โดย นางสาวจันทรพร รุ่งตระกูล นิตกิ รชานาญการ
เรื่อง “การพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมระดับต้น” รุ่นที่ 2
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
เป็นการฝึกปฏิบัติโดยมีเป้าหมายของกิจกรรม (Activities) ได้แก่ เพื่อพัฒนา อารมณ์สุข/
เตรียม การแก้ปัญหาเฉพาะด้าน/สร้าง สัมพันธภาพและมิตรภาพ/ทดสอบ สมรรถภาพร่างกายและจิตใจ/
ทบทวน การทางานเป็นทีม โดยมีการเรียนรู้อารมณ์ ๕ แบบ คือ ดีใจ เสียใจ โกรธ กลัว และวิตกกังวล และ
การสร้ า งมนุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต้ อ งมี ๕ S คื อ SMART (บุ ค ลิ ก ภาพ) SMILE (รอยยิ้ ม ) SENIORITY
(รู้กาลเทศะ) SPIRIT (มีน้าใจ) และ SINCERITY (ความจริงใจ) รู้จักการวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์
(SWOT) คือ การสร้างจุดแข็ง ความเข้มเข็ง จุดเด่น (STRENGTH) การรู้จุดอ่อน ความอ่อนแอ จุดด้อย
(WEAKNESS) รู้โอกาส สิ่งที่เอื้ออานวย (OPPORTUNITY) และอุปสรรค สิ่งที่ทาให้การพัฒนาชะงักงัน
(THREAT) และคุณสมบัติของผู้เป็นมืออาชีพ ต้องมีความรู้ความสามารถ อยู่ในระดับมาตรฐานสากล มี
จ ริ ย ธ ร ร ม จ ร ร ย า บ ร ร ณ มี เ กี ย ร ติ มี ศั ก ดิ์ ศ รี แ ห่ ง ต น ก า ร มี จิ ต วิ ญ ญ า ณ
ในการทางาน โดยการปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามโดยไม่ต้องบังคับ ทางานด้วยใจ และมีความสุขที่ได้ทางาน ตั้งใจ
ทุ ่ม เท มุ ่ง มั ่น ในการท างาน ท า งานด้ว ยความละเอีย ดอ่อ น งดงาม ชอบการให้บ ริก าร
สร้างความประทับใจ
ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นาและการประสานงาน
ผู้นา (LEADER) และภาวะผู้นา (LEADERSHIP) เป็นคาที่มีความสัมพันธ์กัน เมื่อมีผู้นาก็
ต้องมีภาวะผู้นาของคนนั้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติของความเป็นผู้นาที่อยู่ในตนเองที่ทาให้ผู้อื่นรู้สึก สัมผัส
การนาเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ผู้นาจึงต้องเป็นผู้ที่มีทั้งศาสตร์และศิลป์อยู่ในตนเอง ที่สร้างความโดดเด่น
ในกลุ่ม ทาให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มที่จะให้ความไว้วางใจและเชื่อใจว่าสามารถนาพาไปสู่ความสาเร็จ
ทาให้ได้รับความร่วมมือและที่นอกเหนือไปจากนั้นคือการได้รับความเคารพนับถือ
ทักษะการบริหารหรือการจัดการ (MANAGERIAL SKILL) เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหาร
จัดการความรู้ บุคลากรและองค์กรเพื่อที่จะได้นาไปสู่ความสาเร็จ ได้แก่
1. TIME MANAGEMENT คือ การบริหารเวลา
2. PRIORITY คือ เรียงลาดับงานให้เป็น เช่นต้องทาอะไรก่อนทาอะไรหลัง รู้ขั้นตอนการ
ทางาน (WORK FLOW)
3. SELECTING คือ การคัดเลือก
๔. REJECTING คือ การคัดทิ้ง
๕. POSDCoRB คือ
- PLANNING คือ การวางแผน
- ORGANIZING คือ การจัดการ
- STAFFING คือ การกาหนดบุคลากร
- DIRECTING DELEGATION คือ การสั่งงานและมอบหมายงาน
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- Co-ORDINATION คือ การร่วมมือประสานงาน
- REPORTIGN คือ การรายงานผล
- BUDGETING คือ การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารหรือผู้นาต้องรู้จัก พัฒนางาน โดย เป็นผู้วางแผนงาน บริหารจัดการ คั ดเลือก
บุคลากรในงาน สั่งงานและมอบหมายงาน ประสานงาน ควบคุมติดตามงาน และตัดสินใจ รู้จักพัฒนาคน
โดย เป็นผู้สอน ให้คาแนะนา เป็นผู้นา และผู้พัฒนา และรู้จักพัฒนาตน โดย ใฝ่หาความรู้ สร้างสมรรถนะและ
ทักษะ และเป็นแบบอย่างที่ดี
การประสานงาน เป็นกระบวนการจัดระเบียบวิธีการทางานเพื่อให้งานและบุคลากรฝ่าย
ต่าง ๆ ร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อลดข้อขัดแย้ง และทาให้งานดาเนินไปได้อย่างราบรื่น
