ประจําวันที่ 4 กันยายน 2560

ประธานศาลฎีกาตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค 2

เมื่ อวั นที่ 31 สิ งหาคม – 1 กันยายน 2560 นายวีระพล ตั้ งสุ วรรณ ประธานศาลฎีกา นางปิ ยนุ ช มนู รั งสรรค์
เลขาธิการประธานศาลฎีกา นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขานุการศาลฎีกา และคณะได้เดินทางไปตรวจราชการศาลยุติธรรมใน
ภาค 2 ประกอบด้วย ศาลจังหวั ดสระแก้ว ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ศาลจังหวัดกบิ นทร์บุรี ศาลจังหวั ด
ปราจีนบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี ศาลจังหวัดนครนายก และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก
โดยมี น ายยงยุ ท ธ แสงรุ่ง เรื อง อธิ บ ดีผู้ พิ พ ากษาภาค 2 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล คณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ
ข้าราชการศาลยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ ประธานศาลฎีกาและคณะได้ร่วมประชุมรับฟังการบรรยาย
สรุปผลการดําเนินงานและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของศาลเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป
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ทิศทางกระบวนการยุติธรรมไทยต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 สํานักงานศาลยุติธรรม โดยผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม
ระดับสูง รุ่นที่ 21 ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดโครงการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางกระบวนการยุติธรรมไทยต่อการ
ขั บเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ ชาติ ” ณ วิ เทศสโมสร กระทรวงการต่ างประเทศ ซึ่ งได้ รั บเกี ยรติ จากนายวิ ษณุ เครื องาม
รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ข้าราชการระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทน
องค์กรอิสระ คณะทูตานุทูต ผู้ แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ ผู้แทนหอการค้าระหว่างประเทศ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย รวม 350 คน ได้ทราบถึงทิศทางกระบวนการยุติธรรมไทยต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ อันจะทําให้ภาคส่วน
ต่ างๆ ทั้ งภายในและภายนอกประเทศเกิ ดความเชื่ อมั่ นต่ อทิ ศทางกระบวนการยุ ติ ธรรมไทย ในการนี้ นายชี พ จุ ลมนต์
รองประธานศาลฎีกา พร้ อมด้ วยผู้บริหารศาลยุติธรรมให้เกียรติร่วมฟั งปาฐกถาในครั้งนี้ด้วย และมีนายอธิคม อิ นทุภูติ
เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม กล่าวต้อนรับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจําปี 2560

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 สํานักงานศาลยุติธรรม โดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์จัดการแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมายรอบชิ งชนะเลิ ศ เนื่ องในวั นรพี ประจํ าปี 2560 ชิ งถ้ วยประทานพระเจ้ าหลานเธอ พระองค์ เจ้ าพั ชรกิ ติ ยาภา
โดยได้รับเกียรติจากนายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และมีนายสืบพงษ์
ศรีพงษ์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจําสํานักประธานศาลฎีกา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสัญญา
ธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศรอบชิงชนะเลิศ แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ
มั ธยมศึ กษาตอนปลาย และระดั บอุ ดมศึ กษา (ปริ ญญาตรี ) ซึ่ งเป็ นที มที่ ผ่ านการคั ดเลื อกในส่ วนของสํ านั กศาลยุ ติ ธรรม
ประจําภาค 1 – ภาค 9 และในส่วนกลาง โดยผลการแข่งขันมีดังนี้
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ระดับอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท และ
ใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลจากประธานศาลฎีกา พร้อมทุนการศึกษา 80,000 บาท และใบประกาศ
เกียรติคุณ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีม A
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม พร้อมทุนการศึกษา 60,000 บาท
และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รางวัลชมเชย ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท และใบประกาศ
เกียรติคุณ จํานวน 2 รางวัล ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท และ
และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลจากประธานศาลฎีกา พร้อมทุนการศึกษา 80,000 บาท และใบประกาศ
เกียรติคุณ ได้แก่ โรงเรียนอํานาจเจริญ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม พร้อมทุนการศึกษา 60,000 บาท
และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ โรงเรียนดารุสสลาม
รางวัลชมเชย ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท และใบประกาศ
เกียรติคุณ จํานวน 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม

รณรงค์การระงับข้อพิพาท “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติฯ”

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 สํานักส่งเสริมงานตุลาการจัดงานรณรงค์การระงับข้อพิพาท “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ
65 พรรษา สมเด็ จพระเจ้าอยู่หั ว” เพื่ อเฉลิ มพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั วมหาวชิ ราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 65 พรรษา และเผยแพร่รณรงค์การระงับข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
แก่ประชาชน โดยเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมได้มอบหมายให้นายกําพล รุ่งรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจําสํานัก
ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร กิจกรรมในงาน
ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการสัมมนา หัวข้อ “แนวทางการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทก่อนฟ้องของศาลยุติธรรม” ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผู้พิพากษา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ผู้ประนีประนอม
นักกฎหมาย บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป จํานวน
370 คน

