
ตารางกิจกรรมศูนย์วทิยบริการศาลยุติธรรม เดือนกรกฎาคม 2564   

ว.ด.ป. / เวลา 
 

กจิกรรม ผู้เข้าร่วม 

2 ก.ค. 2564 
เวลา 13.30 – 16.30 นาฬิกา 

บุคลากรรับฟังการบรรยาย เรื่อง “ซักซ้อมแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุ
และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)      
พ.ศ. 2563” ผ่านการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) โดย
วิทยากรผู้ ทรงคุณ วุฒิ  จัด โดย ส านั กบริหารทรัพย์สิน  ส านั กงาน           
ศาลยุติธรรม 
 

บุคลากรศูนย์วิทยฯ 

9 ก.ค. 2564 
เวลา 13.30 – 15.30 นาฬิกา 

บุคลากรรับฟังการบรรยาย เรื่อง “ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
ว่าด้วยการอ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลสูงในคดีอาญาและคดีแพ่งที่ศาล
สู งโดยจัด ให้ มี การถ่ ายทอดภาพและเสียงผ่ านสื่ ออิ เล็ กทรอนิกส์            
พ.ศ. 2564” ผ่านการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming)    
และ Facebook Live เพจสื่อศาล โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จัดโดยส านัก
กฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม  
 

บุคลากรศูนย์วิทยฯ 

13 ก.ค. 2564 
เวลา 13.30 – 15.30 นาฬิกา 

บุคลากรรับฟังการบรรยาย เรื่อง “เครียดได้ คลายเป็น ในยุคโควิด - 19”   
ผ่านการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) โดยวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒ ิจัดโดย ส านักการแพทย ์ส านักงานศาลยุติธรรม 

บุคลากรศูนย์วิทยฯ 

16 ก.ค. 2564 
เวลา 13.30 – 15.30 นาฬิกา 

บุคลากรรับฟังการบรรยาย เรื่อง “วิกฤตเศรษฐกิจกับบทบาทของศาล
ล้มละลายกลาง” ผ่านการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) 
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จัดโดย ส านักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม 

บุคลากรศูนย์วิทยฯ 

20 ก.ค. 2564 
เวลา 10.00 – 12.00 นาฬิกา 

บุคลากรรับฟังการอภิปรายโครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาการจัดท ารายงาน
การเงินของส านักงานศาลยุติธรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หัวข้อ 
“แนวทางการจัดท ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ระบบบัญชีของหน่วยงาน)”  ผ่านการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง 
(Streaming) โดยวิทยากรจากส านักการคลัง  จัดโดย ส านักการคลัง ส านักงาน
ศาลยุติธรรม 

บุคลากรศูนย์วิทยฯ 

21 ก.ค. 2564 
เวลา 13.00 – 14.30 นาฬิกา 

บุคลากรรับฟังการบรรยาย เรื่อง “การปฏิบัติตามระเบียบ ก.บ.ศ.ว่าด้วยการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2545 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม” ผ่านการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) โดย
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จัดโดย ส านักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม 

บุคลากรศูนย์วิทยฯ 

22 ก.ค. 2564 
เวลา 10.00 – 12.00 นาฬิกา 

บุคลากรรับฟังการอภิปรายโครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาการจัดท ารายงาน
การเงินของส านักงานศาลยุติธรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หัวข้อ 
“การปรับปรุงและปิดบัญชี (ระบบบัญชีของหน่วยงาน)” ผ่านการถ่ายทอด
สัญญาณภาพและเสียง (Streaming) โดยวิทยากรจากส านักการคลัง      
จัดโดย ส านักการคลัง ส านักงานศาลยุติธรรม 
 

บุคลากรศูนย์วิทยฯ 



ว.ด.ป. / เวลา 
 

กจิกรรม ผู้เข้าร่วม 

23 ก.ค. 2564 
เวลา 10.00 – 12.00 นาฬิกา 

บุคลากรรับฟังการอภิปรายโครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาการจัดท ารายงาน
การเงินของส านักงานศาลยุติธรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หัวข้อ 
“การจัดท ารายละเอียดประกอบงบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ระบบบัญชีของหน่วยงาน (ด้านสินทรัพย์)” ผ่านการถ่ายทอด
สัญญาณภาพและเสียง (Streaming) โดยวิทยากรจากส านักการคลัง      
จัดโดย ส านักการคลัง ส านักงานศาลยุติธรรม 

บุคลากรศูนย์วิทยฯ 

23 ก.ค. 2564 
เวลา 12.00 – 14.00 นาฬิกา 

การอภิปราย เรื่อง Smart Library : ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อสนับสนุนนโยบาย 
Smart Court วิทยากรโดย บุคลากรศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ณ ศูนย์วิทยฯ 
ชั้น 6 อาคารศาลอาญา จัดโดยกลุ่มงานเอกสารฯ ถ่ายทอดสดสัญญาณภาพ
และเสียง (Streaming) และ Facebook Live เพจสื่อศาล   

บุคลากรศูนย์วิทยฯ ทุกคน 

30 ก.ค. 2564 
เวลา 10.00 – 12.00 นาฬิกา 

บุคลากรรับฟังการอภิปรายโครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาการจัดท ารายงาน
การเงินของส านักงานศาลยุติธรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หัวข้อ 
“การจัดท ารายละเอียดประกอบงบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ระบบบัญชีของหน่วยงาน (ด้านหนี้สินและทุน)” ผ่านการถ่ายทอด
สัญญาณภาพและเสียง (Streaming) โดยวิทยากรจากส านักการคลัง      
จัดโดย ส านักการคลัง ส านักงานศาลยุติธรรม 

บุคลากรศูนย์วิทยฯ 

  


