การขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์
แผนผังแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลาดับเวลา (Timeline)
**********
สำนักประธำนศำลฎีกำได้ประมวลผลข้อมูล นโยบำยประธำนศำลฎีกำ นำยไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธำนศำลฎีกำคนที่ 45 และกำรขับเคลื่อนนโยบำยประธำนศำลฎีกำ
ตำมลำดับเวลำ (Timeline) ดังนี้
ว/ด/ป

กิจกรรม

หน่วยงานที่
ประชาสัมพันธ์
เดือนมกราคม 2563
31 ม.ค. 63 ประธำนศำลฎีกำเป็นประธำนในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
สำนักประธำนศำลฎีกำ
ผู้บริหำรศำลยุติธรรม เรื่อง “กำรประสำนควำมร่วมมือของ
หน่วยงำนขับเคลื่อนนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรศำลยุตธิ รรม”
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2
23 ม.ค. 63 ประธำนศำลฎีกำและคณะเดินทำงไปตรวจรำชกำรศำลแรงงำน สำนักประธำนศำลฎีกำ
ภำค 7 ศำลจังหวัดกำญจนบุรี และศำลเยำวชนและครอบครัว
จังหวัดกำญจนบุรี (กำรตรวจรำชกำร/ตรวจเยี่ยม ครัง้ ที่ 4)
1 ม.ค. 63 ‘ไสลเกษ’มอบของขวัญปีใหม่ เปิดศำลวันหยุด ปล่อยตัวชั่วครำว COJ in the NEWS
ไม่เว้นเสำร์-อำทิตย์ เริม่ 1 ม.ค.
(กองสำรนิเทศฯ)

ลิงก์ขา่ ว

https://opsc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/10/iid/179739

https://opsc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/10/iid/178506

https://iprd.coj.go.th/th/content/category/detail/id/10/cid/7374/iid/175801

ว/ด/ป

กิจกรรม

หน่วยงานที่
ประชาสัมพันธ์
1 ม.ค. 63 ปธ.ศำลฎีกำ อวยพรคนไทยมีกำลังกำยใจเข้มแข็งเพื่อพัฒนำ
COJ in the NEWS
ประเทศให้คำมั่นคุ้มครองสิทธิทั่วถึง
(กองสำรนิเทศฯ)
เดือนธันวาคม 2562
17 ธ.ค. 62 ประธำนศำลฎีกำและคณะเดินทำงไปตรวจรำชกำรศำลอำญำคดี สำนักประธำนศำลฎีกำ
ทุจริตและประพฤติมิชอบกลำง และศำลแขวงดุสติ
(กำรตรวจรำชกำร/ตรวจเยีย่ ม ครัง้ ที่ 3)
16 ธ.ค. 62 ประธำนศำลฎีกำเป็นประธำนในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
สำนักประธำนศำลฎีกำ
เรื่อง “กำรขับเคลือ่ นกำรบริหำรรำชกำรศำลยุติธรรมตำม
นโยบำยประธำนศำลฎีกำ ครั้งที่ 1”
9 ธ.ค. 62 คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สำนักประธำนศำลฎีกำ
สิ่งแวดล้อมเข้ำพบประธำนศำลฎีกำ เพื่อหำรือข้อรำชกำร
1 - 6 ธ.ค. 62 ปธ.ศำลฎีกำ-ยธ.เห็นพ้อง ใช้กำไล EM แก้นักโทษล้นคุก
COJ in the NEWS
(กองสำรนิเทศฯ)
เดือนพฤศจิกายน 2562
21 - 23 พ.ย. ประธำนศำลฎีกำเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและ
COJ in the NEWS
62
คณะกรรมำธิกำรถำวรของสมำคมกฎหมำยอำเซียน ครั้งที่ 41
(กองสำรนิเทศฯ)
และกำรประชุมสภำประธำนศำลสูงสุดอำเซียน ครั้งที่ 7
สำนักประธำนศำลฎีกำ
15 พ.ย. 62 คณะสื่อมวลชนเข้ำพบประธำนศำลฎีกำ #3
สำนักประธำนศำลฎีกำ
(สถำนีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7)

ลิงก์ขา่ ว
https://iprd.coj.go.th/th/content/category/detail/id/10/cid/7374/iid/175802

https://opsc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/10/iid/173817

https://opsc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/10/iid/173494

https://opsc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/10/iid/172732

https://iprd.coj.go.th/th/content/category/detail/id/10/cid/7374/iid/172498

https://iprd.coj.go.th/th/content/category/detail/id/10/cid/7374/iid/170402

https://opsc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/10/iid/170431
https://opsc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/10/iid/169384

ว/ด/ป

กิจกรรม

12 พ.ย. 62 คณะสื่อมวลชนเข้ำพบประธำนศำลฎีกำ #2
(เดลินวิ ส์)
7 พ.ย. 62 กำรแถลงนโยบำยประธำนศำลฎีกำ

หน่วยงานที่
ประชาสัมพันธ์
สำนักประธำนศำลฎีกำ

COJ in the NEWS
(กองสำรนิเทศฯ)
สำนักประธำนศำลฎีกำ
5 พ.ย. 62 ประธำนศำลฎีกำแสดงปำฐกถำพิเศษ เรื่อง “คุกมีไว้ขังคนจนจริง COJ in the NEWS
หรือ” ณ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
(กองสำรนิเทศฯ)
สำนักประธำนศำลฎีกำ
2 พ.ย. 62 ประธำนศำลฎีกำเดินทำงไปตรวจเยี่ยมศำลในภำค 7
สำนักประธำนศำลฎีกำ
(กำรตรวจรำชกำร/ตรวจเยีย่ ม ครัง้ ที่ 2)
เดือนตุลาคม 2562
28 ต.ค. 62 ประธำนศำลฎีกำเดินทำงไปตรวจเยี่ยมศำลในภำค 3
สำนักประธำนศำลฎีกำ
(กำรตรวจรำชกำร/ตรวจเยีย่ ม ครัง้ ที่ 1)
21 ต.ค. 62 คณะสื่อมวลชนเข้ำพบประธำนศำลฎีกำ #1
สำนักประธำนศำลฎีกำ
17 ต.ค. 62 กำรประชุมหำรือแนวทำงกำรกำหนดนโยบำยประธำนศำลฎีกำ
ศำลฎีกำและสำนัก
ครั้งที่ 5
ประธำนศำลฎีกำ
10 ต.ค. 62 กำรประชุมหำรือแนวทำงกำรกำหนดนโยบำยประธำนศำลฎีกำ
ศำลฎีกำและสำนัก
ครั้งที่ 4
ประธำนศำลฎีกำ

ลิงก์ขา่ ว
https://opsc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/10/iid/168475

https://iprd.coj.go.th/th/content/category/detail/id/10/cid/7374/iid/168120

https://opsc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/10/iid/167956
https://iprd.coj.go.th/th/content/category/detail/id/10/cid/7374/iid/168122

https://opsc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/10/iid/167775
https://opsc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/10/iid/167743

https://opsc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/10/iid/166808

https://opsc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/10/iid/165638

-

ว/ด/ป
9 ต.ค. 62

กิจกรรม

หน่วยงานที่
ประชาสัมพันธ์
ศำลฎีกำและสำนัก
ประธำนศำลฎีกำ
COJ in the NEWS
(กองสำรนิเทศฯ)

กำรประชุมหำรือแนวทำงกำรกำหนดนโยบำยประธำนศำลฎีกำ
ครั้งที่ 3
ระหว่ำงวันที่ ‘ไสลเกษ วัฒนพันธุ์’ ปธ.ศำลฎีกำคนใหม่ออกสำรฉบับแรก มุง่
1 – 5 ต.ค. ปชช. เข้ำถึงกระบวนกำรยุตธิ รรมรวดเร็ว
62
1 ต.ค. 62 สำรของประธำนศำลฎีกำและกำรร่วมระดมควำมเห็น
สำนักประธำนศำลฎีกำ
เพื่อกำหนดนโยบำยประธำนศำลฎีกำ
1 ต.ค. 62 นำยไสลเกษ วัฒนพันธุ์ เข้ำรับตำแหน่งประธำนศำลฎีกำ
เดือนกันยายน 2562
27 ก.ย. 62 กำรประชุมหำรือแนวทำงกำรกำหนดนโยบำยประธำนศำลฎีกำ
ศำลฎีกำและสำนัก
ครั้งที่ 2
ประธำนศำลฎีกำ
25 ก.ย. 62 กำรประชุมหำรือแนวทำงกำรกำหนดนโยบำยประธำนศำลฎีกำ
ศำลฎีกำและสำนัก
ครั้งที่ 1
ประธำนศำลฎีกำ
16 ก.ย. 62 ในหลวงโปรดเกล้ำฯ "นำยไสลเกษ วัฒนพันธุ์" เป็นประธำนศำลฎีกำ COJ in the NEWS
(กองสำรนิเทศฯ)
เดือนกรกฎาคม 2562
31 ก.ค. 62 ที่ประชุม ก.ต. มีมติเอกฉันท์แต่งตั้งนำยไสลเกษ วัฒนพันธุ์
สำนักคณะกรรมกำร
รองประธำนศำลฎีกำอำวุโสลำดับที่ 1 ขึน้ ดำรงตำแหน่ง
ตุลำกำร
ประธำนศำลฎีกำ (ผลกำรประชุม ก.ต. ครั้งที่ 10/2562)
ศำลยุตธิ รรม

ลิงก์ขา่ ว
https://iprd.coj.go.th/th/content/category/detail/id/10/cid/7374/iid/163367

https://opsc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/10/iid/162728

https://iprd.coj.go.th/th/content/category/detail/id/10/cid/7374/iid/160972

https://ojc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/8/cid/5667/iid/153250

อ้ำงอิง COJ in the NEWS ประมวลข่ำวโดยกองสำรนิเทศและประชำสัมพันธ์ (https://iprd.coj.go.th/th/content/category/articles/id/10/cid/7374)
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.พ. 63 เวลำ 09.42 น.
จัดทำเอกสำรและประมวลข่ำวเพิ่มเติมโดยส่วนประสำนนโยบำย สำนักประธำนศำลฎีกำ
หำกข้อมูลมีควำมผิดพลำดประกำรใด หรือท่ำนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรขับเคลื่อนนโยบำยประธำนศำลฎีกำ ได้โปรดแจ้งให้เรำทรำบ

ส่วนประสานนโยบาย
สานักประธานศาลฎีกา
โทร. 0 2223 1488, 0 2223 1491

