แบบรายงานผลการอบรม
ผูเขารับการอบรม

นางสาววรรณา รัมมะพันธ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ
นางนิวาริน คุคะพันธุพงศ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ
สังกัด
สํานักอํานวยการประจําศาลแขวงธนบุรี
หลักสูตร
“การพัฒนาและบริหารงานคดี” รุนที่ ๙
ระยะเวลาการฝกอบรม ๒๓ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
หนวยงานที่จัด
สถาบันพัฒนาชาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
หัวขอวิชาการบรรยาย

สรุปประเด็นสําคัญ
หลักการและเหตุผลที่ตองเรียนรู
เพื่อพัฒนาขาราชการศาลยุติธรรมที่ปฏิบัติหนาที่ดานงาน
ธุรการคดีใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎระเบียบและขั้นตอน
การปฏิบัติงานธุรการคดีที่ถูกตอง สามารถจัดการขอมูล
สารสนเทศในการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ปลูกฝงจริยธรรมและเสริมสรางจิตสํานึกในการใหบริการ
ประชาชน เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่สนับสนุนการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลในการอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชน
ไดอยางมีประสิทธิผลอยางแทจริง
หัวขอวิชา
ทราบแนวทางและนโยบายในการบริหารราชการของ
นโยบายการบริหารราชการของ
สํานักงานศาลยุติธรรม ซึ่งจะนําแผนยุทธศาสตรศาลยุติธรรม
สํานักงานศาลยุติธรรม
นโยบายประธานศาลฎีกา นโยบายเลขาธิการฯ มาปรับและ
บรรยายโดย
พัฒนากระบวนการบริหารงานคดีและการบริหารงานธุรการ เชน
นายวิรัช ชินวิรัชกุล
การเลือกใชวิธสี มานฉันทและสันติวิธี การเปดทําการศาลนอก
เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
เวลาราชการเพื่อเรงรัดการพิจารณาพิพากษาคดี การบังคับคดี
นายประกันผิดสัญญา การพิจารณาเงินประจําตําแหนง
เจาพนักงานการเงิน เปนตนเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประชาชนและองคกรสํานักงานศาลยุติธรรมตอไป และใหทุกคน
ตระหนักในเรื่องการปฏิบัติงานเพราะมีผลในการพิจารณาเรื่อง
หัวขอวิชา
คาตอบแทน
การจัดเก็บขอมูลคดีและการจัดทํา
ทราบถึงความหมายและความสําคัญของการจัดเก็บขอมูล
รายงานคดี
คดีและการจัดทํารายงานคดี รูจักประเภทของขอมูล การรายงาน
บรรยายโดย
สถิติคดีของศาล ขั้นตอนการปฏิบัติงานสถิติของสํานักงานศาลฯ
นางสาวเปรมฤดี หาวัตร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ การจัดเก็บขอมูลคดีเปนเรื่องสําคัญเพราะเปนสวนหนึ่งในการนํา
ขอมูลไปพิจารณาของบประมาณ
สํานักแผนงานและงบประมาณ

หัวขอวิชา
ความรูเกี่ยวกับกลุมชวยพิจารณาคดี
บรรยายโดย
นายเสกสรร ทรัพยนิเวศน
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาล
จังหวัดรอยเอ็ด

ทราบแผนภูมิและขั้นตอนการเคลื่อนไหวของสํานวน
การดําเนินคดีแพงและคดีอาญา ระบบศูนยนัดความ การนําคดี
เขาสูระบบไกลเกลี่ยกอนวันนัดและหลังวันนัด ระบบศูนย
สมานฉันทและสันติวิธี และใหแนวทางการบริหารจัดการที่ดี
สําหรับผูบริหารระดับกลาง โดยสรุป จะตองใชความรูและ
ทักษะหลายดานดวยกัน ดังนี้ หลักการบริหาร ดานความรู ดาน
มนุษยสัมพันธ ดานการปฏิบัติงาน ดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล เปนตน
วิทยากรเนนการทํางานจะตอง ๑. รูกฎระเบียบ ๒. รูวิธี
หัวขอวิชา
การเก็บสํานวนความ เอกสารและการ ปฏิบัติงานที่ถูกตอง และไดถายทอดประสบการณการทํางาน
ในกรณีตางๆ ที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานเพื่อใหเจาหนาที่
ตรวจสอบสํานวนความ
ไดรับความรูและเปนขอสังเกตในการปฏิบัติงานตอไป เชน การ
บรรยายโดย
นําคําพิพากษาศาลอุทธรณกลัดเขาสํานวนสลับกันและสงผล
นายบุญชวย มณีสีขํา
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลแขวง ตอไปถึงการออกหมายจําคุกผิดพลาด การรับสํานวนมาเพื่อ
ปฏิบัติงานเจาหนาที่จะตองใหความสําคัญกับการขั้นตอนการ
พระนครเหนือ
ปฏิบัติงานตามสํานวนกอนเรื่องอื่น
ไดทราบความสําคัญและขั้นตอนของการรับฟอง ฝากขัง
การออกหมายสีประเภทตางๆ และสารบบความ และใหแนวทาง
หัวขอวิชา
ในการคิดพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กฎระเบียบ
ความรูเกี่ยวกับกลุมงานคดี
ขอบังคับและกฎหมายที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจะตองเรียนรูเพื่อ
บรรยายโดย
นํามาใชในการปฏิบัติงาน อันเปนการปองกันความผิดพลาดและ
นายสุรชัย เขมะภาตะพันธ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลแพง ไดทราบขอเท็จจริงและแหลงที่มาของการปฏิบัติงานเพื่อใช
อางอิง เชน เรื่องเขตอํานาจศาล เขตอํานาจการพิจารณาคดีของ
ศาลซึ่งรับฟองจะตองดูเปนอันดับแรก
หัวขอวิชา
แนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
บรรยายโดย
นายสราวุธ เบญจกุล
รองเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม

ใหแนวทางในการพัฒนาตนเองโดยเนนเรื่องการศึกษาซึ่ง
สํานักงานศาลไดสงเสริมใหทุนการศึกษาหลายทุนและหลาย
ระดับและขอใหทุกคนพยายามใฝหาความรูเพื่อเปนการเพิ่มพูน
ศักยภาพของตนเอง และใหขอคิดในการพัฒนาตนเองเชน ควร
ศึกษากรณีผิดพลาดในการปฏิบัติงานอยาใหผิดพลาดครั้งที่สอง
การมีทัศนคติที่เปนบวก มีเปาหมายชัดเจน มีวินัยในตนเอง
ตรงตอเวลา เปนคนชางสังเกต และสามารถถายทอดความรูให
บุคคลภายนอกองคกรได

หัวขอวิชา
กฎระเบียบที่เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติงาน
บรรยายโดย
นายวรศักดิ์ บุญคง
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําภาค ๘

ไดทราบกฎระเบียบที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานและการ
บริหารงานศาลยุติธรรม เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาล
ยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๓ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝาย
ตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.๒๕๔๓ ประกาศ ,ระเบียบ ก.บ.ศ.,
ก.ศ. นโยบายประธานศาลฎีกา นโยบายเลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธรรม เปนตน

หัวขอวิชา
การพัฒนาทีมงานและจิตสํานึกการ
ใหบริการประชาชน
บรรยายโดย
ผศ.ดร.นิภา แกวศรีงาม

ทราบวัตถุประสงคการเรียนรูการสรางจิตสํานึกการ
ใหบริการประชาชน รูจักการบริหารจัดการ EQ และ AQ และ
แนวคิดในงานบริการ การสรางสัมพันธภาพเพื่องานบริการ
คุณภาพของงานบริการที่มีการวัดจากประชาชน ความคาดหวัง
ของประชาชน และกระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพของผู
ใหบริการทั้งบุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายใน และ
ถายทอดความรูและประสบการณที่เปนประโยชนซึ่งสามารถ
นํามาปรับใชในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี

หัวขอวิชา
แนวทางการพัฒนามาตรฐานการ
ดําเนินงานในศาลยุติธรรม
บรรยายโดย
ผูแทนจากศาลอุทธรณภาค ๓ ศาล
ภาษีอากรกลาง และศาลจังหวัดอุทัยธานี
หนวยงานที่ไดรับรางวัลศาลยุติธรรมดีเดน
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๔

วิทยากรทั้ง ๓ ทานไดถายทอดประสบการณการทํางาน
การคิดพัฒนาและปรับปรุงระบบงานใหกระชับรวดเร็วขึ้น มีการ
นําเทคโนโลยีเขามาชวยพัฒนางาน มีการบริหารจัดการคดี เชน
โปรแกรมคําพิพากษาเชื่อมระหวางศาลชั้นตนและศาลอุทธรณ
การประสานงานระหวางศาลอุทธรณและศาลชั้นตนเมื่อทําคํา
พิพากษาศาลอุทธรณเสร็จแลวใหศาลชั้นตนนัดฟงคําพิพากษา
ภายใน ๖๐ วันโดยไมตองรอซองคําพิพากษา และแนะนําปจจัย
สูความสําเร็จที่จะเปนศาลดีเดน ไดแก ๑. ความพรอมของบุคคล
การและสถานที่ ๒. ความสามัคคีของบุคลากรทั้งหมด ๓.ความ
ตั้งใจจริง ๔. การยอมรับในกติกา ๕. โอกาส

หัวขอวิชา
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
บรรยายโดย
พระปรีดา อัคควโร วัดอโศการาม

พระอาจารยไดบรรยายใหทุกคนไดรูจักตัวตนของเรา รูจัก
ความหมายของคําวา “สติ” และใหใชชีวิตอยางคนมีสติ ไม
ประมาท ปฏิบัติตนใหอยูในศีลธรรมอันดี สอนวิธีการนั่งสมาธิ
เพื่อใหระลึกถึงการกระทํา และการวางตนดวยการกระทําสาย
กลางและยึดตนเปนที่พึ่งแหงตน

หัวขอวิชา
นโยบายการบริหารงานบุคคล การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
ศาลยุติธรรมและการกําหนดตัวชี้วัดและคา
เปาหมาย
บรรยายโดย
บรรหาญ จงเจริญประเสริฐ
รองเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม

หัวขอที่บรรยาย
๑. ที่มาการกําหนดนโยบายและผูทําหนาที่กําหนดนโยบาย
๒. ความหมาย “การบริหาร” Administration และการจัดการ
Management
๓. การบริหารจัดการงานศาลยุติธรรม
๔. นโยบายการบริหารงานบุคคลสํานักงานศาลยุติธรรม
๕. การแปลงนโยบายบริหารงานบุคคลไปสูการปฏิบัติ
๖. การกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

หัวขอวิชา
เทคนิคการจัดการงานธุรการคดี
บรรยายโดย
นายกมล กระสานติ์กุล
ผูอํานวยการสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค ๒
นายบุญชวย มณีสีขํา
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลแขวง
พระนครเหนือ
นายสุรชัย เขมะภาตะพันธ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลแพง

วิทยากรทั้ง ๓ ทานไดเลาประสบการณการทํางานทีให
ขอคิดและเปนตัวอยางที่นาสนใจ เชน การตรวจรับเอกสารแยก
เก็บของสํานวนที่มีอุทธรณ-ฎีกา หรือสํานวนมีการรวมพิจารณา
หลายสํานวน หรือสํานวนที่มีหลายตอน จะตองตรวจสอบให
ครบถวนตามหนังสือสงสํานวนทุกครั้งเพื่อปองกันการพลัดหลง
ของสํานวน การเก็บรักษาซองคําพิพากษาศาลสูงตองดูความ
เรียบรอยทั้งรับและสงคืนถาไมเรียบรอยตองทํารายงานทันที
การจัดทําสารบาญสํานวนซึ่งจะมีแนวปฏิบัติไปทางเดียวกันซึ่ง
ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ และเรื่องความสําคัญของหมายสี
ประเภทตาง ๆ เจาหนาที่ผูออกหมายจะตองมีความรอบคอบใน
การตรวจสํานวนและการออกหมาย ทุกครั้งเพราะเคยมีกรณี
ไมไดออกหมายปลอยและจําเลยถูกควบคุมตัวเกินกําหนดเปนตน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
นําความรูที่ไดรับจากการอบรมมาประยุกตปรับใชในการทํางานและพัฒนาการทํางานใหมีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถนําความรูที่ไดรับมาถายทอดใหกับผูใตบังคับบัญชาใหมีความรูและเขาใจขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานอันจะเปนประโยชนตอองคกร เกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะในการทํางานไดแลกเปลี่ยนประสบการณ
และความคิดเห็นในการทํางานกับผูเขารับการอบรมทําใหไดรับรูแนวความคิดและวิธีแกปญหาในกรณีตางๆ ซึ่งนับวา
เปนประโยชนและจะนํามาพัฒนาการทํางานของตนเองและหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

