รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ข้อมูลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
สานักงานศาลปกครอง ดาเนินการจัดอบรมและพัฒนาตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ดังนี้
๑. โครงการที่วิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครองดาเนินการ จานวน ๓ โครงการ
๑.๑ โครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญของพนักงานคดีปกครอง (ผ่านการ
อบรม จานวน ๒๔๐ คน) ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน ๕ กิจกรรม ดังนี้
๑) กิจกรรม การฝึกอบรมหลักสูตรการแปลและการล่ามในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
จัดอบรม จานวน ๒ รุ่น ได้แก่
รุ่นที่ ๑ หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส
- อบรมวันที่ ๖ ๑๓ ๒๐ และ ๒๗ ม.ค. ๖๓
- ผู้เข้าอบรม จานวน ๑๐ คน
- มีผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
รุ่นที่ ๒ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
- อบรมวันที่ ๗ ๑๔ ๒๑ และ ๒๘ ม.ค. ๖๓
- ผู้เข้าอบรม จานวน ๑๔ คน
- มีผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒) กิจกรรม การฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับกลาง รุ่นที่ 22
- อบรม ช่วงที่ 1 ภาคทฤษฎีในหัวข้อวิชาบางส่วน ระหว่างวันที่ 6 ส.ค. - 30 ก.ย. 63
ซึง่ ดาเนินการจัดฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว
- อบรม ช่วงที่ 2 ภาคทฤษฎีในหัวข้อวิชาที่เหลือ ภาคการศึกษาดูงานในประเทศ และ
ภาคสัมมนาสรุปการเรียนรู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ 19 ต.ค. - เดือน ธ.ค. ๖๓)
- กลุ่มเป้าหมาย จานวน ๔๓ คน
- คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาพนักงานคดีปกครอง ในการประชุม ครั้งที่ ๒ - ๒/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย. ๖๓ มีมติเห็นชอบให้จัดฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับกลาง รุ่นที่ ๒๒ เฉพาะภาคทฤษฎี
ในช่วงเดือน ส.ค. - เดือน ก.ย. 63 สาหรับภาคปฏิบัติ ภาคการศึกษาดูงานในประเทศ และภาคสัมมนาสรุปการเรียนรู้
ให้ดาเนินการตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 โดยเสนอ ก.บ.ศป. เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณสาหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
๓) กิจกรรม การฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๑๕
- จัดอบรมภาควิชาการแล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 14 ม.ค. - ๓๐ มี.ค. ๖๓
- จัดสัมมนาสรุปการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิ.ย. 63
- กลุ่มเป้าหมาย จานวน ๔๑ คน
- คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาพนักงานคดีปกครอง ในการประชุม ครั้งที่ ๒ - ๒/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย. ๖๓ มีมติเห็นชอบให้จัดฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๑๕ ในส่วนของ
ภาคการสัมมนาสรุปการเรียนรู้ หัวข้อวิชา “การสัมมนาประมวลความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมและจากการปฏิบัติงาน
ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม” ในระหว่าง วันที่ ๒๒ - ๒๔ มิ.ย. 63 และเห็นชอบการปรับแผนการจัดฝึกอบรม
หลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๑๕ ภาคการศึกษาดูงานต่างประเทศ โดยกาหนดให้ผู้เข้ารับการ

๒
ฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๑๔ และรุ่นที่ ๑๕ ที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนด ไปศึกษาดูงาน
ต่างประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๔) กิจกรรม ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานคดีปกครอง
- จัดอบรม ระหว่างวันที่ 15 - 22 ก.ค. 2563
- กลุ่มเป้าหมาย จานวน 68 คน
- มีผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน ๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๕) กิ จ กรรม การสั มมนาบุค ลากรที่ปฏิบั ติงานด้านการบัง คับคดี ปกครองเกี่ ยวกับปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบที่แก้ไขใหม่
- สัมมนาระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ ก.ย. ๖๓
- กลุ่มเป้าหมาย จานวน ๖๔ คน
- ผู้เข้าอบรม จานวน ๖๔ คน
- มีผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน ๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ยกเลิกการจัดฝึกอบรม จานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้
๑) กิจกรรม การฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับต้น รุ่นที่ 2๓
- คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาพนักงานคดีปกครอง ในการประชุม ครั้งที่ 2 - 2/2563
เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 63 มีมติเห็นชอบให้จัดฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับต้น รุ่นที่ ๒๓ ในช่วงเดือน
ม.ค. ๖๔ ซึ่งเป็นช่วงภายหลังที่พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเรียบร้อยแล้ว
- กลุ่มเป้าหมาย จานวน ๗๒ คน
๒) กิจกรรม การสัมมนาพนักงานคดีปกครองประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- คณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครองด้านพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาตุลาการศาลปกครอง
และบุคลากรสานักงานศาลปกครอง ในการประชุม ครั้งที่ ๒๒ - ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย. ๖๓ มีมติให้ยกเลิก
การจัดสัมมนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑.๒ โครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรในสายงานสนับสนุน
(ผ่านการอบรม จานวน ๓๗๔ คน)
ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน ๖ กิจกรรม ดังนี้
๑) กิจกรรม การสัมมนาผู้อานวยการสานักงานศาล สานัก วิทยาลัย
- อบรมระหว่างวันที่ 22 - 24 พ.ย. 62
- ผู้เข้าอบรม จานวน ๗๕ คน
- มีผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน ๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐0
๒) กิจกรรม การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสายงานสนับสนุนก่อนเลื่อน
ระดับชานาญการ
- อบรมระหว่างวันที่ ๗ - ๑๗ ม.ค. ๖๓
- ผู้เข้าอบรม จานวน ๓๘ คน
- มีผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๓
๓) กิจ กรรม การฝึ กอบรมหลั กสู ตรเสริมสร้ างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน (ปฏิบัติธรรมระยะสั้น)
- อบรม ระหว่างวันที่ 24 - 26 ม.ค. ๖๓
- ผู้เข้าอบรม จานวน ๘๓ คน
- มีผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน ๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๔) กิจกรรม การฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่
- อบรม ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๔ ก.ค. ๖๓ วันที่ ๑๑ ส.ค. ๖๓ และระหว่างวันที่ ๘ - ๙ ก.ย. ๖๓
- ผู้เข้าอบรม จานวน ๗๓ คน
- มีผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน ๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๕) กิจกรรม การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสายงานสนับสนุนก่อนเลื่อน
ระดับชานาญการพิเศษ
- กลุ่มเป้าหมาย จานวน ๖๑ คน
- อบรมระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๖ ส.ค. ๖๓ และวันที่ ๒๔ ก.ย. ๖๓
- ผู้เข้าอบรม จานวน ๖๐ คน
- มีผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๖) กิจกรรม หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
- กลุ่มเป้าหมาย จานวน ๕๐ คน
- อบรมระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ ก.ย. ๖๓
- ผู้เข้าอบรม จานวน ๔๕ คน
- มีผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ยกเลิกการจัดฝึกอบรม จานวน ๖ กิจกรรม ดังนี้
๑) กิจ กรรม การฝึ กอบรมหลั กสู ตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน (ปฏิบัติธรรมระยะยาว)
- กลุ่มเป้าหมาย จานวน ๘๐ คน
- เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประกอบกับ
หลักสูตรดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมอบรมจานวนเกินกว่า ๕๐ คน และดาเนินการในต่างจังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ วิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครองได้เสนอคณะอนุกรรมการ
บริหารศาลปกครองด้านพัฒนาองค์ความรู้ฯ ในการประชุม ครั้งที่ 2๒ - ๓/2563 เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย. 63 มีมติ
เห็นชอบให้ยกเลิกการจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว
๒) กิจกรรม การฝึกอบรมหลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลสาหรับผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์ และหัวหน้าทีม
(Management)
- อบรมระหว่างเดือน ก.ค. - ก.ย. ๖๓
- กลุ่มเป้าหมาย จานวน ๑๒๕ คน
- เนื่ องจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประกอบกับ
หลักสูตรดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมอบรมจานวนเกินกว่า ๕๐ คน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ วิท ยาลั ย ตุ ล าการและข้า ราชการฝ่ า ยศาลปกครองได้ เ สนอคณะอนุก รรมการบริ ห ารศาลปกครอง

๔
ด้านพัฒนาองค์ความรู้ฯ ในการประชุม ครั้งที่ 2๒ - ๓/2563 เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย. 63 มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการ
จัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว
๓) กิจกรรม การฝึกอบรมหลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลสาหรับบุคลากรสานักงานศาลปกครอง
ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านนโยบายและวิชาการ (Academic)
- อบรมระหว่างเดือน ก.ค. - ส.ค. ๖๓
- กลุ่มเป้าหมาย จานวน ๕๐ คน
- เสนอร่ างหลั กสู ตรต่อคณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครองด้านพัฒนาองค์ความรู้ ฯ
ในการประชุม ครั้งที่ ๒๒ - ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย. 63 ที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกการจัดฝึกอบรมหลักสูตร
ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ข้อสังเกตว่าควรปรับรูปแบบชุดการเรียนรู้ ทักษะดิจิทัลสาหรับ
บุคลากรในรูปแบบ e - learning
๔) กิจกรรม การฝึกอบรมหลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลสาหรับบุคลากรสานักงานศาลปกครองที่
ปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการและบริหารทั่วไป
- อบรมระหว่างเดือน ส.ค. - ก.ย. ๖๓
- กลุ่มเป้าหมาย จานวน ๕๐ คน
- เสนอร่ างหลั กสู ตรต่อคณะอนุ กรรมการบริห ารศาลปกครองด้านพัฒ นาองค์ความรู้ ฯ
ในการประชุม ครั้งที่ ๒๒ - ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย. 63 ที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกการจัดฝึกอบรมหลักสูตร
ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ข้อสังเกตว่า ควรปรับรูปแบบชุดการเรียนรู้ ทักษะดิจิทัลสาหรับ
บุคลากรในรูปแบบ e - learning
๕) กิจกรรม การฝึกอบรมหลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลสาหรับบุคลากรศาลปกครองเพื่อการ
ขับเคลื่อนศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์
- อบรมระหว่างเดือน ก.ค. - ก.ย. ๖๓
- กลุ่มเป้าหมาย จานนวน ๒๕๐ คน
- เสนอร่ างหลั กสู ตรต่อ คณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครองด้านพัฒนาองค์ความรู้ ฯ
ในการประชุม ครั้งที่ ๒๓ - ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. 63 ที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกการจัดฝึกอบรมหลักสูตร
ดั ง กล่ า วในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมอบให้ ส านั กงานศาลปกครองด าเนิ นการจั ดท าสื่ อการเรี ยนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e - litigation) พร้อมคู่มือการใช้งานต่อไป
๖) กิจกรรม การสัมมนาผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์
- กลุ่มเป้าหมาย จานวน ๗๐ คน
- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประกอบกับ
หลักสูตรดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจานวนเกินกว่า ๕๐ คน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ วิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครองได้เสนอคณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครองด้านพัฒนา
องค์ความรู้ฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๒๒ - ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย. 63 มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการจัดฝึกอบรม
หลักสูตรดังกล่าว

๕
๑.๓ โครงการเสริมสร้างศักยภาพของตุลาการศาลปกครองและบุคลากรสานักงานศาลปกครอง
(จัดโดยสถาบันภายนอก) (นับเฉพาะข้าราชการฝ่ายศาลปกครองที่ผ่านการอบรม จานวน ๕ คน)
ดาเนินการแจ้งเวียนหลักสูตรที่หน่วยงานภายนอกมีหนังสือให้ศาลปกครองหรือสานักงาน
ศาลปกครองพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรม ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.ศป.
ให้ส่งตุลาการศาลปกครองและบุคลากรสานักงานศาลปกครองเข้ารับการศึกษาอบรมพร้อมทั้งจัดทาข้อ มูลของ
ผู้สมัคร เสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครองด้านพัฒนาองค์ความรู้ฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร
ตามแนวทางการส่งตุลาการศาลปกครองและบุคลากรสานักงานศาลปกครองเข้ารับการศึกษาอบรม และดูงาน
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) และเสนอชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกต่อประธาน
ศาลปกครองสูงสุด เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนแจ้งรายชื่อให้หน่วยงานภายนอกทราบ ซึ่งผลการดาเนินงาน สรุปดังนี้
๑) หลักสู ตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) รุ่นที่ ๑๑ ส่ ง นายเจตน์ สถาวรศีลพร
ผู้อานวยการสานักกฎหมาย เข้ารับการศึกษาอบรม ระหว่างวันที่ ๙ ธ.ค. ๖๒ - ๒๙ พ.ค. ๖๓
- เลื่อนการอบรมออกไปจนถึงเดือน ส.ค. 63 เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๒) หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.)
รุ่น ที่ ๑๑ ส่ ง นางสาวอัจจิ มา ถาวร ผู้อานวยการสานักประธานศาลปกครองสูงสุด เข้ารับการศึกษาอบรม
ระหว่างวันที่ ๑๕ ม.ค. - ๔ ก.ย. ๖๓
๓) หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ ๘ ส่ง นายสุเมธ รอยกุลเจริญ รอง
ประธานศาลปกครองสูงสุด และนายอาพน เจริญชีวินทร์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เข้ารับการศึกษาอบรม
ระหว่างเดือน ม.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๓
๔) หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่น ๗ ส่ง นางสาวสุรางคณา หิรัญวัฒนสิน
ที่ปรึกษาสานักงานศาลปกครอง เข้ารับการศึกษาอบรม ระหว่างเดือน ก.พ. - มิ.ย. ๖๓
๕) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) รุ่นที่ ๑๑ ส่ง จ่าเอกเอี่ยม
ปานฉลอง นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ เข้ารับการศึกษาอบรม ระหว่างเดือน พ.ค. ๖๓ - ก.พ. ๖๔
๖) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น ๘) ส่ง นายรัฐกรณ์ ทองงาม
ตุลาการศาลปกครองนครศรีธรรมราช เข้ารับการศึกษาอบรม ระหว่างวันที่ ๒๔ เม.ย. - ๑๘ ก.ย. ๖๓
๗) หลั กสูตรประกาศนีย บัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับ
นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒๔ (ปปร. ๒๔) ส่ง นายเกียรติภูมิ แสงศศิธร รองอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี เข้ารับ
การศึกษาอบรมระหว่างเดือน มิ.ย. ๖๓ - มี.ค. ๖๔
๘) หลั กสู ต รนั กบริ ห ารระดั บสู ง : ผู้ นาที่มี วิสั ยทั ศน์ และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่ง นายภัคพล โลหะกุลวิช ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีปกครอง สานักงานศาลปกครองกลาง
เข้ารับการศึกษาอบรมระหว่างวันที่ ๑๕ ก.ค. - 18 ก.ย. 63
9) หลักสูตรการกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กร กากับดูแล
(Regulator) รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ประจาปี พ.ศ. 2563 ส่ง นายสมภพ ผ่องสว่าง อธิบดีศาลปกครอง
เชียงใหม่ เข้ารับการศึกษาอบรม ระหว่างวันที่ 11 ก.ย. - 19 ธ.ค. 63
10) หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 ประจาปีการศึกษา 2563 - 2564
ส่ง นายตรีภพ กีรติ ตุลาการกุล ตุลาการศาลปกครองภูเก็ต และนายวัชระชัย อารยรุ่งโรจน์ ตุลาการศาลปกครอง
เชียงใหม่ เป็นผู้สมัครสารอง เข้ารับการศึกษาอบรมระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64

๖
11) หลักสูตรนักผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 25 ส่ง นายอนนท์
อดิเรกสมบัติ อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี เข้ารับการศึกษาอบรมระหว่างเดือน ต.ค. 63 - ส.ค. 64
1๒) หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สานักงานตารวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะอนุ กรรมการบริ หารศาลปกครองด้านพัฒ นาองค์ความรู้และพัฒนาตุลาการศาลปกครองและบุคลากร
สานักงานศาลปกครองมีมติรับทราบการงดส่งตุลาการศาลปกครองเข้ารับการฝึกอบรม
1๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9
ส่ง นายวุฒิชัย แสงสาราญ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองเชียงใหม่ ช่วยทางานชั่วคราวในตาแหน่งรองอธิบดี
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช เข้ารับการศึกษาอบรม ระหว่างเดือน พ.ย. 63 - ก.ย. 64
๒. ผลการดาเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับหน่วยงานของสานักงานศาลปกครอง (ตัวชี้วัดที่ ๑๐
ร้อยละของบุคลากรของหน่ วยงานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญด้วยตนเอง ในข้อตกลง
การปฏิบัติงานระดับหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ จานวน
๑,๐๑๓ คน จากบุคลากรสานักงานศาลปกครองที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งหมด จานวน ๒,๘๐๓ คน
*******************************

