ปฏิทินดําเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วิทยาลัยข้าราชการศาลยุติธรรม
จํานวนวัน
ลําดับที่

หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วัน/เดือน

ผู้เข้ารับ

14 ธ.ค. 59 - 17 ก.พ. 60 47 วัน

39 คน

ห้อง 602 ชั้น 6
สถาบันฯ

ระยะเวลา
13 ธ.ค. 59

หมายเหตุ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ที่จัดอบรม การอบรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 วัน
300 คน
ห้องสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 7
สถาบันฯ

1

โครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต 5 ธันวามหาราช

2

ผู้อํานวยการระดับต้น รุ่นที่ 3 (รวมดูงานต่างประเทศ)

3

การปฐมนิเทศข้าราชการศาลยุติธรรม รุ่นที่ 29

19 - 23 ธ.ค. 59

5 วัน

100 คน

ห้องสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 7
สถาบันฯ

4

โครงการอบรม เรื่อง การบริหารองค์กรสําหรับผู้อํานวยการ
ระดับสูง รุ่นที่2

9 - 20 ม.ค. 60

10 วัน

40 คน

ห้อง 702 ชั้น 7
สถาบันฯ

5

การพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 1

22 ก.พ. - 24 มี.ค. 60

19 วัน

65 คน

ห้อง 702 ชั้น 7
สถาบันฯ

6

การพัฒนานิติกรระดับกลาง (พ.ต.ก.) รุ่นที่ 6

20 ก.พ. - 31 มี.ค. 60

30 วัน

100 คน

ห้อง บ.ย.ส. ชั้น 8
วันศุกร์ ห้องสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 7
สถาบันฯ

7

การอบรมข้าราชการศาลยุติธรรมในคดีอาญาทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค

20-22 มี.ค. 60

3 วัน

25 คน

ห้อง 601 ชั้น 6
อบรมสถาบันฯ 1 วัน

8

เจ้าพนักงานคดี ระดับปฏิบัติการ

1-23 พ.ค. 60

15 วัน

25 คน

ห้อง 601 ชั้น 6
2 วันสุดท้ายใช้ห้อง บ.ย.ส.

9

ผู้อํานวยการระดับสูง รุ่นที่ 1

15 พ.ค. - 9 มิ.ย. 60

20 วัน

12 คน

ห้อง 602 ชั้น 6
สถาบันฯ

-2จํานวนวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
หมายเหตุ
ที่จัดอบรม การอบรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 วัน
45 คน
ห้อง 702 ชั้น 7
สถาบันฯ
วัน/เดือน

ผู้เข้ารับ

ลําดับที่

หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา

10

โครงการอบรมบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์สําหรับนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์และพนักงานคอมพิวเตอร์ประจําสํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและนักวิชาการคอมพิวเตอรประจําสํานัก
ศาลยุติธรรมประจําภาค รุ่นที่ 1

15-19 พ.ค. 60

11

โครงการอบรมบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์สําหรับนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์และพนักงานคอมพิวเตอร์ประจําสํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและนักวิชาการคอมพิวเตอรประจําสํานัก
ศาลยุติธรรมประจําภาค รุ่นที่ 2

22-26 พ.ค. 60

5
วัน

45 คน

ห้อง 702 ชั้น 7
สถาบันฯ

12

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเป็นวิทยากรฝึกอบรม
ครั้งที่ 3

5-9 มิ.ย. 60

5 วัน

35 คน

ห้อง 702 ชั้น 7
สถาบันฯ

13

การปฐมนิเทศข้าราชการศาลยุติธรรม รุ่นที่ 30

26-30 มิ.ย. 60

5 วัน

181 คน

ห้องสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 7

14

การพัฒนานิติกรระดับต้น (พ.ต.ก.) รุ่นที่ 6

26 มิ.ย.-4 ส.ค. 60

30 วัน

100 คน

ห้อง 601 ชั้น 6 สถาบันฯ

15

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเป็นวิทยากรฝึกอบรม
ครั้งที่ 4

3-7 ก.ค. 60

5 วัน

35 คน

ห้อง 702 ชั้น 7
สถาบันฯ

16

เจ้าพนักงานคดี ระดับชํานาญการ

3-20 ก.ค. 60

12 วัน

40 คน

ห้อง 602 ชั้น 6 สถาบันฯ

17

ผู้อํานวยการระดับต้น รุ่นที่ 4 (รวมดูงานต่างประเทศ)

9 ส.ค.-12 ต.ค.60

47 วัน

40 คน

ห้อง 601 ชั้น 6 สถาบันฯ

18

1 วัน

300 คน

ห้องสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 7

19

โครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 10 ส.ค. 60
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560
ศึกษาดูงานต่างประเทศหลักสูตรผู้อํานวยการระดับสูง
20-26 ส.ค. 60

7 วัน

12 คน

เอเชีย บวก 3

20

สําหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์บรรจุใหม่

21 ส.ค.-14 ก.ย.60

19 วัน

27 คน

ห้อง 602 ชั้น 6 สถาบันฯ

21

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสานนโยบายประจําปี

6-8 ก.ย. 60

3 วัน

482 คน

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

หมายเหตุ กําหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

D/แผนงาน(งบประมาณ) ว.ข้าราช/ ปฏิทินดําเนินงาน 60

ปรับปรุง 26 เมษายน 2560

