ประจําวันที่ 21 สิงหาคม 2560 (ฉบับที่ 2)

ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 18/2560
สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม แจ้งผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 18/2560
ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. มีมติเห็นชอบในการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ดังนี้
ชั้น 4 สับเปลี่ยนตําแหน่ง (บัญชี 3 เพิ่มเติม)
1. นางปวีณณา ศรีวงษ์
ปธ.แผนกคดีเลือกตั้งฯ
อุทธรณ์ภาค 2
2. นายบุญชัย กริชชาญชัย
ปธ.แผนกคดีผู้บริโภคฯ
อุทธรณ์ภาค 8
3. นายสถาพร ดาโรจน์
หน.อุทธรณ์ภาค 3
4. นายอริยะ นาวินธรรม
หน.อุทธรณ์
5. นายธนาคม ลิ้มภักดี

หน.อุทธรณ์ภาค 3

6. นายปรเมษฐ์ โตวิวัฒน์
7. นายดุสิต ฉิมพลีย์
8. นายกีรติ วรพุทธพงศ์
9. นายประดิษฐ์ จิตต์จํานงค์
10. นายอดุลย์ อุดมผล

หน.อุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ (ภาษี)
หน.อุทธรณ์ภาค 8
พ.อุทธรณ์ภาค 7
พ.อุทธรณ์ภาค 7
พ.อุทธรณ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560

- รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค 2
- ปธ.แผนกคดีผู้บริโภคฯ
อุทธรณ์ภาค 3
- หน.อุทธรณ์ภาค 1
- ปธ.แผนกคดีเลือกตั้ง ฯ
อุทธรณ์ภาค 2
- ปธ.แผนกคดีผู้บริโภคฯ
อุทธรณ์ภาค 2
- หน.อุทธรณ์ภาค 1
- หน.อุทธรณ์
- หน.อุทธรณ์ภาค 6
- หน.อุทธรณ์ภาค 3
- หน.อุทธรณ์ภาค 2

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
2. มีมติเห็นชอบแต่งตั้งที่ปรึกษาในศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
1) ที่ปรึกษาศาลฎีกา จํานวน 1 คน คือ นายโสภณ รัตนากร
2) ที่ปรึกษาศาลอุทธรณ์ จํานวน 4 คน คือ
นายประยูร มูลศาสตร์
นายพิศาล พิริยะสถิต
นายปิ่นทิพย์ สุจริตกุล
นายเธียร เจริญวัฒนา
3) ที่ปรึกษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 จํานวน 1 คน คือ นายสุวรรณ ตระการพันธุ์
4) ที่ปรึกษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 จํานวน 1 คน คือ นายเกียรติ จาตนิลพันธุ์
5) ที่ปรึกษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 จํานวน 1 คน คือ นายวิศิษฏ์ วิศาลสวัสดิ์
นัดประชุมครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาลยุติธรรม ชั้น 5 อาคารราชบุรี
ดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
/สํานักงาน...

-2-

สํานักงานศาลยุติธรรมจัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน (Belia Thai Sejiwa Sehati) รุ่นที่ 5
มุ่งพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายสู่เยาวชนชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 สํานักงานศาลยุติธรรม โดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์จัดโครงการเยาวชนไทย
หัวใจเดียวกัน (Belia Thai Sejiwa Sehati) รุ่นที่ 5 โดยได้รับเกียรติจากนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการ นายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม กล่าวรายงาน ณ ศาลฎีกา ซึ่งภายหลังจากพิธีเปิด
โครงการ คณะผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาดูงานศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
และเดินทางไปกราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่น่ังดุสิต
มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง และเดินทางไปทํากิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต
โครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน รุ่นที่ 5 มีเยาวชนที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ซึ่งมี
แหล่งพํานักอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกศาสนา ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และ 4 อําเภอใน
จังหวัดสงขลา ได้แก่ อําเภอจะนะ อําเภอนาทวี อําเภอเทพา และอําเภอสะบ้าย้อย รวมจํานวน 150 คน เข้าร่วมโครงการในรูปแบบ
การเข้าค่ายเยาวชน สร้างสรรค์กิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบเพื่อให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน ความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของเด็กและเยาวชนตามกฎหมายอันเป็นการลด
ระยะห่างระหว่างศาลยุติธรรมกับประชาชน
โครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน รุ่นที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 26 สิงหาคม 2560 นอกจากเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ
จะได้ รั บความรู้ จากการบรรยายโดยวิ ทยากรผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ แล้ ว เยาวชนทั้ งหมดยั งได้ เข้ าเยี่ ยมคารวะและรั บฟั งโอวาทจาก
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา นายพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และได้รับเกียรติจากนายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการและมอบ
วุฒิบัตรให้แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ

