แบบรายงานผล
การฝกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานชวยอํานวยการ” รุนที่ ๑
ผูเขารับการอบรม
นางสาวจันทนา มีชัยศรี
เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน
สังกัด
สํานักอํานวยการประจําศาลแขวงธนบุรี
ระยะเวลาการฝกอบรม ๑๖ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
หนวยงานที่จัด
สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
หัวขอวิชาการบรรยาย

สรุปประเด็นสําคัญ

หลักสูตร “การบริหารงานชวย
อํานวยการ”

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความรู ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานไดอยา งมีป ระสิท ธิภาพนั้น หัวหนา งาน และหัวหนากลุม
นับเปนบุคคลสําคัญ เนื่องจากเปนผูรับนโยบายไปปฏิบัติและมีบทบาท
ในการชวยสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาหรือผูรวมงานปฏิบัติหนาที่ที่
ไดรับ มอบหมายใหสํา เร็จ โดยกลุม ชวยอํา นวยการถือ เปนกลุม ที่ มี
บทบาทในดานการบริหารจัดการนโยบายใหบรรลุภารกิจตามที่ไดรับ
มอบหมาย จึงจํา เปนอยา งยิ่ง ที่จะตองพัฒนาความรู ความเขาใจใน
หลัก การบริหารสมัยใหม ทั้งเรื่อ งการบริหารทรัพยากรบุคคล การ
บริหารงบประมาณ และการบริหารจัดการงานทั่วไป ตลอดจนทักษะ
ใน กา ร ปก ครอ งบั ง คั บบั ญชา กา ร ให คํ าป รึ กษา แน ะ นํ า แก
ผูใตบังคับบัญชา

ระบบสารสนเทศสําหรับนักบริหาร
โดย นายภิธันปติ์ ถิรสัตยาพิทักษ
นักวิชาการอิสระ

ระบบสารสนเทศ
หมายถึง ระบบที่ประกอบดว ยฮารดแวร และซอฟตแวร ที่
ทํางานรวมกัน โดยทําหนาที่นําขอมูลที่รวบรวมไดไปประมวลผลแลว
ทํา การจัดเก็บ และนํา เสนอขอ มูล โดยมีผูใ ชง านเปนผูออกคํา สั่งให
ระบบทํางานตามความตองการของผูใช เชน ตองการนํา ขอมูลที่ผาน
การประมวลแลวไปใชเพื่อการตัดสินใจ การควบคุม การประสานงาน
และการวิเคราะหปญหา เปนตน

๒
หัวขอวิชาการบรรยาย

สรุปประเด็นสําคัญ

ระบบสารสนเทศสําหรับนักบริหาร (ตอ) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
หมายถึง ระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อให
สอดคลองกับความตอ งการ ทัก ษะ และความสามารถในการเขาถึง
สารสนเทศ
ความสําคัญของระบบสารสนเทศ
๑) ชวยลดความเสี่ยงในการตัดสินใจ หรือชวยชี้แนวทางใน
การแกไขปญหา
๒) ชวยหรือ สนับ สนุนการจัดการ หรือ การดํา เนินงานของ
องคการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น
๓) ใชทดแทนทรัพยากรทางกายภาพ เชน กรณีก ารเรียน
ทางไกล ผู เ รี ย นที่ เ รี ย นจากทางไกลสามารถเรี ย นรู เ รื่ อ งต า ง ๆ
เชนเดียวกับหองเรียนจริง โดยไมตองเดินทางไปเรียนที่หองเรียนนั้น
๔) ใชในการกํา กับ ติดตามการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ
เพื่อความกาวหนาของงาน
๕) สารสนเทศเปนชองทางโนมนาวหรือชักจูง
๖) สารสนเทศเปนองคประกอบสําคัญของการศึกษาสําหรับ
การเรียนรูผานสื่อประเภทตาง ๆ
๗) สารสนเทศเปนองคประกอบสํา คัญที่สงเสริม วัฒ นธรรม
และสันทนาการในดานของการเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ เชน วีดิทัศน
โทรทัศน ภาพยนตร เปนตน
๘) สารสนเทศเปนสินคาและบริการที่สามารถซื้อขายได
๙) สารสนเทศเปน ทรัพยากรที่ตอ งลงทุน จึงจะไดผ ลผลิต
และบริการ เพื่อเปนรากฐานของการจัดการและการดําเนินงาน
คุณลักษณะของสารสนเทศที่ดี
๑) สารสนเทศที่ดีตองมีความถูกตอง และไมมีความผิดพลาด
๒) ผูที่มีสิทธิใชสารสนเทศสามารถเขาถึงสารสนเทศไดงา ยใน
รูปแบบและเวลาที่เหมาะสมตามความตองการของผูใช

๓
หัวขอวิชาการบรรยาย

สรุปประเด็นสําคัญ

ระบบสารสนเทศสําหรับนักบริหาร (ตอ)

๓) สารสนเทศตองมีความชัดเจน ไมคลุมเครือ
๔) สารสนเทศที่ดีตองมีความสมบูรณ บรรจุไปดวยขอเท็จจริง
ที่มีความสําคัญครบถวน
๕) สารสนเทศตองมีค วามกะทัดรัดหรือ รัดกุม เหมาะสมกับ
ผูใช
๖) กระบวนการผลิตสารสนเทศตองมีความประหยัด จะตอง
สรางดุลยภาพระหวางคุณคาของสารสนเทศกับราคาที่ใชในการผลิต
๗) ตองมีความยืดหยุน สามารถนําไปใชในหลาย ๆ เปา หมาย
หรือวัตถุประสงค
๘) สารสนเทศที่ดีตอ งมีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับ
ผูใชหรือผูที่เกี่ยวของ
๙) สารสนเทศที่ดีตอ งตรงกับ ความตอ งการของผูที่ทํา การ
ตัดสินใจ
๑๐) สารสนเทศที่ดีตองมีความนาเชื่อถือ เชน เปนสารสนเทศที่
ไดมาจากกรรมวิธีรวบรวมที่นาเชื่อถือหรือแหลงที่นาเชื่อถือ เปนตน
๑๑) สารสนเทศที่ดีตองมีความปลอดภัยในการเขาถึงของผูไมมี
สิทธิใชสารสนเทศ
๑๒) สารสนเทศที่ดีควรงา ย ไมสลับซับ ซอน มีรายละเอียดที่
เหมาะสม ไมมากเกินความจําเปน
๑๓) สารสนเทศทีด่ ีตองมีความแตกตางจากขอมูลชนิดอื่น ๆ
๑๔) สารสนเทศที่ดีตองทันเวลาหรือ ทันตอความตองการของ
ผูใชหรือสามารถสงถึงผูรับไดในเวลาที่ผูใชตองการ
๑๕) สารสนเทศที่ดีตองเปนปจจุบันหรือมีความทันสมัย ใหมอยู
เสมอ มิเชนนั้นจะไมทันตอการ เปลี่ยนแปลงที่ดําเนินไปอยางรวดเร็ว
๑๖) สารสนเทศที่ดีตอ งสามารถพิสูจนได หรือตรวจสอบจาก
หลาย ๆ แหลงไดวามีความถูกตอง

๔
หัวขอวิชาการบรรยาย

สรุปประเด็นสําคัญ

ระบบสารสนเทศสําหรับนักบริหาร (ตอ) ปจจัยที่ทําใหเกิดความลมเหลวในการใชงานระบบสารสนเทศ
๑) ขาดการวางแผนที่ ดี โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การวางแผน
ดานการจัดการความเสี่ยงไมดีพอ ยิ่งองคกรมีขนาดใหญมากขึ้นเทาใด
การจัดการความเสี่ยงยอมจะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น
๒) การนํา เทคโนโลยีที่ ไมเหมาะสมมาใชง าน จะทํา ให เกิ ด
ปญหาตาง ๆ ตามมา และเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณ
๓) ขาดการจัดการหรือสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง ก็ยากที่
จะประสบความสําเร็จได
แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศในศาลยุติธรรม
การพัฒ นาระบบสารสนเทศภายในศาลยุ ติธ รรมจะมี แนว
ทางการพัฒนาที่ขึ้นอยูกับนโยบายขององคกรหรือโครงการที่ผูบริหาร
ไดกําหนดใหจัดทําขึ้น ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับวัตถุประสงควา จะมุงเนนการ
พัฒนาระบบเพื่อใหบริการประชาชน หรือเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ภายในสํา นั ก งานศาล ตัวอยา งระบบสารสนเทศในสํา นัก งานศาล
ยุติธรรม เชน ระบบดานการเงินการคลัง ระบบดานบุคลากร ระบบ
ดานธุรการ ระบบดานพัสดุครุภัณฑ เปนตน
องคประกอบในการดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศขององคกร
ใหประสบความสําเร็จ
๑) การวางแผน ผูบริหารตองจัดทํา แผนการจัดสรางหรือ
พัฒนาระบบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
๒) การเตรี ยมบุคลากรให พรอ ม โดยการจัด ฝก อบรมหรื อ
บรรยายพิเศษ รวมทั้งการสรรหาบุคลากรทางสารสนเทศใหสอดคลอง
กับความตองการทั้งในปจจุบันและอนาคตของหนวยงาน
๓) เตรียมกําหนดจํานวนเงินและวางแนวทางในการจัดหาเงิน
ที่จะมาพัฒนา ระบบสารสนเทศใหเพียงพอกับแผนที่วางไว ตลอดจน
จัดทํางบประมาณสําหรับการพัฒนาระบบในอนาคต
๔) ศึ ก ษาเทคโนโลยี ป จ จุ บั น เพื่ อ เป น ข อ มู ล การตัด สิ น ใจ
คั ด เลื อ กเพื่ อ นํ า มาประยุ ก ต ใ ห กั บ องค ก ร ทั้ ง นี้ ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ขี ด
ความสามารถในการรองรับการใชงานในอนาคตดวย

๕
หัวขอวิชาการบรรยาย
ระบบสารสนเทศสําหรับนักบริหาร (ตอ)

สรุปประเด็นสําคัญ

๕) กระบวนการทํา งานถือ เปนสิ่งสํา คัญ เพราะสามารถลด
ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของบุคลากรและยังสามารถ
ใชควบคุมใหระบบสารสนเทศขององคกรมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
การพัฒนางานบริการ
เสียงเพื่อการสื่อความหมาย
โดยนางสาวเกสรา วลัญชเดช
เสียงสูง เปนเสียงที่กระตุนเราความสนใจ
ที่ปรึกษาอิสระดานการฝกอบรมในองคกร
เสียงกลาง เปนเสียงที่เหมาะแกการใหขอมูล แจงใหทราบ
และผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยาการสื่อสาร
เสียงต่ํา เปนเสียงที่แสดงถึงอํานาจ ออกคําสั่ง ตักเตือน
๕ ถอยคําประทับใจ
๑) สวัสดีคะ/สวัสดีครับ
๒) ยินดีคะ/ยินดีครับ
๓) ขอโทษคะ/ขอโทษครับ
๔) ไมเปนไรคะ/ไมเปนไรครับ
๕) ขอบคุณคะ/ขอบคุณครับ
คุณธรรมสําหรับผูบริหาร
คุณธรรมสําหรับนักบริหาร
โดย ศาสตราจารย หมอมหลวงไกรฤกษ
คือ การใชหลัก ธรรมปฏิบัติในการบริหารราชการทุก ระดับ
เกษมสันต ผูพิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ตั้ ง แต ร ะดั บ ปฏิ บั ติ ก าร และผู บ ริ ห ารระดั บ ต น ระดั บ กลาง หรื อ
ระดับสูง ใหไดผลดีมีประสิทธิภาพสูง
พรหมวิหาร ๔ ประกอบดวย
๑) เมตตา คือ ความปรารถนาใหผูอื่นไดรับสุข ความสุขเปนสิ่ง
ที่ทุกคนปรารถนา ความสุขเกิดขึ้นไดทั้งกายและใจ
๒) กรุณา คือ ความปรารถนาใหผูอื่นพนทุกข
๓) มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผูอื่นไดดี
๔) อุเบกขา คือ การรูจักวางเฉย วางใจเปนกลาง
อคติ ๔ ประกอบดวย
๑) ฉันทาคติ หมายถึง ความลําเอียงเพราะรัก เพราะชอบเปน
พิเศษ
๒) โทสาคติ หมายถึง ความลําเอียงเพราะชัง เพราะความไมชอบ
๓) ภยาคติ หมายถึง ความลําเพียงเพราะกลัวหรือเกรงใจ
๔) โมหาติ หมายถึง ความลําเอียงเพราะไมรู

๖
หัวขอวิชาการบรรยาย
คุณธรรมสําหรับผูบริหาร (ตอ)

สรุปประเด็นสําคัญ
อคติ ๔ นี้ นับไดวาเปนอันตรายอยางยิ่งสําหรับทุกคน โดยเฉพาะคนที่
มีหนา ที่ปกครองคนอื่น คนที่เปนหัวหนาไมควรมีอคติทั้ง ๔ อยูในใจ
มิฉะนั้นผูใตบังคับบัญชาจะขาดความเชื่อมั่น ไมมีความสุข รูสึกวาไมได
รับความยุติธรรม ซึ่งจะนําไปสูความแตกแยกและความไมสําเร็จ ไม
เจริญกาวหนาของการงานทั้งปวง
อิทธิบาท ๔ ประกอบดวย
๑) ฉันทะ หมายถึง ความพอใจ
๒) วิริยะ หมายถึง ความพากเพียร
๓) จิตตะ หมายถึง ความไมทอดทิ้งสิ่งนั้นไปจากความรูสึกของตัว
๔) วิมังสา หมายถึง ความสอดสองในเหตุและผลแหงความสําเร็จ
เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ใหลึกซึ้งยิ่ง ๆ ขึ้นไปตลอดเวลา
หลักทศพิธราชธรรม ๑๐ ประกอบดวย
๑) ทาน คือ การให
๒) ศีล คือ ความประพฤติที่ดีงาม ทั้ง กาย วาจา และใจ
๓) บริจาค คือ การเสียสละความสุขสวนตนเพื่อความสุขสวนรวม
๔) ความซื่อตรง คือ การสุจริตตอหนาที่การงานของตน ตอมิตร
สหาย ตอองคกรหรือหลักการของตน
๕) ความออนโยน คือ การมีอัธยาศัยออนโยน
๖) ความเพียร คือ ความเพียร
๗) ความไมโกรธ คือ การไมแสดงอาการโกรธ
๘) ความไมเบียดเบียน คือ การดําเนินชีวิตไปตามทางสายกลาง
การผลิต การบริโภคที่สมดุลไมเนนประโยชนสวนตนเปนหลัก ซึ่ง
นําไปสูการแขงขันแยงชิงจนเปนการเบียดเบียนตนเองและผูอื่นและ
ทําลายสิ่งแวดลอม
๙) ความอดทน คือการรักษาปกติภาวะของตนไวได ไมวาจะถูก
กระทบกระทั่งดวยสิ่งอันเปนที่พึงปรารถนาหรือไมพึงปรารถนาก็ตาม
มีความมั่นคงหนักแนนไมหวั่นไหว
๑๐) ความเที่ยงธรรม คือ ความหนักแนน ถือความถูกตอง เที่ยง
ธรรมเปนหลัก

๗
หัวขอวิชาการบรรยาย
คุณธรรมสําหรับผูบริหาร (ตอ)

สรุปประเด็นสําคัญ
บาปมหันต ๗ ประการ ของนักบริหาร ไดแก
๑) สรางความร่ํารวยโดยปราศจากการทํางาน
๒) หาความสําราญโดยขาดสติ
๓) มีความรูแตปราศจากความสุขุมรอบคอบ
๔) ทําธุรกิจการคาโดยขาดจริยธรรม
๕) มุงวิทยาการมากกวามนุษยธรรม
๖) มุงวิทยาการแตปราศจากการเสียสละ
๗) เลนการเมืองแบบสรางภาพ ไมยึดหลักการ
ประมวลจริยธรรมขาราชการศาลยุติธรรมและลูกจาง
๑) ซื่อสัตยสุจริต
๑.๑ จักตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต กลายืนหยัด
ทําในสิ่งที่ถูกตอง และรับผิดชอบเมื่อเกิดขอบกพรอง หรือผิดพลาดใน
การปฏิบัติหนาที่
๑.๒ จักตองละเวนการแสวงหาตําแหนง บําเหน็จความชอบ
โดยมิชอบ
๑.๓ จักตองละเวนการแอบอางหรือแสวงหาประโยชนโดยมิ
ชอบ
๑.๔ จักตองไมยินยอมใหบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลอื่น
กาวกายการปฏิบัติหนาที่ หรือใชตําแหนงหนาที่ของตนแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบ
๒) บริสุทธิ์ยุติธรรม
๒.๑ จักตองปฏิบัติหนาที่ดวยความบริสทุ ธิ์ยุติธรรม ตรวจสอบ
ได
๒.๒ จักตองรักษาความลับของทางราชการอยางเครงครัด
๒.๓ จักตองวางตัวเปนกลาง ละเวนการมีสวนรวมทั้งทางตรง
และทางออมในกิจการอันอาจกอใหเกิดความเสียหายในการปฏิบัติ
หนาที่

๘
หัวขอวิชาการบรรยาย
คุณธรรมสําหรับผูบริหาร (ตอ)

สรุปประเด็นสําคัญ
๒.๔ จักตองสนับสนุนใหกระบวนการพิจารณาคดีใหเปนไป
ดวยความรวดเร็ว มิใหเกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนตอการ
ดําเนินคดีของคูความ พยาน หรือบุคคลอื่นใด
๓) รักศักดิ์ศรี
๓.๑ จักตองไมคบหาสมาคมหรือสนับสนุนผูประพฤติผิด
กฎหมาย หรือผูมีความประพฤติในทาง เสื่อมเสีย อันอาจ
กระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติ
หนาที่ของตน
๓.๒ จักตองยึดมั่นในระบบคุณธรรมและปฏิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณ โดยมีอุดมการณเพื่อประโยชนแกประเทศชาติ
๓.๓ จักตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอ
เกียรติภมู ิของศาลยุติธรรม
๓.๔ จักตองสงเสริมภาพลักษณ และศักดิ์ศรีของศาลยุติธรรม
๓.๕ พึงปฏิบัติตนใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาแกสาธารณชน
๔) ดํารงตนดี
๔.๑ จักตองเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย อยูใน
กรอบของศีลธรรม และจารีตประเพณี เปนแบบอยางที่ดีในการครอง
ตน ครองคน ครองงาน
๔.๒ จักตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสํารวมกริยาวาจา และการ
แตงกายที่สุภาพเรียบรอย
๔.๓ พึงดํารงตนอยางสมถะ เรียบงาย เหมาะสมกับฐานะและ
ตําแหนงหนาที่
๔.๔ พึงเอาใจใสดูแลรักษาอาคารและบริเวณศาลใหสงางาม
สมกับเปนสถานที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรม
๕) สามัคคี
๕.๑ จักตองใหเกียรติ รับฟงความคิดเห็น และเคารพสิทธิของ
ผูรวมงาน
๕.๒ จักตองมีความสามัคคี เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ทํางานเปน
หมูคณะ

๙
หัวขอวิชาการบรรยาย
คุณธรรมสําหรับผูบริหาร (ตอ)

สรุปประเด็นสําคัญ
๕.๓ จักตองสงเสริม สนับสนุนผูรวมงานใหปฏิบัตติ ามวินัยและ
จริยธรรม
๕.๔ พึงปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความเอื้อเฟอและมีมนุษย
สัมพันธที่ดี
๕.๕ ผูบังคับบัญชาพึงเอาใจใสดูแล และอนุเคราะห
ผูใตบังคับบัญชาตามควรแกกรณี
๕.๖ ผูใตบังคับบัญชาพึงใหความเคารพและปฏิบัติตามคําสั่งที่
ผูบังคับบัญชาสั่งในหนาทีร่ าชการ โดยชอบดวยกฎหมาย
๖) มีใจใหบริการ
๖.๑ จักตองมีจิตสํานึกในการใหบริการผูมาติดตอราชการดวย
ความเปนธรรม มีน้ําใจ มีไมตรีจิต และมีเมตตาธรรม
๖.๒ จักตองใหบริการประชาชนในสิ่งที่ถูกตองอยางเต็ม
ความสามารถดวยความรวดเร็วทันกาล
๖.๓ จักตองอํานวยความสะดวก และสอดสองดูแล เอาใจใส
ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูมาติดตอราชการอยางมีอัธยาศัย
๖.๔ จักตองตรงตอเวลา อุทิศเวลาใหแกทางราชการและไม
เบียดบังเวลาราชการเพื่อประโยชนสวนตัว
๗) พัฒนาคุณภาพงานอยางตอเนื่อง
๗.๑ จักตองใหความรวมมือในการปรับปรุงพัฒนาระบบงาน
เพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจสําเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิด
ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม
ของศาลยุติธรรม
๗.๒ จักตองระมัดระวัง ไมประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่
ราชการ
๗.๓ จักตองสนับสนุนการปฏิบัติงานของศาล และปฏิบัติตาม
คําสั่งศาลในการพิจารณาคดี โดยเครงครัดละเอียดรอบคอบ
๗.๔ พึงขวนขวายหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอเพื่อพัฒนาตนเอง
พัฒนางาน และพัฒนาองคกร อยางตอเนื่อง

๑๐
หัวขอวิชาการบรรยาย
เทคนิคการแกปญหาและการตัดสินใจ
โดย ผูชวยศาสตราจารยชัยวัฒน วงศ
อาษา นักวิชาการอิสระ

สรุปประเด็นสําคัญ
การแกปญหา
หมายถึง ความสามารถทางสมองในการขจัดสภาวะความไม
สมดุ ล ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยพยายามปรั บ ตั ว เองและสิ่ ง แวดล อ มให ผ สม
กลมกลืนกลับเขาสูสภาวะสมดุลหรือสภาวะที่เราคาดหวัง
ประเภทของปญหา
๑) ป ญ หาข อ ขั ด ข อ ง คื อ ป ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ในอดี ต ป จ จุ บั น ยั ง
ปรากฏอยูและยังปรากฏในอนาคตตอไป
๒) ปญหาป อ งกัน คือ ป จจุ บัน มีสิ่ง บอกเหตุ วา อาจจะมีค วาม
เบี่ยงเบนในอนาคต และอนาคตเกิดความเบี่ยงเบน
๓) ปญหาเชิงพัฒนา คือ สภาพเหตุการณของสิ่งที่ไมตอ งการให
เกิดขึ้น ไดเกิดขึ้นมานานจนกระทั่งไมสามารถหาเวลาเริ่มตนได
ขอคิดกอนคิดแกปญหา
๑) การระบุปญหาไมถูกตอง
๒) ขอบเขตของปญหากวางเกินไป
๓) กําหนดวิธีการแกปญหากอนที่จะวิเคราะหปญหาอยางจริงจัง
๔) ลืมคนที่ใกลชิดปญหามากที่สุด
๕) ปญหานั้นเกินกําลังความสามารถของตนเอง
๖) ไมคิดแบบใหม ใชแตวิธีการเดิม
๗) ขาดเกณฑที่ดีในการตัดสินใจ
๘) ขอมูลนอยเกินไป ควรพยายามหาขอมูลใหมากที่สุด
๙) หลงประสบการณ หลงวิชาการ
๑๐) ใชอารมณ ไมใชเหตุผล
๑๑) ขาดการประเมินผล
คุณสมบัติของนักคิดแกปญหา
๑) รูจักคิดอยางมีเหตุผล
๒) ตั้งใจคนหาความจริง
๓) กระตือรือรน
๔) ใฝรูใฝเรียน สนใจสิ่งรอบดาน
๕) เปดใจรับความคิดใหม

๑๑
หัวขอวิชาการบรรยาย
เทคนิคการแกปญหาและการตัดสินใจ
(ตอ)

สรุปประเด็นสําคัญ
๖) มีมนุษยสัมพันธ
๗) มีคุณลักษณะความเปนผูนํา
๘) กลาหาญ กลาเผชิญความจริง
๙) มีความคิดหลากหลายและคิดยืดหยุน
๑๐) มั่นใจในตนเอง
๑๑) มีความคิดสรางสรรค
๑๒) ความสามารถในการปรับตัว
๑๓) ใจเย็น สุขุม รอบคอบ
กระบวนการคิดแกปญหา
๑) กําหนดปญหา ทบทวนปญหาเพื่อทําความเขาใจใหถองแทใน
ประเด็นตาง ๆ รวมทั้งการกําหนดขอบเขตของปญหา
๒) ตั้งสมมติฐ านหรือ หาสาเหตุของปญหา เปนการคาดคะเน
คําตอบของปญหา พิจารณาสาเหตุของปญหา จะมีวิธีการแกปญหาได
โดยวิธีใดบาง
๓) วางแผนแกปญหา คิดหาวิธีก าร เทคนิค เพื่ อแกปญหาและ
กําหนดขั้นตอนยอยของการแกปญหาไวอยางเหมาะสม
๔) เก็บรวบรวมขอ มูล คนควา หาความรูจากแหลงตาง ๆ ตาม
แผนที่วางไว จะเปนขั้นของการทดลองและลงมือแกปญหาดวย
๕) วิเคราะหขอ มูล และทดสอบสมมติฐ าน นํา ขอ มูลที่รวบรวม
ไดมาทําการวิเคราะห วินิจฉัยวามีความถูกตอง เที่ยงตรง และเชื่อถือ
ไดมากนอยเพียงใด และทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว
๖) สรุปผล เปนการประเมินผลวิธีการแกปญหาหรือการตัดสินใจ
เลือกวิธีแกปญหาที่ไดผลดีที่สุด
เทคนิคในการคิดหาวิธีแกไขปญหา
๑) พยายามคิดนอกกรอบประสบการณและความชํานาญที่เรามี
อยู
๒) ใหความสําคัญกับทุกความคิดหรือทุก ๆ วิธีแกเทา ๆ กัน

๑๒
หัวขอวิชาการบรรยาย
เทคนิคการแกปญหาและการตัดสินใจ
(ตอ)

สรุปประเด็นสําคัญ
๓) หลีกเลี่ยงการวิพากษวิจารณหรือ ตัดสินความคิดใหม ๆ ที่เพิ่ง
คิดออก แตควรใชความคิดนั้นเปนตัวกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค
เพื่อหาวิธีแกที่สืบเนื่องตอมาจากความคิดนั้น
๔) แมวาจะคิดหาทางแกไขที่ดีสุดแลวก็ไมควรหยุดความพยายาม
ที่จะคิดหาวิธีตอไป
๕) พยายามทําความเขาใจเกี่ยวกับวิธีแกทุกวิธีใหชัดเจน เพราะจะ
ชวยทําใหเราเกิดความคิดใหม ๆ ขึ้นมาได
กระบวนการตัดสินใจ
หมายถึง การกําหนดขั้นตอนของการตัดสินใจ ตั้งแตขั้นตอน
แรกไปจนถึ ง ขั้ น ตอนสุ ด ท า ย การตั ด สิ น ใจโดยมี ลํ า ดั บ ขั้ น ของ
กระบวนการ เปนการตัดสินใจโดยใชหลัก เหตุผลและมีกฎเกณฑ ซึ่ง
เปนการตัดสินใจโดยใชระเบียบวิธีทางวิท ยาศาสตรเปนเครื่องมือชวย
ในการหาขอสรุปเพื่อการตัดสินใจ
ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจ
๑) ระบุปญหาวาคืออะไร
๒) การรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชน
๓) รูจักทางเลือกที่มีอยู
๔) การชั่งน้ําหนักตัวเลือกแตละตัว
๕) การตัดสินใจ
๖) ดําเนินการ
๗) ทบทวนการตัดสินใจและผลที่ไดรับ
ขอควรระวังในการตัดสินใจ
๑) ตองไดขอเท็จจริงที่เพียงพอ
๒) ไมใชความรูสึกของตนเองในการตัดสินใจ
๓) ดูโอกาสใหเหมาะสม ไมตัดสินใจในชวงที่กําลังมีอารมณเศรา
งวง หรืองานยุง
๔) ถาขอมูลยังไมแนชัดอยารีบดวนสรุป
๕) ตอ งสื่อ สารใหผูที่เกี่ยวขอ งเขา ใจชัดเจน โดยเฉพาะผูที่ตอ ง
ปฏิบัติตามผลการตัดสินใจนั้น

๑๓
หัวขอวิชาการบรรยาย
เทคนิคการแกปญหาและการตัดสินใจ
(ตอ)

การวางแผนและการบริหารโครงการ
โดย รองศาสตราจารย ดร.วรางคณา
จันทรคง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สรุปประเด็นสําคัญ
๖) การตัดสินใจนั้นตองยืดหยุนไดบางตามสถานการณที่จําเปน
๗) ตองมีความกลาในการตัดสินใจ
การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
๑) มีเปาหมายหรือวัตถุประสงคเดนชัด
๒) มีเกณฑหรือมาตรฐานขั้นต่ําไวในใจ
๓) มีขอมูลที่เชื่อถือไดและเพียงพอ
๔) มีตัวเลือกเอาไวเปรียบเทียบ
๕) มีเวลาเพียงพอในการตัดสินใจ
๖) ถา หากเกิดการผิ ดพลาดหรือ จะต อ งแกไขได และถึง ขั้นไม
เดือดรอนทุรนทุราย
๗) คุมคากับการเสียเวลาหรือการลงทุน
ลักษณะของขอมูลที่ดีที่ใชในการวางแผน
๑) มีความทันสมัย
๒) มีความถูกตอง แมนยํา
๓) มีใจความกระชับ ไมเยิ่นเยอ
๔) เกี่ยวของโดยตรง
๕) มีความสมบูรณในเนื้อหา
วัตถุประสงคของการบริหารแผนงานและโครงการ
เพื่อใหแนใจอยา งสมเหตุสมผลวา แผนงานและโครงการตาง
ๆ โดยรวมขององคกรทั่วไป มีการใชทรัพยากรที่เหมาะสมที่เกี่ยวของ
กั บ งบประมาณ บุ ค ลากร เวลา รวมทั้ ง การบริ ห ารแผนงานและ
โครงการตาง ๆ เพื่อใหองคกรบรรลุเปาประสงคอ ยางมั่นใจ โดยทั่วไป
การบริหารแผนงาน/โครงการ มีหลักการดังนี้
๑) ตองตรงตอเวลา
๒) เปนไปตามงบประมาณที่กําหนดไว
๓) เปนไปตามความตองการของคณะกรรมการ ผูบริหาร และผูที่
เกี่ยวของ
๔) และเปนที่พึงพอใจของผูที่มีผลประโยชนรวม

๑๔
หัวขอวิชาการบรรยาย
การวางแผนและการบริหารโครงการ
(ตอ)

สรุปประเด็นสําคัญ
ทักษะที่จําเปนสําหรับผูจัดการโครงการ
๑) เปนผูฟงที่ดี
๒) เปนนักวิเคราะห
๓) เปนนักเจรจาตอรอง
๔) เปนนักจูงใจ
๕) เปนนักบริหาร
๖) เปนนักตัดสินใจ
๗) เปนนักสื่อสารที่มีความสามารถทั้งการพูดและการเขียน
วงจรชีวิตของโครงการ
โครงการจะมีลั ก ษณะการดํ า เนิ น งานแบบชั่ ว คราว คื อ มี
จุดเริ่มตนและสิ้นสุดที่ชัดเจน โดยชวงเวลาดังกลาวเรียกวา “วงจรชีวิต
ของโครงการ” แบงออกเปนชวง ๆ ได ๔ ชวง ดังนี้
ชวงที่ ๑ กําหนดโครงการ ชวงนี้จะเปนการเริ่ม โครงการ โดย
กํา หนดวัต ถุ ป ระสงค ที่ชั ด เจนของโครงการตามวั ต ถุป ระสงคข อง
โครงการ จะตองทําการเขียนถึงสิ่งที่ตองการทั้งหลัก และรอง รวมถึง
ขอบเขตของงาน และการคัดเลือกโครงการในกรณีที่มีหลายทางเลือก
รวมไปถึงการจัดทําขอเสนอโครงการ เพื่อรับรองหรืออนุมัติ
ช ว งที่ ๒ วางแผน เป น การกํ า หนดแผนการทํา งานโดยมี
รายละเอียดดัง นี้ การวางแผนโครงการดา นเวลา/ตนทุน /คุณภาพ
รวมถึงการจัดองคการของโครงการและทีมงาน
ชวงที่ ๓ การปฏิบัติโครงการ ชวงนี้เปนการนําแผนที่วางไวไป
ปฏิบัติจริง เพื่อใหไดผลตามตอ งการ โดยมี ๓ กลุมสําคัญคือ การเริ่ม
ปฏิบัติโครงการ การติดตามตรวจสอบ/ควบคุมการดําเนินงาน และ
การแกปญหาความขัดแยง/การตอรอง
ชวงที่ ๔ ปดโครงการ
ความแตกตางระหวางการบริหารโครงการและการบริหารทั่วไป
การบริหารโครงการ
๑) เปนชวงเวลาที่จํากัด
๒) เปนการใชทรัพยากรในชวงเวลาเดียวกันและสงคืน

๑๕
หัวขอวิชาการบรรยาย
การวางแผนและการบริหารโครงการ
(ตอ)

สรุปประเด็นสําคัญ
๓) มีการสรางทีมงานชั่วคราวขึ้นมาดําเนินงานและความชํานาญ
ของผูรวมทีม
๔) ความชํานาญของผูร วมทีมนั้น ตองการใชผูที่มีความชํานาญอยู
แลว เนื่องจากไมมีเวลามากพอสําหรับการฝกอบรม
๕) มีความขัดแยงในงานและการตอรองคอ นขา งสูง เนื่องจาก
ลักษณะงานที่เปนแบบชั่วคราว และตองพึ่งพาอาศัยจากสายงานปกติ
ซึ่งเปนเหตุแหงความขัดแยง และตองตอรองตลอดเวลา
๖) ลักษณะโครงการเปนแบบโครงการพิเศษ
๗) มีสภาพการดําเนินงานไมซ้ํากับโครงการอื่น
๘) ใหค วามสํา คัญของวัตถุป ระสงคดา นตา ง ๆ ไมเทา กับ เพื่อ
เปลี่ยนแปลงสภาพเดิม
๙) มีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ
การบริหารงานประจํา
๑) เปนชวงเวลาที่ตอเนื่อง
๒) เปนการใชทรัพยากรอยางตอเนื่อง
๓) มีการสรางทีมงานถาวรขึ้นมาดําเนินงาน
๔) อาจฝกอบรมใหกับผูไมมีความชํานาญใหสามารถพัฒนาขึ้นได
โดยใชเวลาที่เหมาะสม
๕) ความขัดแยงในงานและการตอรองคอนขางนอย เนื่องจากทุก
อยางจะอยูในลักษณะคงตัว
๖) ลักษณะโครงการมีลักษณะที่ซ้ํา ๆ กัน
๗) มีสภาพการดําเนินงานเหมือนเดิม
๘) ใหความสําคัญของวัตถุประสงคเทา ๆ กัน เพื่อรักษาสภาพเดิม
๙) การเปลี่ยนแปลงโครงการมีการเปลี่ยนแปลงคงตัว คอยเปน
คอยไป
โครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได ถาไมกระทบกับงบประมาณ
และวัต ถุป ระสงค หากมีก ารเปลี่ยนแปลงงบประมาณหรือ เปลี่ย น
วัตถุประสงค ตองทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อขอเปลี่ยนแปลง

๑๖
หัวขอวิชาการบรรยาย

สรุปประเด็นสําคัญ

การดําเนินการทางวินัย
การดําเนินการทางวินัย
โดย นางวรินทร ชยวัฒโฑ
หมายถึง การดําเนินการทั้งหลายที่กระทําการเปนพิธีการตาม
หัวหนากลุมวินัยและพิทักษระบบคุณธรรม กฎหมาย เมื่อขาราชการมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย
สํานัก ก.ศ.
ข า ราชการ = กฎหมายที่ ใ ช บัง คั บ ในป จ จุ บั น ใช พ.ร.บ.
ขาราชการพลเรือนฯ ป ๒๕๕๑ แตในเรื่องที่เกี่ยวกับวินัยยังใช พ.ร.บ.
ขาราชการพลเรือนฯ ป ๒๕๓๕ เนื่องจากเปนไปตามมติ ก.ศ.
พนักงานราชการ = ใชหลักเกณฑ ก.ศ. เรื่องหลักเกณฑและ
วิธีก ารสอบสวนวินัยพนักงานราชการ กรณีถูกกลาวหาวา กระทําผิด
วินัยอยางรายแรง และประกาศสํานักงานศาลยุติธรรมเรื่อง ขอกําหนด
เกี่ยวกับวินัยไมรายแรง
ลู ก จ า งประจํ า = ใช ร ะเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว า ด ว ย
ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗
ลู ก จ า งชั่ ว คราว = ให อ ยู ใ นดุล พิ นิ จ ของส ว นราชการที่ จ ะ
พิจารณาตามความเหมาะสมและเปนธรรม
ขั้นตอนการดําเนินการทางวินัย ไดแก
๑) การตั้งเรื่องกลาวหา หมายถึง การกระทํา หรือพฤติการณแหง
การกระทําที่กลาวอางวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย โดยผูถูกกลาวหา
รูตัวและมีโอกาสชี้แจงขอกลาวหา
๒) การสืบ สวนหรือ สอบสวน หมายถึง การแสวงหาขอ เท็จ จริง
และการรวบรวมพยานหลัก ฐานตา ง ๆ เพื่อ ที่จ ะทราบรายละเอียด
ขอเท็จจริง และพฤติก ารณตา ง ๆ ของเรื่อ งที่เกิดขึ้น เพื่อนํา ไปสูการ
พิจารณาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยจริงหรือไม
๓) การพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ หมายถึง การพิจารณา
วินิจฉัยวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยในกรณีใด ตามมาตราใด และ
ควรลงโทษในระดับใด
๔) การสั่งลงโทษกรณีรายแรงเปนอํานาจของเลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธรรม และตองเขา ก.ศ.กอ น และการงดโทษ ใชในกรณีเปน
ความผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ โดยใหทําทัณฑบ นเปน
หนังสือ หรือวากลาวตักเตือน

๑๗
หัวขอวิชาการบรรยาย
การดําเนินการทางวินัย (ตอ)

ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
โดย นางสาววงษเดือน ดาวเรือง
นิติกรชํานาญการพิเศษ
สํานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

สรุปประเด็นสําคัญ
๕) การดําเนินการตาง ๆ ระหวางการสอบสวนพิจารณาความผิด
เชน พักราชการ ใหออกจากราชการไวกอน
โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ
๑) ภาคทัณฑ
๒) ตัดเงินเดือน
๓) ลดขั้นเงินเดือน
ขอ ๑) – ๓) เปนโทษสําหรับความผิดอยางไมรายแรง
๔) ปลดออก
๕) ไลออก
ขอ ๔) – ๕) เปนโทษสําหรับความผิดอยางรายแรง
การรายงานการดําเนินการทางวินัย ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานศาล
ยุติธรรม ที่ ศย ๐๐๔/ว ๕๔ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๕
การดําเนินการทางวินัยไมรายแรงหรือการสั่งยุติเรื่อง งดโทษ
ลงโทษภาคทัณฑ หรือตัดเงินเดือนแลว ใหรายงานการดํา เนินการทาง
วินัยไปยังสํานักงานศาลยุติธรรม โดยสําเนาคําสั่งลงโทษ ๓ ชุด พรอม
สํานวนการสอบสวนและเอกสารอื่นภายใน ๕ วันทํา การ นับ แตวันที่
ออกคําสั่ง
เมื่อคณะกรรมการสอบเสร็จและรายงานผลตอผูสั่งแตงตั้งแลว
ให ผูสั่ ง แตง ตั้ ง คณะกรรมการเสนอความเห็ น พร อ มส ง สํ า นวนการ
สอบสวนและเอกสารอื่นไปยังสํานักงานศาลยุติธรรมโดยเร็ว
แนวทางในการปฏิบัติเกี่ย วกับการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ โดยแบงเปน ๒ ขั้นตอน ดังนี้
๑) สอบขอเท็จจริงเบื้องตน เมื่อเกิดความเสียหายแกหนวยงาน
ของรัฐใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของแจงตอ ผูบังคับบัญชาโดยไมชัก ชา และ
ใหมีการรายงานตามลําดับชั้นถึงหัวหนาหนวยงานของรัฐแหงนั้น
วัตถุประสงค เพื่อใหไดขอเท็จจริงเบื้องตนวา ความเสียหาย
เกิดจากสาเหตุใด และหากพิจารณาแลว มีเหตุอันควรเชื่อ วา ความ
เสียหายเกิดจากการกระทําของเจาหนาที่ สํานักงานศาลยุติธรรมจะได

๑๘
หัวขอวิชาการบรรยาย
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
(ตอ)

สรุปประเด็นสําคัญ
ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
และเพื่ อ ให ก ารบั ง คั บ ใช ก ฎหมายที่ ห น ว ยงานนํ า มาบั ง คั บ ใช
อันเกี่ยวของกับกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานศาล
ยุติธรรมดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิ ด ของเจ า หน า ที่ เ บื้ อ งตน ขึ้ น คณะหนึ่ง เพื่ อ สอบสวนหา
ข อ เท็ จ จริง เบื้ อ งต น ว า ความเสีย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น เกิ ด จากสาเหตุ ใ ด
เจาหนาที่มีสวนรวมในการกระทําหรือไม โดยดํา เนินการสอบปากคํา
พยานบุคคลที่เกี่ยวขอ ง รวบรวมพยานเอกสารตา ง ๆ และสรุป ผล
รายงานการสอบสวนขอ เท็จจริงโดยเสนอความเห็นวา ความเสียหาย
เกิด ขึ้นจากสาเหตุใ ด จํา นวนคา เสียหายเทา ใด พรอ มสง เอกสารที่
เกี่ย วข อ งทั้ ง หมดมายั ง สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมเพื่ อ พิ จ ารณาและ
ดําเนินการตามระเบียบสํานัก นายกรัฐ มนตรี วาดวยหลัก เกณฑการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ขอ ๘
ตอไป
๒) สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
วัตถุประสงค เพื่อ หาตัวผูตอ งรับผิ ดและจํานวนคา สินไหม
ทดแทนที่ผู ก ระทํา ละเมิ ดตอ ทรัพ ยสิน ของสํา นั ก งานศาลยุติธ รรม
จะตอ งชดใชคาสินไหมทดแทนตามระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรี วา
ดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ.๒๕๓๙
ในระหวา งการสอบสวนขอ เท็จจริงความรับ ผิ ดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ คณะกรรมการฯ จะมีอํานาจหนาที่พิจารณาขอ เท็จจริง
อันเกี่ยวกับการกระทํา ละเมิด โดยสามารถตรวจสอบขอเท็จจริงและ
รวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เกี่ยวของ รับ ฟงพยานบุคคล หรือ
พยานผูเชี่ยวชาญ และตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรือสถานที่ ทั้งนี้ คณะ
กรรมการฯ จะตองใหโอกาสแกเจา หนาที่ที่เกี่ยวขอ งหรือผูเสียหายได
ชี้แจงขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนอยางเพียงพอ
และเปนธรรมดวย

๑๙
หัวขอวิชาการบรรยาย
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
(ตอ)

สรุปประเด็นสําคัญ

หากกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นมีผูรับ ผิด ชดใชคาสินไหม
ทดแทนเปนจํานวนเงินที่ไมตองรายงานใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ
สํา นัก งานศาลยุติธรรมจะออกคํา สั่งใหผูตอ งรับ ผิด ชํา ระคา สินไหม
ทดแทนและมีหนังสือแจงใหผูตองรับผิดทราบ และในการแจงคําสั่งนั้น
ก็จะตอ งแจงดว ยวา ผูนั้นมีสิท ธิฟองคดีตอ ศาลปกครองภายในอายุ
ความเมื่ อ ใด และถึ ง แม ค วามเสี ย หายกรณี ที่ ไ ม ต อ งส ง เรื่ อ งให
กระทรวงการคลังตรวจสอบ แตสํานักงานศาลยุติธรรมจะตองรายงาน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นใหกระทรวงการคลัง ทราบทุกสามเดือ นตาม
แบบที่ก ระทรวงการคลังกํา หนด แตห ากความเสียหายที่เกิดขึ้นเปน
กรณีที่จะตองใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ สํานักงานศาลยุติธรรมจะ
ดําเนินการสงสํานวนภายใน ๗ วัน นับแตวันที่เลขาธิการสํานักงานศาล
ยุติธรรมไดวินิจ ฉัยสั่ง การ เพื่อ ใหก ระทรวงการคลังตรวจสอบและ
ดําเนินการตามระเบียบตอไป
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
สํานักงานศาลยุติธรรม
หมายถึง การใชทรัพยากรบุคคลเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
โดย นายกอเดช เส็มหลอ ผูอํานวยการฯ องคกร โดยการทําใหพนักงานปฏิบัติงานใหได ผลงานสูงสุด ทั้งดา น
สํานัก ก.ศ.
ปริมาณและคุณภาพ ทําใหพนักงานมีความพึงพอใจ เกิดความสัมพันธ
และนางคัดนัมพร พูลสวัสดิ์
อันดีและพรอมที่จะเปลี่ยนแปลง
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
ปรัชญาพื้นฐานของการบริหารกําลังคนภาครัฐ
สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาล
๑) คุณธรรม ยึดหลักความสามารถ ความเสมอภาค ความมั่นคง
ยุติธรรม
และความเปนกลางทางการเมือง
๒) สมรรถนะ คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ทํา ใหบุคคลทํา งาน
ไดโดดเดนกวาคนอื่น
๓) ผลงาน ใชประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน
๔) กระจายอํานาจ
๕) คุณภาพชีวิต สรางความสมดุลชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว

๒๐
หัวขอวิชาการบรรยาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สํานักงานศาลยุติธรรม (ตอ)

สรุปประเด็นสําคัญ
แนวคิดและหลักการ
๑) ใหการปฏิบัติราชการของขาราชการมีประสิทธิภาพ คุมคาและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของสํานักงานศาลยุติธรรม
๒) ใหขาราชการเปนผูมีฝมือ เปนมืออาชีพ และมีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติราชการ
๓) ใหขาราชการมีคุณธรรม ยึดถือ จรรยาวิชาชีพ และวินัย โดย
เครงครัด
๔) ใหขาราชการมีคุณภาพชีวิตที่ดีสมดุลกับการทํางาน
๕) ใหขาราชการไดรับการคุมครองความเปนธรรมจากการปฏิบัติ
ของทางราชการยิ่งขึ้น
๖) ให ร ะบบการกํา หนดตํา แหน งและอั ตราเงิ นเดื อ น มี ค วาม
ยื ด หยุ น สามารถปรั บ เงิ น เดื อ นให ส อดคล อ งกั บ อั ต ราตลาดและ
เงินเดือ นของขา ราชการประเภทอื่น ตลอดจนใหคา ตอบแทนตาม
ผลงานและสะทอนคางานของตําแหนงแตละประเภทอยางแทจริง
๗) ใหการสรรหาคนมารับ ราชการและการแตง ตั้งขา ราชการให
ดํารงตําแหนงที่วาง กระทําโดยเปดกวาง เพื่อใหหาคนดีมีคุณคา
๘) ใหการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความคลองตัว สะดวกรวดเร็ว
๙) ใหขาราชการผูครบเกษียณอายุตามกฎหมายวา ดวยบําเหน็จ
บํ า นาญข า ราชการที่ มี คุ ณ ค า ได รั บ การต อ เวลารั บ ราชการตาม
กําหนดเวลาที่เหมาะสม
๑๐) ใหองคกรกลางบริหารงานบุคล มีองคประกอบและบทบาทที่
เหมาะสม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของประธาน ก.ศ.
๑) ส ง เสริ ม และพั ฒ นาให มี ค วามรู ค วามสามารถ ทัก ษะและ
สมรรถนะในงานที่รับผิดชอบ ทั้งในงานดานธุรการคดีและธุรการทั่วไป
สามารถสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีทุก ชั้นศาล เพื่อ อํานวย
ความยุ ติ ธ รรมใหแ ก ป ระชาชนอยา งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และนํ า พา
สํา นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จที่ ว างไวได อ ย า งมี
คุณภาพ

๒๑
หัวขอวิชาการบรรยาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สํานักงานศาลยุติธรรม (ตอ)

เทคนิคการใหคําปรึกษาแนะนําแก
ผูใตบังคับบัญชา
โดย นายอภิชัย สุทธาโรจน
นักวิชาการอิสระ

สรุปประเด็นสําคัญ
๒) สงเสริมและพัฒนาใหเปนผูนําที่มีวิสัยทัศนกวางไกล และมุงมั่น
นําวิสัยทัศนสูการปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จ เนนการทํางานเชิงรุก
๓) สงเสริมใหมีภาวะผูนํา และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง กลาคิด
กลาตัดสินใจ มีความคิดสรางสรรค
๔) สงเสริมใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม เปนทั้งคนเกงคนดี และ
เปนแบบอยางที่ดีใหแกผูใตบังคับบัญชา
๕) สรางกระบวนการในการคัดเลือกขาราชการศาลยุติธรรมเขาสู
ตํ า แหน ง ประเภทอํ า นวยการของสํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม ให มี
หลักเกณฑที่เขมแข็ง เปนธรรม และสามารถตรวจสอบได
๖) วางแผนและเตรี ยมความพรอ มให กับ ผู ที่กํา ลัง จะกา วขึ้น สู
ตํ า แหน ง ผู อํ า นวยการในทุ ก ด า น และเมื่ อ เข า สู ร ะบบการเป น
ผูอํานวยการเรียบรอยแลว ก็จําเปนที่จะตองสงเสริมและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหผูอํานวยการเปนนักบริหารมืออาชีพ
บทบาทของการเปนหัวหนางาน คือ การทําใหเกิดการยอมรับ
หนาที่ของการเปนหัวหนางาน คือ การทําใหเกิดผลงาน
การใหคําปรึกษาแนะนํา
เปนเครื่องมือที่จะชวยใหคนที่ประสบปญหาสามารถตัดสินใจ
เลือกวิธีการแกปญหาและผานพนอุปสรรคไปไดดวยตัวของเขาเอง จึง
เปนเรื่องละเอียดออ นที่ผูใหคํา ปรึกษาพึงปฏิบัติตอผูมารับคําปรึกษา
อยางเอาใจใส เพราะปญหาอาจลึก ซึ้งเปดเผยไดยาก ผูมีปญหามักจะ
อาย ทํา ใหผูใ หคํา ปรึก ษาตอ งมีความเปน กันเอง นา นับ ถือ ไวใ จได
รัก ษาความลับ ได มีทัศนคติที่ดี มีทักษะในการใหคํา ปรึก ษา และมี
ความรูเปนอยางดีในเรื่องที่จะใหคําปรึกษา
จุดมุงหมายของการใหคําปรึกษา
๑) ชวยใหบุคคลมีความรูสึกวาตนเองไมโดดเดี่ยวเมื่อเกิดปญหา
๒) ชวยทําใหบุคคลสามารถรูจักและเขาใจตนเองไดอยางถูกตอง
๓) ชวยใหบุคคลรูจ ักใชความคิด ใชสติปญญาที่มีทั้งหมดนําไปใช
ในการตัดสินใจแกไขปญหา

๒๒
หัวขอวิชาการบรรยาย
เทคนิคการใหคําปรึกษาแนะนําแก
ผูใตบังคับบัญชา (ตอ)

สรุปประเด็นสําคัญ
๔) ชวยใหบุคคลเกิดความกระจางขึ้นในใจ มองเห็นลูทางในการ
แกไขปญหา
๕) ชวยใหบุคคลเห็นถึงความสําคัญ และประโยชนที่จะไดรับจาก
การแกปญหา
๖) ชวยใหบุคคลสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมได
๗) ชวยใหบุคคลรูจักความอดทน เสียสละ ยอมรับตอสภาวการณ
ที่แทจริง
๘) ชวยใหบุคลมีการพัฒนาการ
คุณลักษณะของผูใหคําปรึกษา
๑) มีความรูในเนื้อหาของเรื่องที่จะใหคําปรึกษาเปนอยางดี
๒) รักษาความลับของผูขอคําปรึกษา
๓) สามารถสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลง ความรูสึกของผูอื่น
๔) แสดงความรูสึกตอปญหาของผูขอคําปรึกษาอยางเหมาะสม
๕) แสดงความรูสึกเห็นอกเห็นใจผูอื่น
๖) สามารถสื่อความคิดเห็นของตนไดอยางชัดเจน ไมคลุมเครือ
๗) มีทัศนคติเชิงบวก เปนมิตร ใหความสนใจและเขาใจผูอื่น
๘) ยอมรับและเคารพในความเปนบุคคลของผูอื่น
๙) มีความเปนตัวของตัวเอง
๑๐) ไวตอความรูสึกของผูอื่น
๑๑) ไมใชประสบการณเดิมของตนมาตัดสินผูอื่น
หลักการสําคัญของการใหคําปรึกษา
๑) ยึดเอาผูมีปญหาเปนหลัก
๒) เนนที่อารมณความรูสึกของผูมีปญหา
๓) เขาใจและยอมรับในอารมณ ความรูสึกนึกคิดของผูมีปญหา
๔) ไมดวนสรุป หรือตัดสินผูมีปญหา
๕) เนนที่ความเปนจริงตามเหตุการณและสถานการณ
๖) มีการโตตอบเปนจริงตามเหตุการณและสถานการณ
๗) ผูมีปญหาเกิดการเรียนรูดวยเหตุข องปญหา และตัดสินใจ
เลือกทางแกไขดวยตนเอง

๒๓
หัวขอวิชาการบรรยาย
เทคนิคการใหคําปรึกษาแนะนําแก
ผูใตบังคับบัญชา (ตอ)

สรุปประเด็นสําคัญ

รูปแบบการใหคําปรึกษา
๑) การใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล เปนกระบวนการชวยเหลือ
โดยมีการพบปะเปนการสวนตัวระหวา งผูใ หคํา ปรึก ษากับ ผูรับ การ
ปรึก ษา ซึ่งจะเปนการช ว ยใหผู รับ การปรึก ษาไดเข า ใจตนเองและ
สิ่ ง แวดล อ มได ดี ขึ้ น สามารถวางโครงการในอนาคตได อ ย า งมี
ประสิท ธิ ภาพ ซึ่ง มิใช เฉพาะจะสามารถแกปญหาที่กํ า ลัง เผชิ ญอยู
เทานั้น แตจะชวยใหมีทักษะในการแกปญหาอื่น ๆ ไดดวยตนเอง
๒) การใหคําปรึกษาแบบกลุม เปนการใหคําปรึกษามากกวา ๑
คนในแตละครั้ง แตไมเปนกลุม ใหญเกินไป ประมาณ ๗ ถึง ๑๐ คน
เพราะถา เปนกลุม ใหญม ากเกิน ไปการใหคํา ปรึก ษาอาจไมทั่วถึง ที่
สําคัญเปนเรื่องทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความรูสึก อารมณที่จะถายทอด
ใหแกกันของคนในกลุม
การเตรียมความพรอมของศาลยุติธรรม ความหมายของตราสัญลักษณอาเซียน
ในการเขาสูประชาคมอาเซียน
รวงขาว ๑๐ ตน หมายถึง ๑๐ ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพ
โดย รท.หญิง กรรภิรมย วิชาธร
และความเปนน้ําหนึ่งใจเดียว
นักการทูตชํานาญการ
วงกลม หมายถึง ความเปนเอกภาพ
กระทรวงตางประเทศ
สีน้ําเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
สีแดง หมายถึง ความกลาหาญและกาวหนา
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุงเรือง
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
สํานักเลขาธิการอาเซียน
ตั้งอยูที่กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย
วัตถุประสงคของการจัดตั้งอาเซียน
เพื่ อ ธํ า รงรั ก ษาและเพิ่ ม พู น สั น ติ ภ าพ ความมั่ น คง และ
เสถียรภาพ สรางตลาดและฐานการผลิต พัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
เสริม สรา งเศรษฐกิจ และความอยู ดีกิ น ดีข องประชาชน ตลอดจน
สงเสริม ความเขาใจอันดีระหวา งประเทศสมาชิก และสงเสริม ความ
รวมมือระหวางประเทศกับรัฐและองคการระหวางประเทศอื่น ๆ

๒๔
หัวขอวิชาการบรรยาย
การเตรียมความพรอมของศาลยุติธรรม
ในการเขาสูประชาคมอาเซียน (ตอ)

สรุปประเด็นสําคัญ

หลักการพืน้ ฐานของอาเซียน
๑) การเคารพเอกราช อธิป ไตย ความเสมอภาค บูรณภาพแหง
ดินแดนและอัตลักษณแหงชาติของรัฐสมาชิกอาเซียน
๒) การไมแทรกแซงในกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน
๓) การยึดถือกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหวางประเทศ
รวมถึง กฎหมายมนุ ษยธรรมระหวา งประเทศที่ รัฐ สมาชิ ก อาเซีย น
ยอมรับ
๔) การเคารพในวัฒ นธรรม ภาษาและศาสนา ที่แ ตกตา งของ
ประชาชนอาเซียน โดยเนนคุณคารวมกันของประชาชนอาเซียน ดวย
จิตวิญญาณของเอกภาพในความหลากหลาย
๕) การยึดมั่นในกฎการคาพหุภาคีและระบอบของอาเซียน ซึ่งมีกฎ
เปน พื้น ฐานสํา หรับ การปฏิบั ติต ามขอ ผูก พั นทางเศรษฐกิจ อย า งมี
ประสิทธิภาพ
ระบบงบประมาณของสํานักงานศาล
หนาที่หลักของระบบงบประมาณ
ยุติธรรม
ควบคุมวินัยทางการเงินการคลังของรัฐบาล บริหารทรัพยากร
โดย นางสาวนวรัตน อินทรรุงเรือง
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และจัดสรรงบประมาณเพื่อประโยชนสูงสุด
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ของประชาชนและสังคมสวนรวม
สํานักแผนงานและงบประมาณ
งบประมาณประจําป
หมายถึง จํานวนเงินที่ศาลยุติธรรมและสํานัก งานไดรับอนุมัติ
จาก ก.บ.ศ. ใหใชจายหรือกอหนี้ผูกพันในแตละปงบประมาณจากเงิน
รายรับ
เงินรายรับ
หมายถึง เงินที่ศาลยุติธรรมและสํานักงานไดรับ ไดแก
๑) เงินงบประมาณรายจายประจําปที่ไดรับตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม
๒) เงิ น ดอกเบี้ ย อั น เกิ ด จากเงิ น กลางของศาลยุ ติ ธ รรมและ
สํานักงาน
๓) เงินงบประมาณประจําปเหลือจาย

๒๕
หัวขอวิชาการบรรยาย
ระบบงบประมาณของสํานักงานศาล
ยุติธรรม (ตอ)

สรุปประเด็นสําคัญ
๔) เงินชวยเหลือจากตางประเทศ
๕) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับบริจาค และ
๖) เงินอื่นใดที่ศาลยุติธรรมหรือสํานักงานไดรับอนุญาตใหเก็บไว
ใชจายได โดยไมตองนําสงคลัง
แหลงเงินของสํานักงานศาลยุติธรรม
๑) เงินงบประมาณรายจายประจําป และ
๒) คาธรรมเนียมศาลเสริมงบประมาณ
ประเภทงบประมาณตามประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม
๑) คาใชจายดานบุคลากร ไดแก เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
ผูพิพากษา/ผูพิพากษาอาวุโส/ดะโตะ ยุติธรรม เงินเดือนขา ราชการ
คา จา งประจํา ป คา จา งชั่ วคราว เงิ นเพิ่ม คา ครองชีพ ชั่ว คราว เงิน
สวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ และคาตอบแทนพื้นที่
พิเศษรายเดือ นสําหรับ ผูป ฏิบัติงานในเขตพื้น ที่ ๓ จัง หวัดชายแดน
ภาคใต ฯลฯ
๒) ค า ใช จ า ยด า นบริ ห ารจั ด การ ค า ตอบแทน (ค า เช า บ า น
คา ตอบแทนเหมาจา ยแทนการจัดหารถประจํา ตํา แหนง คา เชา รถ
ประจําตําแหนง คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ฯลฯ) คาใชสอย
(คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คา ขนยา ยสัมภาระ คา รับรองพิธี
การ คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน คาจา งเหมาบริการ ฯลฯ) คา
วัสดุ (คา วัสดุสํา นักงาน ราคาตอหนวยไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท คา วัสดุ
คอมพิวเตอร คาวัสดุหนังสือพิมพและวารสาร ฯลฯ) คาสาธารณูปโภค
(คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ฯลฯ)
๓) คาใชจา ยดานลงทุน มีลักษณะคงทนถาวร ราคาตอ หนวยเกิน
๕,๐๐๐ บาท และคาที่ดินและสิ่งกอสราง ฯลฯ
กระบวนการงบประมาณ
๑) การจัดทํางบประมาณ จัดทําคําของบประมาณภายในสิ้นเดือน
มิถุนายน โดยแยกเปนงานประจํากับงานโครงการ

๒๖
หัวขอวิชาการบรรยาย
ระบบงบประมาณของสํานักงานศาล
ยุติธรรม (ตอ)

สรุปประเด็นสําคัญ
๒) การอนุมัติงบประมาณ
๓) การบริหารงบประมาณ โดยหัวหนาสวนราชการควบคุมการใช
จายงบประมาณประจําปใหอยูในวงเงินและวัตถุประสงคตามแผนการ
ใชจายงบประมาณประจําปที่ไดรับ
๔) การติดตามประเมินผล โดยรายงานผลการดําเนินงานและการ
ใชจายเงินงบประมาณตามแผนการใชจายงบประมาณประจํา ปเปน
รายไตรมาส เสนอตอเลขาฯ ภายใน ๓๐ วัน นับแตสิ้นไตรมาส

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การอบรมหลักสูตร “การบริหารงานชวยอํานวยการ” ทําใหผูเขารับการอบรมสามารถบริหารงานในภารกิจ
ของกลุมชวยอํานวยการในฐานะหัวหนางาน หัวหนากลุม ไดอยางถูกตองบรรลุเปาหมายขององคกร ตลอดจน
สามารถใหคําปรึกษาแนะนําผูใตบังคับบัญชาใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางถูกตองตามระเบียบ

