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แนวทางการส่งตุลาการศาลปกครอง
และบุคลากรสํานักงานศาลปกครอง
เข้ารับการศึกษาอบรม และดูงาน

วิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง

แนวทางการส่งตุลาการศาลปกครองและบุคลากรสํานักงานศาลปกครอง
เข้ารับการศึกษาอบรม และดูงาน
***********************************

ตามที่คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๗ - ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่
๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๑๙ - ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เห็นชอบแนวทางการส่ง
ตุลาการศาลปกครองและบุคลากรสํานักงานศาลปกครองเข้ารับการศึกษาอบรม และดูงาน นั้น
เพื่อให้การส่งตุลาการศาลปกครองและบุคลากรสํานักงานศาลปกครองเข้ารับการศึกษาอบรม และ
ดูงาน มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.)
ในการประชุมครั้งที่ ๓๙ – ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบแนวทางการส่งตุลาการ
ศาลปกครองและบุคลากรสํานักงานศาลปกครองเข้ารับการศึกษาอบรม และดูงาน ตามที่คณะอนุกรรมการ
บริหารศาลปกครองด้านพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาตุลาการศาลปกครองและบุคลากรสํานักงานศาลปกครอง
เสนอ โดยแนวทางการส่งตุลาการศาลปกครองและบุคลากรสํานักงานศาลปกครองเข้ารับการศึกษาอบรม และ
ดูงาน ประกอบด้วย
ส่วนที่ ๑ แนวทางการส่งตุลาการศาลปกครองเข้ารับการศึกษาอบรม และดูงาน ในหลักสูตรหรือ
โครงการที่จัดโดยสํานักงานศาลปกครอง
ส่วนที่ ๒ แนวทางการส่งตุลาการศาลปกครองและบุคลากรสํานักงานศาลปกครองเข้ารับการศึกษา
อบรม และดูงาน ในหลักสูตรหรือโครงการที่จัดโดยสถาบันภายนอก
ส่วนที่ ๑ แนวทางการส่งตุลาการศาลปกครองเข้ารับการศึกษาอบรม และดูงาน ในหลักสูตรหรือโครงการ
ที่จัดโดยสํานักงานศาลปกครอง
การพั ฒนาตุ ลาการศาลปกครองให้เข้ารับการศึกษาอบรม และดู งาน ในหลักสู ตรหรือโครงการ
ที่จัดโดยสํานักงานศาลปกครอง ให้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม และดูงาน โดยคํานึงถึงหลักการ
กระจายโอกาสพัฒนา ดังนี้
๑.๑ หลักสูตรหรือโครงการที่จัดโดยสํานักงานศาลปกครอง
๑.๑.๑ หลั ก สู ต รที่ มี ก ารศึ ก ษาอบรมในประเทศและดู ง านต่ า งประเทศ หรื อ การดู ง าน
ต่างประเทศ ได้แก่ หลักสูตรกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และหลักสูตร
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ (การประกอบกิจการพลังงาน)
๑.๑.๒ หลักสูตรการฝึกอบรมในต่างประเทศ เช่น หลักสูตรกฎหมายปกครองของประเทศ
ต้นแบบ ได้แก่ หลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส หลักสูตรการฝึกอบรม
เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง ณ สาธารณรัฐเฮลเลนิก และหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๑.๒ การพิจารณาคัดเลือกตุลาการศาลปกครองเข้ารับการศึกษาอบรม และดูงาน ในหลักสูตร
หรือโครงการที่จัดโดยสํานักงานศาลปกครอง (ยกเว้นหลักสูตรภาคบังคับ)
๑.๒.๑ หลั ก สู ต รที่ มี ก ารศึ ก ษาอบรมในประเทศและดู ง านต่ า งประเทศ หรื อ การดู ง าน
ต่างประเทศ
(๑) คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
(๑.๑) เป็นผู้ที่มศี ักยภาพและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ ตามผลการปฏิบัติราชการที่ ก.ศป.
มีมติเห็นชอบแล้ว โดยตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น จะต้องผ่านเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับดีขึ้นไป ทั้งในภาพรวมและในแต่ละด้าน ประกอบด้วย ผลการ
ปฏิบัติงานในด้านปริมาณงาน ในด้านคุณภาพ และในด้านการดํารงตน
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(๑.๒) กรณี ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การศึ ก ษาอบรมสํ า เร็ จ หลั ก สู ต รที่ มี ก ารศึ ก ษาอบรม
ในประเทศและดู ง านต่ า งประเทศ หรื อ ผ่ า นการดู ง านต่ า งประเทศ หรื อ สํ า เร็ จ หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม
ในต่างประเทศ ที่จัดโดยสํานักงานศาลปกครองหรือที่จัดโดยสถาบันภายนอก จะต้องมีระยะเวลาการเว้นช่วง
การศึกษาอบรม หรือการดูงานต่างประเทศ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี เว้นแต่การดูงานต่างประเทศนั้น กําหนดให้มี
การดูงานต่างประเทศในเรื่องเดียวกันมากกว่า ๑ ครั้ง
(๑.๓) การนับระยะเวลาการเว้นช่วงการศึกษาอบรม หรือการดูงานต่างประเทศ
ให้นับระยะเวลาตั้งแต่วันสิ้นสุดหลักสูตรหรือโครงการสุดท้าย จนถึงวันเริ่มต้นศึกษาอบรม หรือการดูงาน
ต่างประเทศในหลักสูตรหรือโครงการใหม่
(๑.๓.๑) กรณีตุลาการศาลปกครองสูงสุด (ระบบคัดเลือก) ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ
แต่ งตั้ งใหม่ ให้ นั บระยะเวลาตั้ งแต่ วั นที่ โปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้ ง จนถึ งวั นเริ่ มต้ นการศึ กษาอบรม หรื อการดู งาน
ต่างประเทศในหลักสูตรหรือโครงการที่คัดเลือกไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๑.๓.๒) กรณีตุลาการศาลปกครองชั้นต้ นที่ได้รั บโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่
ให้นับระยะเวลาตั้งแต่วันที่โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง จนถึงวันเริ่มต้นการศึกษาอบรม หรือการดูงานต่างประเทศ
ในหลักสูตรหรือโครงการที่คัดเลือกไม่น้อยกว่า ๓ ปี ยกเว้นเป็นการเข้าศึกษาอบรม หรือดูงาน ในหลักสูตรภาคบังคับ
(๑.๓.๓) กรณีระยะเวลาการเว้นช่วงการศึกษาอบรมห่างกันโดยไม่มีนัยสําคัญ
ให้พิจารณาเป็นรายกรณี ๆ ไป โดยนําองค์ประกอบอื่น ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ประวัติการศึกษาอบรม
ลําดับอาวุโส
(๑.๓.๔) กรณีผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะในหลักสูตรการฝึกอบรม
ในต่างประเทศโดยมิใช่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องพิจารณาเรื่องการเว้นช่วงการศึกษาอบรม
หรือการดูงานต่างประเทศ
(๑.๓.๕) กรณีผู้ที่เข้ารับการศึกษาอบรมและได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะ
ในหลักสูตรการฝึกอบรมในต่างประเทศ หรือหลักสูตรที่มีการศึกษาอบรมในประเทศและดูงานต่างประเทศ หรือ
โครงการดูงานต่างประเทศ จะต้องเว้นช่วงการศึกษาอบรม หรือการดูงานต่างประเทศ อย่างน้อย ๑ ปี
(๑.๔) ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมควรมีอายุราชการคงเหลือภายหลังสิ้นสุดการศึกษา
อบรม หรือดูงาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี เพื่อประโยชน์และความคุ้มค่าที่ทางราชการจะได้รับ เว้นแต่เป็นการศึกษา
อบรม หรือดูงานต่างประเทศ ตามความจําเป็นที่เป็นเงื่อนไขหรือคุณสมบัติในการเข้าดํารงตําแหน่ง
(๑.๕) ในรอบปี ง บประมาณที่ จ ะเข้ ารั บ การศึ ก ษาอบรมให้ พิ จ ารณาว่ า ผู้ ส มัค ร
มีกําหนดที่จะต้องไปเข้ารับการศึกษาอบรม หรือการดูงานต่างประเทศ ในหลักสูตรภาคบังคับ เช่น หลักสูตร
ผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้น โครงการศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองภาคปฏิบัติ
เป็นต้น หรือหลักสูตรอื่น ไม่ว่าจะมีการเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ เพื่อกระจายโอกาสในการพัฒนา และ
ลดผลกระทบต่องานพิจารณาคดีที่อาจเกิดจากการเข้าศึกษาอบรม หรือการดูงานต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง
(๒) การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรที่มีการศึกษาอบรม
ในประเทศและดูงานต่างประเทศ หรือการดูงานต่างประเทศ
(๒.๑) ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดจากผู้ที่มีระยะเวลาการเว้น
ช่วงการศึกษาอบรม หรือการดูงานต่างประเทศนานที่สุด กรณีระยะเวลาการเว้นช่วงเท่ากันให้พิจารณาตามลําดับ
อาวุโส
(๒.๒) หลักสูตรศึกษาอบรมที่จะกําหนดสัดส่วนผู้เข้าศึกษาอบรมเพื่อใช้ในการคัดเลือก
ควรกํ าหนดจากจํ านวนผู้ มี สิ ทธิ เข้ าศึ กษาอบรมในหลั กสู ตรนั้ นและหลั กสู ตรที่ เที ยบเท่ า โดยมี การกระจาย
ในทุกระดับตําแหน่งอย่างเหมาะสม
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(๒.๓) กรณีที่อยู่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดตามข้อ ๑.๒.๑ (๑)
อาจพิจารณายกเว้นในกรณีที่มีความจําเป็นและเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่ราชการศาลปกครอง
๑.๒.๒ การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กตุ ล าการศาลปกครองเข้ า รั บ การศึ ก ษาอบรมหลั ก สู ต ร
การฝึกอบรมในต่างประเทศ
(๑) คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
ให้นําเรื่องคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมตามข้อ ๑.๒.๑ (๑) มาใช้ในการ
พิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมในต่างประเทศ
(๒) การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมในต่างประเทศ
(๒.๑) ให้จัดกลุ่มผู้สมัครในการพิจารณาคัดเลือก ตามลําดับ โดยแบ่งออกเป็น
๔ กลุ่ม ดังนี้
(๒.๑.๑) ผู้สมัครที่ไม่เคยเข้ารับการศึกษาอบรม และดูงาน ในหลักสูตรหรือ
โครงการที่มีการไปต่างประเทศ
(๒.๑.๒) ผู้สมัครที่ไม่เคยเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง
ของประเทศต้นแบบ ๓ หลักสูตร
(๒.๑.๓) ผู้ ส มั ค รที่ เ คยเป็ น หั ว หน้ า คณะที่ มิ ใ ช่ ผู้ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษาอบรม
ในหลักสูตรที่จัดโดยสํานักงานศาลปกครอง
(๒.๑.๔) ผู้ สมั ครที่เคยเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของ
หลักสูตรกฎหมายปกครองของประเทศต้นแบบ ๓ หลักสูตร
(๒.๒) พิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในแต่ละกลุ่มตามการจําแนกกลุ่ม
ผู้สมัคร ๔ กลุ่ม ตามลําดับ โดยให้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดจากผู้ที่มีระยะเวลาการเว้นช่วง
การศึกษาอบรม หรือการดูงานต่างประเทศนานที่สุด กรณีระยะเวลาการเว้นช่วงเท่ากันให้พิจารณาตามลําดับอาวุโส
(๒.๓) กรณีพิจารณาคัดเลือกจากกลุ่มผู้สมัครทั้ง ๔ กลุ่มแล้ว แต่ผู้สมัครเข้ารับ
การศึกษาอบรมยังไม่ครบตามจํานวนกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด ให้ผ่อนปรนหลักเกณฑ์การเว้นช่วงน้อยกว่า ๑ ปี
และให้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดจากผู้ที่มีระยะเวลาการเว้นช่วงการศึกษาอบรม
หรือการดูงานต่างประเทศนานที่สุด กรณีระยะเวลาการเว้นช่วงเท่ากันให้พิจารณาตามลําดับอาวุโส
(๒.๔) กรณีที่อยู่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดตามข้อ ๑.๒.๒ (๑)
และข้อ ๑.๒.๒ (๒) อาจพิจารณายกเว้นในกรณีที่มีความจําเป็นและเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่ราชการศาลปกครอง
(๓) การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมในต่างประเทศ
(๓.๑) ให้ กํ าหนดระยะเวลาการเปิ ดรั บสมั ครล่ วงหน้ าเพื่ อให้ มี ระยะเวลาเพี ยงพอ
ในการดําเนินการรับสมัครและการพิจารณาคัดเลือก
(๓.๒) ให้ผู้ส มัครที่มีคุณสมบั ติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดเข้ารับการศึกษาอบรม
ในหลักสูตรกฎหมายปกครองของประเทศต้นแบบ ๓ หลักสูตรก่อน
(๓.๓) กรณีเปิดรับสมัครครั้งแรกและมีผู้ได้รับคัดเลือกไม่ครบตามจํานวนที่กําหนด
ให้เปิดรับสมัครเพิ่มเติมและผ่อนปรนหลักเกณฑ์ระยะเวลาการเว้นช่วงการศึกษาอบรม และดูงาน โดยยกเว้นให้
ผู้ที่มีระยะเวลาการเว้นช่วงการศึกษาอบรม หรือการดูงานต่างประเทศมาแล้วน้อยกว่า ๑ ปี สามารถสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมครบตามจํานวนที่เปิดรับสมัคร
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๑.๓ การดําเนินการของสํานักงานศาลปกครองในการส่งตุลาการศาลปกครองเข้ารับการศึกษา
อบรม และดูงาน ในหลักสูตรหรือโครงการที่จัดโดยสํานักงานศาลปกครอง
การส่ ง ตุ ล าการศาลปกครองเข้ า รั บ การศึ ก ษาอบรม และดู ง าน ในหลั ก สู ต รหรื อ โครงการ
ที่จัดโดยสํานักงานศาลปกครอง ให้สํานักงานศาลปกครองเสนอคณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครองด้านพัฒนา
องค์ ความรู้ และพั ฒนาตุ ลาการศาลปกครองและบุ คลากรสํ านั กงานศาลปกครองพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ต่ อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ในกรณีดังต่อไปนี้
๑.๓.๑ การส่งตุลาการศาลปกครองเข้ารับการศึกษาอบรม และดูงาน ในหลักสูตรหรือโครงการ
ที่มีการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งจัดโดยสํานักงานศาลปกครอง (ไม่รวมการประชุมต่างประเทศ) รวมทั้ง
การพิ จารณาเสนอชื่ อผู้ ทํ าหน้ าที่ เป็ นหั วหน้ าคณะในหลั กสู ตรหรื อโครงการนั้ นตามความเหมาะสม เว้ นแต่
(๑) คณะกรรมการหรื อ คณะอนุ ก รรมการที่ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รหรื อ โครงการนั้ น
ได้เสนอหัวหน้าคณะไว้แล้ว
(๒) กรณีที่จะมอบหมายตุลาการศาลปกครองให้ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะซึ่งมิใช่เป็น
ผู้ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษาอบรมในหลั ก สู ต รหรื อ โครงการนั้ น ให้ เ สนอประธานศาลปกครองสู ง สุ ด พิ จ ารณา
ตามความจําเป็นและเหมาะสม
๑.๓.๒ กรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนไม่อาจเสนอให้ คณะอนุกรรมการบริ หารศาลปกครอง
ด้านพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาตุลาการศาลปกครองและบุคลากรสํานักงานศาลปกครองพิจารณาได้ทัน
ภายในเวลาที่ ห น่ ว ยงานผู้ จั ด กํ า หนด ให้ สํ า นั ก งานศาลปกครองนํ า เรี ย นประธานอนุ ก รรมการบริ ห าร
ศาลปกครองด้านพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาตุลาการศาลปกครองและบุคลากรสํานักงานศาลปกครองเสนอ
ความเห็ น ต่ อ ประธานศาลปกครองสู งสุ ด และให้ รายงานคณะอนุ กรรมการบริ หารศาลปกครองด้ านพั ฒนา
องค์ความรู้ฯ เพื่อทราบ
๑.๔ แนวทางเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของตุลาการศาลปกครองในการศึกษาอบรม และดูงาน ในหลักสูตร
หรือโครงการที่จัดโดยสํานักงานศาลปกครอง
ให้สํานักงานศาลปกครองสนับสนุนค่าใช้จ่ายของตุลาการศาลปกครองในการเข้ารับการศึกษาอบรม
และดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยคํานึงถึงสิทธิที่กําหนดในระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
สํานักงานศาลปกครอง ภายใต้กรอบงบประมาณที่สามารถดําเนินการได้ สําหรับค่าเครื่องแต่งตัวเห็นควรขอความ
ร่วมมือให้งดเบิก เว้นแต่กรณีที่มีความจําเป็นให้สํานักงานศาลปกครองพิจารณาเบิกจ่ายให้ตามความจําเป็น
ส่วนที่ ๒ แนวทางการส่งตุลาการศาลปกครองและบุคลากรสํานักงานศาลปกครองเข้ารับการศึกษาอบรม
และดูงาน ในหลักสูตรหรือโครงการที่จัดโดยสถาบันภายนอก................................................. ...
๒.๑ การส่งตุลาการศาลปกครองเข้ารับการศึกษาอบรม และดูงาน ในหลักสูตรหรือโครงการที่จัด
โดยสถาบันภายนอก
๒.๑.๑ หลักสูตรหรือโครงการที่เห็นควรส่งตุลาการศาลปกครองเข้ารับการศึกษาอบรม และดูงาน
ที่จัดโดยสถาบันภายนอก
คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) ได้พิจารณาโดยคํานึงถึงขอบเขตเนื้อหาที่เป็น
ประโยชน์ ต่อการพิ จารณาพิ พากษาคดี ระยะเวลาในการศึกษาอบรมที่ ไม่ กระทบต่ องานคดี รวมทั้งค่ าใช้ จ่าย
ในการศึกษาอบรมต้องไม่เป็นภาระต่องบประมาณ โดยให้ส่งตุลาการศาลปกครองเข้ารับการศึกษาอบรม หรือดูงาน
ในหลักสูตรหรือโครงการที่จัดโดยสถาบันภายนอก รวม ๑๘ หลักสูตร โดยมีรายชื่อของหลักสูตรตามแนบท้าย
แนวทางฯ ฉบับนี้
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๒.๑.๒ การพิ จ ารณาคั ด เลือ กตุล าการศาลปกครองเข้ า รั บ การศึ กษาอบรม และดู ง าน
ในหลักสูตรหรือโครงการที่จัดโดยสถาบันภายนอก
การพิจารณาคัดเลือกตุลาการศาลปกครองให้เข้ารับการศึกษาอบรม และดูงาน ในหลักสูตร
หรื อโครงการต่ างที่ จั ดโดยสถาบั นภายนอก ให้ คํ านึ งถึ งการกระจายโอกาสการพั ฒนาอย่ างทั่ วถึ ง รวมทั้ ง
ลดผลกระทบต่องานพิจารณาคดีที่อาจเกิดจากการเข้าศึกษาอบรม และดูงาน โดยพิจารณา ดังนี้
(๑) คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
(๑.๑) มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรหรือโครงการกําหนด เว้นแต่หน่วยงานผู้จัด
จะพิจารณายกเว้นคุณสมบัติให้เป็นกรณี ๆ ไป
(๑.๒) เป็นผู้ที่มีศักยภาพและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ ตามผลการปฏิบัติราชการที่ ก.ศป.
มีมติเห็นชอบแล้ว โดยตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติราชการในระดับดีขึ้นไป ทั้งในภาพรวมและในแต่ละด้าน ประกอบด้วย ผลการปฏิบัติงานในด้านปริมาณงาน
ในด้านคุณภาพ และในด้านการดํารงตน
(๑.๓) ผู้บังคับบัญชาต้องยินยอมให้สมัครเข้ารับการศึกษาอบรม โดยพิจารณา
เห็นว่า เมื่อเข้ารับการศึกษาอบรม หรือดูงานแล้ว จะไม่ทําให้เกิดความเสียหายต่องานในหน้าที่
(๑.๔) ไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาอบรม หรือดูงาน ที่มีระยะเวลาทับซ้อนกับ
หลักสูตรหรือโครงการที่จะคัดเลือก
(๑.๕) กรณีผู้สมัครเข้ารับการศึกษาอบรม หรือดูงาน ในหลักสูตรหรือโครงการ
ที่จัดโดยสถาบันภายนอก เคยผ่านการศึกษาอบรม หรือดูงาน ในหลักสูตรหรือโครงการอื่น จะต้องเว้นช่วง
การศึกษาอบรม หรือดูงาน ดังนี้
(๑.๕.๑) การนับระยะเวลาการเว้นช่วงการศึกษาอบรม และดูงาน ให้นับ
ระยะเวลาตั้งแต่วันสิ้นสุดหลักสูตรหรือโครงการสุดท้าย จนถึงวันเริ่มต้นศึกษาอบรม หรือดูงาน ในหลักสูตรหรือ
โครงการใหม่
(๑.๕.๑.๑) กรณีตุลาการศาลปกครองสูงสุด (ระบบคัดเลือก)
ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่ ให้นับระยะเวลาตั้งแต่วันที่โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง จนถึงวันเริ่มต้นศึกษาอบรมหรือ
ดูงาน ในหลักสูตรหรือโครงการที่คัดเลือก
(๑.๕.๑.๒) กรณีตุลาการศาลปกครองชั้นต้นที่ได้รับโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งใหม่ ให้นับระยะเวลาตั้งแต่วันที่โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง จนถึงวันเริ่มต้นศึกษาอบรม หรือดูงาน ในหลักสูตรหรือ
โครงการที่คัดเลือกไม่น้อยกว่า ๓ ปี ยกเว้นเป็นการเข้าศึกษาอบรมหรือดูงานในหลักสูตรภาคบังคับ
(๑.๕.๑.๓) กรณีระยะเวลาการเว้นช่วงการศึกษาอบรมห่างกัน
โดยไม่มีนัยสําคัญ ให้พิจารณาเป็นรายกรณี ๆ ไป โดยนําองค์ประกอบอื่น ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ประวัติ
การศึกษาอบรม ลําดับอาวุโส
(๑.๕.๒) กรณีคัดเลือกผู้สมัครในหลักสูตรการศึกษาอบรมที่มีการเดินทาง
ไปต่างประเทศ จะต้อง
(๑.๕.๒.๑) สํ าเร็ จการศึ กษาอบรมในหลั กสู ตรที่ จั ดโดยสถาบั น
ภายนอกมาแล้ วไม่ น้ อยกว่ า ๒ ปี เว้ นแต่ หลั กสู ตรนั้ นไม่ อยู่ ในข่ ายที่ ต้ องเว้ นระยะเวลาอย่ างน้ อย ๒ ปี หรื อ
การไม่ส่งเข้ารับการศึกษาอบรมจะมีผลกระทบต่อสัดส่วนของศาลปกครองที่จะได้รับในปีต่อไป ให้พิจารณาเป็นกรณีไป
(๑.๕.๒.๒) ผ่ านโครงการดู งานต่ างประเทศที่ จั ดโดยสถาบั น
ภายนอกมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
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(๑.๕.๒.๓) สํ า เร็ จ การอบรมในหลั ก สู ต รที่ มี ก ารเดิ น ทางไป
ต่างประเทศ หรือผ่านโครงการดูงานต่างประเทศ ที่จัดโดยสํานักงานศาลปกครองมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๑.๕.๓) กรณี คั ด เลื อ กผู้ ส มั ค รในหลั ก สู ต รการศึ ก ษาอบรมที่ ไ ม่ มี
การเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องสําเร็จการศึกษาอบรมในหลักสูตรใด ๆ ที่จัดโดยสถาบันภายนอก มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี เว้นแต่หลักสูตรนั้นไม่อยู่ในข่ายที่ต้องเว้นระยะเวลาอย่างน้อย ๒ ปี หรือการไม่ส่งเข้ารับ
การอบรมจะมีผลกระทบต่อสัดส่วนของศาลปกครองที่จะได้รับในปีต่อไป ให้พิจารณาเป็นกรณีไป
(๑.๕.๔) กรณีคัดเลือกผู้สมัครในโครงการดูงานต่างประเทศ จะต้องสําเร็จ
การศึกษาอบรมที่มีการเดินทางไปต่างประเทศ หรือผ่านโครงการดูงานต่างประเทศ ในหลักสูตรหรือโครงการ
ทั้งที่จัดโดยสถาบันภายนอก และที่จัดโดยสํานักงานศาลปกครอง มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๑.๖) ผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตร หรือโครงการดูงานต่างประเทศ ควรมี
อายุราชการคงเหลือภายหลังสิ้นสุดการศึกษาอบรม หรือดูงานต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี เพื่อประโยชน์และ
ความคุ้มค่าที่ทางราชการจะได้รับ
(๑.๗) ในรอบปี งบประมาณที่ จะเข้ ารั บการศึ กษาอบรม ให้ พิ จารณาว่ าผู้ สมั คร
มีกําหนดการที่จะต้องไปเข้ารับการศึกษาอบรม หรือดูงานต่างประเทศ ในหลักสูตรที่เป็นภาคบังคับ เช่น หลักสูตร
ผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้น โครงการศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองภาคปฏิบัติ หรือ
หลักสู ตรอื่น ไม่ ว่ าจะมีการเดิ นทางไปต่างประเทศหรื อไม่ เพื่อกระจายโอกาสในการพั ฒนา และลดผลกระทบ
ต่องานพิจารณาคดีที่อาจเกิดจากการเข้าศึกษาอบรมหรือดูงานอย่างต่อเนื่อง
(๒) การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม และดูงาน ในหลักสูตรหรือ
โครงการที่จัดโดยสถาบันภายนอก
(๒.๑) ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดจากผู้ที่มีระยะเวลาการเว้น
ช่วงการศึกษาอบรม หรือดูงานต่างประเทศ นานที่สุด กรณีระยะเวลาการเว้นช่วงเท่ากันให้พิจารณาตามลําดับ
อาวุโส
(๒.๒) กรณีที่อยู่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดตามข้อ ๒.๑.๒ (๑)
อาจพิจารณายกเว้นในกรณีที่มีความจําเป็นและเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่ราชการศาลปกครอง
(๒.๓) คณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครองด้านพัฒนาองค์ความรู้ฯ อาจพิจารณา
ให้งดส่งตุลาการศาลปกครองได้ ในกรณีดังนี้
(๒.๓.๑) ผู้สมัครหรือผู้ ที่ ได้ รั บเชิ ญโดยระบุตัวบุ คคล ไม่ อยู่ ในหลั กเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือก
(๒.๓.๒) ได้ รั บเชิ ญโดยระบุ ตั วบุ คคล และบุ คคลนั้ นอยู่ ในหลั กเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือก แต่การเข้าร่วมจะมีผลกระทบต่อสัดส่วนของศาลปกครองที่จะได้รับ
ทั้ งนี้ กรณี ผู้ สมัครเว้นช่ วงการศึ กษาอบรม หรื อดูงาน ไม่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ กํ าหนดหากเห็ นควรส่ ง ตุ ล าการศาลปกครองเข้ า ศึ ก ษาอบรม หรื อ เข้ า ร่ ว มโครงการดู ง านต่ า งประเทศ
ให้พิจารณาถึงผลกระทบต่องานพิจารณาคดีประกอบด้วย
(๓) การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม และดูงาน ในหลักสูตรหรือโครงการที่จัดโดย
สถาบันภายนอก
เพื่ อ ให้ ตุ ล าการศาลปกครองที่ จ ะสมั ค รเข้ า รั บ การศึ ก ษาอบรม และดู ง าน
ในหลักสูตรหรือโครงการที่จัดโดยสถาบันภายนอกมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน โดยคํานึงถึงประโยชน์ในการพิจารณา
พิพากษาคดี และไม่กระทบต่องานพิจารณาคดี จึงกําหนดแนวทางการสมัคร ดังนี้
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(๓.๑) ตุลาการศาลปกครองที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม และ
ดูงาน ในหลักสูตรหรือโครงการที่จัดโดยสถาบันภายนอก หรือได้รับเชิญโดยระบุตัวบุคคล จะต้องดําเนินการ
โดยผ่านสํานักงานศาลปกครองในฐานะหน่วยงานธุรการของศาลปกครอง ทั้งนี้ ผู้สมัครหรือผู้ได้รับเชิญโดยระบุ
ตัวบุคคลจะต้องได้รับความยินยอมหรือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
(๓.๒) ให้สํานักงานศาลปกครองนําเสนอคณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครอง
ด้านพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาตุลาการศาลปกครองและบุคลากรสํานักงานศาลปกครองพิจารณาคัดเลือกและ
เสนอชื่ อตุ ล าการศาลปกครองต่ อประธานศาลปกครองสู งสุ ดพิ จารณาให้ความเห็ นชอบ และเมื่ อ ประธาน
ศาลปกครองสูงสุดเห็นชอบแล้ว ให้สํานักงานศาลปกครองแจ้งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
(๓.๓) เมื่อหน่วยงานผู้จัดพิจารณาให้ตุลาการศาลปกครองผู้นั้นเข้าศึกษาอบรม
และดูงานแล้ว ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจตามระเบียบให้เข้าศึกษาอบรม ดูงาน และร่วมกิจกรรมตามที่
หลักสูตรหรือโครงการกําหนด
(๔) การดําเนินการส่งตุลาการศาลปกครองเข้ารับการศึกษาอบรม และดูงาน
ในหลักสูตรหรือโครงการที่จัดโดยสถาบันภายนอก
การส่งตุลาการศาลปกครองเข้ารับการศึกษาอบรมและดูงาน ในหลักสูตรหรือ
โครงการที่ จั ด โดยสถาบั น ภายนอก ให้ สํ านั กงานศาลปกครองเสนอคณะอนุ กรรมการบริ หารศาลปกครอง
ด้านพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาตุลาการศาลปกครองและบุคลากรสํานักงานศาลปกครองพิจารณาให้ความเห็น
ต่อประธานศาลปกครองสูงสุด ในกรณีดังต่อไปนี้
(๔.๑) การส่งตุลาการศาลปกครองเข้ารับการศึกษาอบรม และดูงาน ในหลักสูตร
หรือโครงการที่มีการเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่มีการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งจัดโดยสถาบันภายนอก
(๔.๒) กรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนไม่อาจเสนอให้คณะอนุกรรมการบริหาร
ศาลปกครองด้านพัฒนาองค์ ความรู้และพัฒนาตุลาการศาลปกครองและบุคลากรสํานักงานศาลปกครอง
พิจารณาได้ทันภายในเวลาที่หน่วยงานผู้จัดกําหนด ให้สํานักงานศาลปกครองนําเรียนประธานอนุกรรมการ
บริหารศาลปกครองด้านพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาตุลาการศาลปกครองและบุคลากรสํานักงานศาลปกครอง
เสนอความเห็นต่อประธานศาลปกครองสูงสุด และให้รายงานคณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครองด้านพัฒนา
องค์ความรู้ฯ เพื่อทราบ
(๕) แนวทางเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของตุลาการศาลปกครองในการศึกษาอบรม และดูงาน
(๕.๑) ให้ สํ านั กงานศาลปกครองสนั บสนุ นค่ าใช้ จ่ ายของตุ ลาการศาลปกครอง
ในการเข้ารับการศึกษาอบรม และดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยคํานึงถึงสิทธิที่กําหนดในระเบียบว่าด้วย
ค่าใช้ จ่ายในการฝึกอบรมของสํ านั กงานศาลปกครอง ภายใต้กรอบงบประมาณที่ สามารถดําเนินการได้ สํ าหรับ
ค่าเครื่องแต่งตัว เห็นควรขอความร่วมมือให้งดเบิก เว้นแต่ กรณีที่มีความจําเป็นให้สํานักงานศาลปกครองพิจารณา
เบิกจ่ายให้ตามความจําเป็น
(๕.๒) กรณี ที่ ตุ ล าการศาลปกครองได้ รั บ เชิ ญ โดยระบุ ตั ว บุ ค คลให้ เ ข้ า รั บ
การศึกษาอบรม และดูงาน ในหลักสูตรหรือโครงการที่ ก.บ.ศป. เห็นควรส่ งตุลาการศาลปกครองเข้ ารับ
การศึกษาอบรม และดูงาน ที่จัดโดยสถาบันภายนอก และกรณีเข้ารับการศึกษาอบรม และดูงาน ในหลักสูตร
หรือโครงการฝึกอบรมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.ศป. และคณะอนุกรรมการบริหาร
ศาลปกครองด้านพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาตุลาการศาลปกครองและบุคลากรสํานักงานศาลปกครอง
พิจารณาเห็นสมควรให้เข้ารับการศึกษาอบรม และดูงาน โดยมีค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บเห็นควร
ให้ตุลาการศาลปกครองผู้นั้นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
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๒.๒ การส่งบุคลากรสํานักงานศาลปกครองเข้ารับการศึกษาอบรม และดูงาน ในหลักสูตรหรือ
โครงการที่จัดโดยสถาบันภายนอก
๒.๒.๑ หลักสูตรที่เห็นควรส่งบุคลากรสํานักงานศาลปกครองเข้ารับการศึกษาอบรม และดูงาน
คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) ได้พิจารณาโดยคํานึงถึงขอบเขตเนื้อหาที่มี
ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานสํานักงานศาลปกครองหรือราชการศาลปกครอง โดยเห็นควร
ให้ส่งบุคลากรสํานักงานศาลปกครองเข้ารับการศึกษาอบรม และดูงาน ในหลักสูตรหรือโครงการที่จัดโดยสถาบัน
ภายนอก ดังนี้
(๑) หลักสูตรนักบริหารระดับสูงหรือเทียบเท่า หมายถึง หลักสูตรการศึกษาอบรมที่มี
วัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหามุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
เกี่ยวกับการบริหารงานด้านต่าง ๆ และกําหนดคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายเป็นนักบริหารขององค์กรภาครัฐและ
เอกชน รวม ๒๒ หลักสูตร โดยมีรายชื่อของหลักสูตรตามแนบท้ายแนวทางฯ ฉบับนี้
(๑.๑) หลั ก สู ต รที่ เ ป็ น หลั ก สู ต รเดี ย วกั น กั บ หลั ก สู ต รที่ ก.บ.ศป. เห็ น ควรส่ ง
ตุลาการศาลปกครองเข้ารับการศึกษาอบรม ให้คณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครองด้านพัฒนาองค์ความรู้
และพัฒนาตุลาการศาลปกครองและบุคลากรสํานักงานศาลปกครองเป็นผู้พิจารณาว่า หลักสูตรใดจะเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารงานให้กับผู้บริหารของ
สํานักงานศาลปกครอง โดยให้พิจารณาจัดสรรที่นั่งในหลักสูตรนั้นเป็นครั้งคราวเพื่อกระจายโอกาสให้สํานักงาน
ศาลปกครองได้พิจารณาคัดเลือกผู้บริหารของสํานักงานศาลปกครองที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารงานสํานักงานศาลปกครองได้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรนั้น
(๑.๒) กรณี หลั กสู ตรใดไม่ มี ตุ ล าการศาลปกครองประสงค์ ส มั ค รหรื อ ไม่ ไ ด้ รั บ
การคัดเลือก โดยที่คณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครองด้านพัฒนาองค์ความรู้ฯ เห็นชอบให้งดส่งตุลาการ
ศาลปกครองเข้ า รั บ การศึ ก ษาอบรมในหลั ก สู ต รนั้ น แล้ ว ให้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ บ ริ ห ารของสํ า นั ก งาน
ศาลปกครองที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานสํานักงานศาลปกครองได้เข้ารับการศึกษา
อบรมในหลักสูตรนั้น
(๑.๓) กรณี ห ลั ก สู ต รใดที่ ห น่ ว ยงานผู้ จั ด ได้ จั ด สรรที่ นั่ ง ให้ กั บ ศาลปกครองและ
สํานักงานศาลปกครองแยกออกจากกัน ให้พิจารณาดําเนินการคัดเลือกผู้บริหารของสํานักงานศาลปกครอง
เข้ารับการศึกษาอบรม หรือดูงาน ในหลักสูตรนั้น
(๒) หลักสูตรนักบริหารระดับกลางหรือเทียบเท่า หมายถึง หลักสูตรการศึกษาอบรมที่มี
วัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหามุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ สําหรับนักบริหาร
ระดับกลาง ได้แก่ หลักสูตรการพัฒนาผู้นําคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณ
ระดับกลาง และหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า
(๓) หลักสูตรอื่น ๆ หมายถึง การฝึกอบรมระยะสั้นที่เน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
ความเชี่ ย วชาญ สํ า หรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น งานนโยบายและแผนงานงบประมาณ งานติ ดตาม
ประเมินผล งานการเงินและบัญชี งานการพัสดุ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ งานบรรณารักษ์และ
สารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ งานต่างประเทศ เป็นต้น หรือเป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่จําเป็นต้องนํามาใช้ในการปฏิบัติงาน
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๒.๒.๒ การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสํานักงานศาลปกครองเข้ารับการศึกษาอบรม และดูงาน
ในหลักสูตรหรือโครงการที่จัดโดยสถาบันภายนอก
(๑) หลักสูตรนักบริหารระดับสูงหรือเทียบเท่า
การพิจารณาส่งบุคลากรสํานักงานศาลปกครองเข้ารับการศึกษาอบรม หรือดูงาน
ในหลักสูตรหรือโครงการที่จัดโดยสถาบันภายนอก ให้พิจารณาโดยคํานึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ต่อ
การบริหารงานสํานักงานศาลปกครอง โดยพิจารณา ดังนี้
(๑.๑) มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ห ลั ก สู ต รหรื อ โครงการกํ า หนด เว้ น แต่ ห น่ ว ยงานผู้ จั ด
จะพิจารณายกเว้นคุณสมบัติให้เป็นกรณีไป
(๑.๒) เป็นผู้ที่มีศักยภาพและมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
ผลงานเป็นที่ยอมรับ
(๑.๓) ผู้บังคับบัญชาต้องยินยอมให้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตร หรือโครงการ
ดูงานต่างประเทศ โดยพิจารณาเห็นว่าเมื่อเข้ารับการศึกษาอบรมแล้ว จะไม่ทําให้เกิดความเสียหายต่องานในหน้าที่
(๑.๔) ไม่ อ ยู่ ใ นระหว่ า งการศึ ก ษาอบรมในหลั ก สู ต ร หรื อ ดู ง านต่ า งประเทศ
ที่มีระยะเวลาทับซ้อนกับหลักสูตรหรือโครงการที่จะคัดเลือก และหากผู้สมัครเคยผ่านการศึกษาอบรม และ
ดูงานต่างประเทศ ในหลักสูตรหรือโครงการอื่นที่จัดโดยสถาบันภายนอก จะต้องเว้นช่วงการศึกษาอบรม หรือ
ดูงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี เว้นแต่หลักสูตรนั้นไม่อยู่ในข่ายที่ต้องเว้นระยะเวลาอย่างน้อย ๒ ปี โดยให้นับ
ระยะเวลาตั้งแต่วันสิ้นสุดหลักสูตรหรือโครงการสุดท้าย จนถึงวันเริ่มต้นศึกษาอบรม หรือดูงานต่างประเทศ
ในหลักสูตรหรือโครงการใหม่
(๑.๕) ผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตร หรือโครงการดูงานต่างประเทศ ควรมี
อายุราชการคงเหลือภายหลังสิ้นสุดการศึกษาอบรม หรือดูงานต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๑.๖) ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดจากผู้ที่มีระยะเวลาการเว้น
ช่วงการศึกษาอบรม หรือดูงานต่างประเทศ นานที่สุด กรณีระยะเวลาการเว้นช่วงเท่ากันให้พิจารณาตามลําดับ
อาวุโส
(๑.๗) กรณีที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก อาจพิจารณายกเว้นในกรณี
ที่มีความจําเป็นและเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่ราชการศาลปกครอง หรืออาจนําแนวทางการพิจารณาคัดเลือก
ตุลาการศาลปกครองเข้ารับการศึกษาอบรม และดูงาน ในหลักสูตรหรือโครงการที่จัดโดยสถาบันภายนอก
มาใช้โดยอนุโลม
๒.๒.๓ หลักสูตรนักบริหารระดับกลางหรือเทียบเท่า และหลักสูตรอื่น ๆ ที่จัดโดยสถาบัน
ภายนอก
มอบให้สํานักงานศาลปกครองทําหน้าที่พิจารณาส่งบุคลากรสํานักงานศาลปกครอง
เข้ารับการศึกษาอบรมตามคุณสมบัติที่หลักสูตรกําหนด สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน ลักษณะ
การปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรตามมาตรฐานกํ า หนดตํ า แหน่ ง และสมรรถนะ โดยคํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน์ แ ละ
ความคุ้มค่าต่อทางราชการ ตลอดจนการกระจายโอกาสการพัฒนาอย่างทั่วถึง
๒.๒.๔ การดําเนินการส่งบุคลากรสํานักงานศาลปกครองเข้ารับการศึกษาอบรม และดูงาน
ในหลักสูตรหรือโครงการที่จัดโดยสถาบันภายนอก
(๑) หลักสูตรนักบริหารระดับสูงหรือเทียบเท่า
(๑.๑) ให้ สํ า นั ก งานศาลปกครองสํ า รวจความประสงค์ บุ ค ลากรสํ า นั ก งาน
ศาลปกครองเข้ารับการศึกษาอบรม ดังนี้
(๑.๑.๑) ประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง
และรองเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง หรือเทียบเท่า
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(๑.๑.๒) ประเภทวิ ชาการระดั บทรงคุ ณวุ ฒิ ได้ แก่ ที่ ปรึ กษาสํ านั กงาน
ศาลปกครอง
(๑.๑.๓) ประเภทอํานวยการระดับสูง ได้แก่ ผู้อํานวยการสํานักงานศาล/
สํานัก/วิทยาลัย
(๑.๑.๔) ประเภทวิ ชาการระดั บเชี่ ยวชาญ ได้แก่ ผู้ เชี่ ยวชาญระดับสํ านั ก
ผู้อํานวยการกลุ่ม และผู้อํานวยการศูนย์
(๑.๒) ให้สํานักงานศาลปกครองโดยคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองและเสนอ
รายชื่อบุคลากรสํานักงานศาลปกครองเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงหรือเทียบเท่า
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย เลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานศาลปกครองเป็ น ประธานคณะทํ า งาน รองเลขาธิ ก ารสํ า นั ก งาน
ศาลปกครอง และที่ ป รึ ก ษาสํ านั ก งานศาลปกครอง เป็ น คณะทํ า งาน ผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ยตุ ล าการและ
ข้ า ราชการฝ่ า ยศาลปกครองเป็ น เลขานุ ก าร เพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ พิ จ ารณากลั่ น กรองและเสนอรายชื่ อ บุ ค ลากร
สํา นั ก งานศาลปกครองที่ เห็ น ควรส่ ง เข้ า รั บ การศึ ก ษาอบรมในหลั กสู ต รนั ก บริ ห ารระดั บสู ง หรื อ เที ย บเท่ า
ที่จัดโดยสถาบันภายนอก และเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครองด้านพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนา
ตุลาการศาลปกครองและบุคลากรสํานักงานศาลปกครอง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(๑.๓) กรณี ที่มี ค วามจํ า เป็ น เร่ ง ด่ ว นไม่ อาจเสนอให้ ค ณะอนุ ก รรมการบริ ห าร
ศาลปกครองด้ า นพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ฯ พิ จ ารณาได้ ทั น ภายในเวลาที่ ห น่ ว ยงานผู้ จั ด กํ า หนด ให้ สํ า นั ก งาน
ศาลปกครองนําเรียนประธานอนุกรรมการบริหารศาลปกครองด้านพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาตุลาการศาล
ปกครองและบุคลากรสํานักงานศาลปกครองพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคลากรสํานักงานศาลปกครองที่
เห็นควรส่งเข้ารับการศึกษาอบรม และให้รายงานคณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครองด้านพัฒนาองค์ความรู้ฯ
เพื่อทราบ
(๒) หลักสูตรนักบริหารระดับกลางหรือเทียบเท่า และหลักสูตรอื่น ๆ
มอบให้ สํ า นั ก งานศาลปกครองทํ า หน้ า ที่ พิ จ ารณาส่ ง บุ ค ลากรสํ า นั ก งาน
ศาลปกครองเข้ า รั บ การศึ ก ษาอบรม และให้ ร ายงานคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารศาลปกครองด้ า นพั ฒ นา
องค์ความรู้ฯ เพื่อทราบ
๒.๒.๕ แนวทางเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของบุคลากรสํานักงานศาลปกครองในการศึกษาอบรม
และดูงาน
(๑) ให้สํานั กงานศาลปกครองสนับสนุ นค่าใช้จ่ายของบุคลากรสํานักงานศาลปกครอง
ในการเข้ารับการศึกษาอบรม และดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยคํานึงถึงสิทธิที่กําหนดในระเบียบว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของสํานักงานศาลปกครอง สําหรับค่าเครื่องแต่งตัว เห็นควรขอความร่วมมือให้งดเบิก
เว้นแต่กรณีที่มีความจําเป็นให้สํานักงานศาลปกครองพิจารณาเบิกจ่ายให้ตามความจําเป็น
(๒) กรณี ที่ บุ ค ลากรสํ า นั ก งานศาลปกครองได้ รั บ เชิ ญ โดยระบุ ตั ว บุ ค คลให้ เ ข้ า รั บ
การศึกษาอบรม และดูงาน ในหลักสูตรที่ ก.บ.ศป. เห็นควรส่งบุคลากรสํานักงานศาลปกครองเข้ารับการศึกษา
อบรม และดู งาน ที่จัดโดยสถาบันภายนอก หรื อกรณีเข้ารับการศึ กษาอบรม และดูงาน ในหลักสูตรหรือ
โครงการฝึกอบรมอื่ น ๆ นอกเหนือจากที่ได้ รับความเห็นชอบจาก ก.บ.ศป. และคณะอนุกรรมการบริหาร
ศาลปกครองด้านพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาตุลาการศาลปกครองและบุคลากรสํานักงานศาลปกครองพิจารณา
เห็นสมควรให้เข้ารับการศึกษาอบรม และดูงาน โดยมีค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ เห็นควรให้บุคลากร
สํานักงานศาลปกครองผู้นั้นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
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หลักสูตรที่ ก.บ.ศป. เห็นควรส่งตุลาการศาลปกครองและบุคลากรสํานักงานศาลปกครอง
เข้ารับการศึกษาอบรม และดูงาน ในหลักสูตรหรือโครงการที่จัดโดยสถาบันภายนอก
(แนบท้ายแนวทางการส่งตุลาการศาลปกครองและบุคลากรสํานักงานศาลปกครองเข้ารับการศึกษาอบรม และดูงาน
ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.ศป. ในการประชุมครั้งที่ ๓๙ - ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ )

ที่

ชื่อหลักสูตร

ชื่อย่อ

ตุลาการ
ศาลปกครอง
(๑๘ หลักสูตร)

บุคลากรสํานักงาน
ศาลปกครอง
(๒๒ หลักสูตร)

1

ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง

บ.ย.ส.





2

การป้องกันราชอาณาจักร

วปอ.





3

หลักนิติธรรมเพือ่ ประชาธิปไตย

นธป.





4

ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง

ปปร.





5

ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข

สสสส





6

นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง

บยป.





7

การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน

-





8

นักบริหารการงบประมาณระดับสูง

นงส.





9

ผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง

-





10

นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง

นยปส.





11

การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง

ยธส.





12

ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสําหรับนักบริหาร
ระดับสูง

ปธส.





13

การพัฒนาการเมืองและการเลือกตัง้ ระดับสูง

พตส.



-

14

ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน

วพน.



-

15

ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์
สําหรับผู้บริหารระดับสูง

ปธพ.





12
ที่

ชื่อหลักสูตร

ชื่อย่อ

ตุลาการ
ศาลปกครอง
(๑๘ หลักสูตร)

บุคลากรสํานักงาน
ศาลปกครอง
(๒๒ หลักสูตร)

1๖

สิทธิมนุษยชนสําหรับนักบริหารระดับสูง

1๗

การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

1๘

ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง

๑๙

นักบริหารระดับสูง : ผู้นําที่มีวสิ ัยทัศน์และคุณธรรม

นบส.๑

-



2๐

การพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ

นบส.๒

-



2๑

นักบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ

บมช.

-



2๒

ผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูง

CIO

-



2๓

กฎหมายปกครองสําหรับผู้บริหารระดับสูง

กปส.

-



2๔

ผู้บริหารงานยุตธิ รรมระดับสูง

บธส.

-



2๕

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดเี พื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
สําหรับนักบริหารระดับสูง

-

-



๒๖

ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ
และกฎหมายมหาชน

ปรม.

-



--------------------------------

HREP



-

-



-

มหา
นคร
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