุญ วุฒิวงศ์
หน. ฎีกา
- ปธ. แผนกคดีเลือกตั้ง ฯ ฎีกา
12. นายสุรพันธุ์ ละอองมณี
หน.ฎีกา
- ปธ. แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญา ฯ ฎีกา
13. นายทวี ประจวบลาภ
หน. ฎีกา
- ปธ. แผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจ ฯ ฎีกา
14. นายชัยยุทธ ศรีจํานง
หน. ฎีกา
- ปธ. แผนกคดีผู้บริโภค ฯ ฎีกา
15. นายธีระพงศ์ จิระภาค
หน. ฎีกา
- ปธ. แผนกคดีแรงงาน ฯ ฎีกา
16. น.ส.บุญมี ฐิตะศิริ
หน. ฎีกา
- ปธ. แผนกคดีเยาวชน ฯ ฎีกา
17. นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ปธ. อุทธรณ์ภาค 1
- หน. ฎีกา
18. นายอดิศักดิ์ ปัตรวลี
ปธ. อุทธรณ์ภาค 9
- หน. ฎีกา
19. นายอนันต์ วงษ์ประภารัตน์
ปธ. อุทธรณ์ภาค 7
- หน. ฎีกา
20. นายโสฬส สุวรรณเนตร์
ปธ. อุทธรณ์ภาค 8
- หน. ฎีกา
21. นายจินดา ปัณฑะโชติ
หน. ฎีกา
- ปธ. อุทธรณ์ภาค 9
22. นายธงชัย เสนามนตรี
ปธ. อุทธรณ์ภาค 4
- หน. ฎีกา
23. นายประมวญ รักศิลธรรม
ปธ. อุทธรณ์ภาค 3
- หน. ฎีกา
24. น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม
หน. ฎีกา
- ปธ. อุทธรณ์ภาค 1
25. นายพศวัจณ์ กนกนาก
ปธ. อุทธรณ์ภาค 6
- หน. ฎีกา
26. นายเสรี เพศประเสริฐ
พ. ฎีกา
- หน. ฎีกา
27. นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ปธ. อุทธรณ์ภาค 5
- ปธ. อุทธรณ์ภาค 7
28. นายทวีศักดิ์ ทองภักดี
พ. ฎีกา
- ปธ. อุทธรณ์ภาค 8
/29. นายสวัสดิ…์
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29. นายสวัสดิ์ สุรวัฒนานันท์
พ. ฎีกา
- ปธ. อุทธรณ์ภาค 5
30. นายจักษ์ชัย เยพิทักษ์
พ. ฎีกา
- หน. ฎีกา
31. นายแรงรณ ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์ พ. ฎีกา
- หน. ฎีกา
32. นายสมจิตร์ ทองศรี
พ. ฎีกา
- หน. ฎีกา
33. นายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล
พ. ฎีกา
- ปธ. อุทธรณ์ภาค 4
34. นายณัฏฐชัย ไวยภาษจีรกุล พ. ฎีกา
- หน. ฎีกา
35. นายวรงค์พร จิระภาค
อธ. แพ่ง
- หน. ฎีกา
36. นายพันธุ์เลิศ บุญเลี้ยง
พ. ฎีกา
- หน. ฎีกา
37. นายรังสรรค์ ดวงพัตรา
พ. ฎีกา
- หน. ฎีกา
38. นายพิศิฏฐ์ สุดลาภา
พ. ฎีกา
- ปธ. อุทธรณ์ภาค 3
39. นายปกรณ์ วงศาโรจน์
พ. ฎีกา
- หน. ฎีกา
40. นายลาชิต ไชยอนงค์
พ. ฎีกา
- ปธ. อุทธรณ์ภาค 6
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
นัดประชุมครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศาลยุติธรรม ชั้น 5 อาคารราชบุรี
ดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

การประชุมทางวิชาการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในกระบวนการยุติธรรม

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมจัดการประชุมทางวิชาการเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ห้องสมุดในกระบวนการยุติธรรม ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างห้องสมุดองค์กร หน่วยงานทางด้านกฎหมาย หน่วยงาน
ยุติธรรม Library Connectivity มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ข้าราชการในสังกัดศาลยุติธรรม ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดห้องสมุด
องค์กรหน่วยงานทางด้านกฎหมาย หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด และผู้แทน
จากสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง รวมจํานวน 80 คน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร ในการนี้ เลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุ ติ ธรรมมอบหมายให้ นายพิ สิ ษฐ นิ่ งน้ อย ผู้ พิ พากษาหั วหน้ าคณะในศาลอุ ทธรณ์ ประจํ าสํ านั กประธานศาลฎี กา
เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบสื่อการเรียนรู้ของสํานักงานศาลยุติธรรมให้แก่สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ตามโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมี ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
รองผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นผู้แทนรับมอบ การประชุมในครั้งนี้เป็นการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับงานด้านห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ในหัวข้อ การพัฒนาศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเพื่อตอบรับ Library 4.0 ทิศทางการ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์ศาลไทยในอนาคต ลิขสิทธิ์กับการบริการสารสนเทศยุคดิจิทัล และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมให้สามารถนําความรู้ไปพัฒนางานห้องสมุดและเสริมสร้าง
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในกระบวนการยุติธรรมต่อไป