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการทางานร่วมกัน แบ่งเป็น การประสานงานภายในองค์การและภายนอก
องค์การ การประสานงานในแนวดิ่ง และการประสานงานในแนวนอน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการประสานงาน ได้แก่ ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ บุคคล
ที่น่าไว้วางใจ และอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เหมาะสม
เทคนิคการมอบหมายงานและการสอนงาน
ก้าวแรกของผู้สอนงานที่ประสบความสาเร็จ ต้องมีทักษะดังนี้
1. Interpersonal Skills คื อ ทั ก ษะในการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล คื อ
ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น ความพยายามเพื่อให้เกิดความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และ
การเสริมสร้างบรรยากาศหรือสัมพันธภาพที่ดี
2. Technical Skills คือ ทักษะด้านเทคนิค คือความรู้ความสามารถในกิจกรรมต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ กระบวนการและกรรมวิธีในการปฏิบัติงาน
ผู้สอนงานหรือหัวหน้าต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นทาก่อน (Be Proactive) ต้องเปลี่ยนกรอบ
ความคิด รู้จักลูกน้อง
พฤติกรรมลูกน้อง 4 แบบ
1. Dominance (ผู้ชี้นา) มีลักษณะเน้นความสาเร็จหรือผลลัพธ์ ตรงไปตรงมา มุ่งมั่น
กล้าตัดสินใจ คุยด้วยเหตุและผล เน้นหลักการและเหตุผลเป็นหลัก
2. Influence (มนุษย์สัมพันธ์) มีลักษณะเน้นความสาคัญ ชอบเข้าสังคม เน้นความสุข
สนุกสนานร่าเริง ใช้สัญชาติญาณ มีความคิดสร้างสรรค์สูง
3. Steadiness (สุขุม) มีลักษณะเป็นคนนิ่ง ๆ ใจเย็น สงบ ทาอะไรเป็นระบบ ละเอียด
รอบคอบ ชอบเป็นผู้ฟังมากกว่าผู้พูด เน้นความรู้สึก
4. Compliance (แม่นยา) มีลักษณะมีเหตุมีผล มีหลักการ คุยด้วยข้อมูลหรือวิชาการ
ยึดกฎเกณฑ์หรือขั้นตอน มีระเบียบ เน้นความชัดเจนถูกต้อง
การมอบหมายงาน (Delegation) คือการกระจายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
อานาจการตัดสินใจภายในขอบเขตที่กาหนด ให้ผู้อื่นไปปฏิบัติ
การสอนงาน (Coaching) คือการให้คาชี้แนะ เป็นการให้แนวทางก่อนที่จะลงมือทางาน
และระหว่ า งท างาน เพื่ อ ให้ ท างานนั้ น ส าเร็ จ ตามเป้ า หมาย เป็ น กระบวนการช่ ว ยให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การ
Coaching ทางานตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล

-3ผู้บังคับบัญชาที่ให้คาชี้แนะจะมีบทบาทในการส่งเสริมพนักงานให้มีการพัฒนาความรู้
ความสามารถ สนั บสนุ น ให้ เกิด ความท้าทายในการทางานใหม่ ๆ ให้ค วามช่วยเหลือและสนับสนุ น
การทางาน และสร้างบรรยากาศในการทางานเชิงบวก และต้องเป็นผู้สร้างความศรัทธาและเชื่อถือ สร้าง
ความไว้วางใจ ตอกย้าสิ่งที่ดี เมื่อเกิดความผิดพลาดสามารถตอบสนองด้วยการเบนความสนใจ
การทางานเป็นทีม
การทางานเป็นทีม คือ การที่บุคคลหลาย ๆ คน มาทางานร่วมกันเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย
เดียวกัน การแบ่งหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนสมาชิกในทีมมีปฏิกิริยาและการรับรู้ต่อการ
ทางานร่วมกัน ลักษณะการทางานเป็นทีมที่สาคัญมี 4 ประการ ดังนี้
1. ให้ผลงานสาเร็จตามเป้าหมาย
2. สามารถบริหารและจัดการกันได้ในทีม
3. มีการพัฒนาประสิทธิภาพของทีมอย่างต่อเนื่อง
4. สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม
องค์ประกอบของทีมที่มีประสิทธิภาพ มี 3 ประการ คือ
1. สมาชิกในทีม ต้องมีคุณสมบัติ 4 ประการ ได้แก่ มีเจตนาที่ดีและตัง้ ใจทางาน มีทักษะ
ในการทางาน มีความร่วมมือและประสานงานกันอย่างดี และมีมนุษยสัมพันธ์
2. ผู้นาของทีม ต้องมีคุณสมบัติ ในการชักจูงให้สมาชิกเกิดความร่วมมือร่วมใจในการ
ทางาน สามารถขจัดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีม เข้าใจพฤติกรรมของสมาชิกแต่ละคน และมีความรอบรู้ใน
เชิงการบริหารคน
3. การจัดทีม ต้องมีเป้าหมายทีมที่ชัดเจน มีขอบเขตแน่นอน มีวิธีการทางานของทีมที่
เป็นที่รับรู้และเข้าใจกันอย่างดีทุกคน มีรูปแบบการประสานงานและยึดเหนี่ยวกันภายในทีมอย่างดี และ
ร่วมมือแสวงหาวิธีการที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของทีมงาน มี 3 ปัจจัย คือ
1. เป้าหมาย ควรระบุให้ชัดเจนว่าภารกิจหรือกิจกรรมใดเป็นไปเพื่อเป้าหมายเดียวกัน
หรือเป็นไปเพื่อเป้าหมายส่วนตัว ซึ่งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต้องเป็นที่รู้จักกันทุกคนในทีมและเข้าใจ
อย่างถูกต้องตรงกัน สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ พยายามให้มีการ
แลกเปลี่ยนเป้าหมายของสมาชิกแต่ละคน
2. บทบาท ต้ อ งพิ จ ารณาสิ่ ง ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ ความชั ด เจนของบทบาท หน้ า ที่ ความ
รับผิดชอบ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของสมาชิกแต่ละคน เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในบทบาทของ
สมาชิกในทีมงาน และควรมีการปรับปรุงบาทบาทของสมาชิกของแต่ละคนให้เหมาะสมอยู่เสมอ
3. ขั้นตอนและวิธีการทางาน ควรพิจารณาว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจและ
ตั ด สิ น ใจอย่ า งไร สมาชิ ก ในที ม มี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจหรื อ ไม่ เ พี ย งใด มี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารแบบ
สองทาง ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้สมาชิกทุกคนในทีมทราบ มีการประชุมทีมและ
สมาชิกในทีมยอมรับและพึงพอใจกับพฤติกรรมของผู้นา ผู้นาจึงต้องมีความพร้อมเสมอและต้องเปิดกว้าง
ต่อการวิพากษ์วิจารณ์ของสมาชิก
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เคลื่อนไหว (Peaceful) มีความอดทน (Patient) มีความสุภาพ อ่อนน้อม และรู้จักกาลเทศะ (Polite) ให้
ความไว้วางใจ (Punctual) มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) และมีนิสัยที่จะสร้างความสาเร็จในชีวิต
กระบวนการที่จาเป็นของการทางานเป็นทีม คือ การเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนมีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหา การสื่อสารที่ชัดเจน และมีการประสานความร่วมมืออย่างราบรื่น โดยที่สมาชิก
แต่ละคนจะต้องรู้บทบาท หน้าที่ อย่างชัดแจ้ง ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้ได้
ข้อ มูล ในการตัด สิน ใจร่ว มกัน เป็น ผลดี ในการสร้ างความสามั คคี และการทางานเป็น กลุ่ม จะทาให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความผูกพัน ร่วมกัน ซึ่งผลที่ได้รับจะเป็นผลสาเร็จและความภูมิใจของแต่ละคน ซึ่งจะ
นาไปถึงการบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 เป็นกฎหมายที่กาหนด
หลักการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากบทบัญญัติว่าด้วยละเมิด
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยแยกความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
ออกจากการกระทาละเมิดที่มิใช่การปฏิบัติหน้าที่นั้น หน่วยงานของรัฐจะรับภาระชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
แก่ผู้ได้รับความเสียหายไปก่อน ส่วนเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อหน่วยงานของรัฐ
หรือไม่ เพียงใดนั้น ยึดหลักว่าจะเรียกร้องเอาแก่เจ้าหน้าที่ได้เฉพาะความเสียหายได้เกิดขึ้นจากการ
กระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น
มาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติวา่ ผู้ใดจงใจหรือประมาท
เลินเล่อกระทาต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมาย ให้เขาเสียหายต่อชีวติ ก็ดี ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี
ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นนั้ กระทาละเมิดจาต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนัน้
เหตุผลในการตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 เพื่อ
กาหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระทาการ
เพื่อการเฉพาะตัวหรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านัน้ และให้แบ่งแยก
ความรับผิดของแต่ละคนมิให้นาหลักลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ
ดังนั้น การที่บุคคลที่ได้รบั ความเสียหายจากการกระทาของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
ย่อมได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฯ กาหนดให้หน่วยงานของ
รัฐมีภาระหน้ าที่เยียวยาความเสียหายจากการกระทาละเมิด ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดย
หน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก การกระทาละเมิดในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าการกระทาละเมิดดังกล่าว จะเกิดผลโดยตรงต่อบุคคลภายนอกและหน่วยงานของรัฐ
ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกไปแล้วหรือกรณีที่กระทาละเมิดในหน้าที่ซึ่งก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ห น่ ว ยงานของรัฐ โดยตรง เมื่อ หน่ว ยงานชดใช้ค่า สินไหมทดแทนให้แ ก่ผู้เ สียหายไปแล้ ว
หน่วยงานของรัฐจะไล่เบี้ ยหรือเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และการกระทาละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว จะต้องเป็นการกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

-5การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
1. ให้คานึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทา
2. ความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์
3. ไม่ต้องชดใช้เต็มจานวนความเสียหายก็ได้
4. ถ้าเกิด จากความผิด /บกพร่อง/ระบบการดาเนินงาน ให้หักส่วนแห่งความรับผิ ด
ดังกล่าวออกด้วย
5. กระทาผิดร่วมกันหลายคนไม่นาหลักลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ
6. ลูกหนี้แต่ละคนรับผิดใช้ค่าสินไหมเฉพาะส่วนของตน
7. เรี ย กให้ ช ดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนอายุ ค วาม 1 ปี นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ ใ ช้ ค่ า สิ น ไหม
แก่ผู้เสียหาย
8. ถ้าเจ้าหน้าที่ละเมิดต่อหน่วยงานรัฐซึ่งมิใช่กระทาในการปฏิบัติหน้าที่ ให้บังคับตาม
ประมวลแพ่งและพาณิชย์ สิทธิเรียกให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนอายุความ 2 ปี นับแต่วันที่ หน่วยงานรัฐรู้ถึง
การละเมิดและรู้ตัวผู้ละเมิด
9. กรณีหน่วยงานรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังเห็นว่าต้องรับผิด
สิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนอายุความ 1 ปี นับแต่หน่วยงานรัฐมีคาสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
10. เจ้าหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดสามารถผ่อนชาระเงินได้
11. การผ่อนชาระคานึงถึงรายได้ ฐานะ ครอบครัวและความรับผิดชอบและพฤติการณ์
แห่งคดี
วินัย การรักษาวินัยและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
วินั ย คือ แบบแผนความประพฤติหรือข้อ ปฏิบัติ เป็นลักษณะเชิง พฤติกรรมที่แ สดง
ออกมาเป็น การควบคุมตัวเองได้ ปฏิบัติตามการนา อยู่ในระเบียบแบบแผน และมีความเป็นระเบียบ
จุดม่งหมายของวินัย
1. เพื่อให้งานดาเนินไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อความเจริญ ความสงบ เรียบร้อยของประเทศชาติ
3. เพื่อความผาสุกของประชาชน
4. เพื่อสร้างภาพพจน์ชื่อเสียงที่ดีขององค์การ
วินัยแบ่งเป็น 6 หมวด ได้แก่
1. วินัยต่อตนเอง คือ ต้องรักษาชื่อเสียงของตน รักษาเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ของ
ตนมิให้เสื่อมเสีย
2. วินัยต่อผู้ร่วมงาน คือ มีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือกันในการ
ปฏิบัติราชการ ระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
3. วินัยต่อประชาชน คือ ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือ ข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อ
ราชการ ให้การต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม ให้การสงเคราะห์ และบริการประทับใจ
4. วินัยต่อตาแหน่ งหน้าที่ราชการ คือ ไม่ทุจริต ต่อหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่ด้ว ย
ความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตาม กฎหมาย
กฎ ระเบียบของทางราชการ ไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ รักษาความลับของทางราชการ วางตน
เป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

-65. วินัยต่อผู้บังคับบัญชา คือ เมื่อมีคาสั่งผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย และเป็นการสั่งใน
หน้าที่ราชการ และเป็นคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายต้องปฏิบัติตาม เว้นแต่ เห็นว่าการปฏิบัตินั้นก่อให้
เสียหาย ไม่เป็น การรักษาประโยชน์ ของราชการ อาจขอให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาสั่ง โดยทาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (หนังสือ) ไม่ควรรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาและไม่กระทาการข้ามผู้บังคับบัญชา
เว้นแต่ ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทา หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว
6. วิ นั ย ต่ อ ประเทศชาติ คื อ สนั บ สนุ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
โทษทางวินัย แบ่งเป็น
โทษสาหรับความผิดอย่างไม่ร้ายแรง ได้แก่ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน
โทษสาหรับความผิดอย่างร้ายแรง ได้แก่ ปลดออก ไล่ออก
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน หมายถึง กฎเกณฑ์ที่เป็นแนวทางปฏิบัติตนในการปฏิบัติงาน
ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเหมาะสม และยอมรับ ได้แก่การยึดมั่นและยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง มีจิตสานึกที่ดี
ในการปฏิบัติราชการ แยกเรื่องส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้าที่ ไม่แสวงหาประโยชน์จากหน้าที่ ปฏิบัติ
ตามรัฐ ธรรมนู ญ และกฎหมาย ให้ บริ การที่ ดีไ ม่เ ลือ กปฏิบั ติแ ละเป็ นกลางทางการเมือ ง ปฏิ บัติ ต าม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยข้ อ มู ล ข่า วสารของทางราชการ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน ยึ ด มั่ น ในการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย และเป็นแบบอย่างที่ดี รักษาชื่อเสียงภาพลักษณ์ของราชการ
เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
สาเหตุแห่งปัญหาของมนุษย์เกิดจากการพยายามปรับสิ่งแวดล้อมแทนที่จะจัดการกับ
ตัวเองหรือพึ่งตนเอง พัฒนาตนเองให้มคี วามสามารถ ขาดความยึดหยุ่นทางความคิดและการกระทาจนไม่
ยอมรับหรือไม่ยอมสัมผัสกับสิ่งแวดล้อม มนุษย์ครุ่นคิ ดแต่สภาพการณ์ในอดีตที่ก่อปัญหา ย้าคิด และ
พิจารณาตนเองแต่ลาพังเพียงด้านเดียว
การแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถทางสมองในการขจัด สภาวะความไม่สมดุล ที่
เกิดขึ้น โดยพยายามปรับตัวเองและสิ่งแวดล้อมให้ผสมกลมกลืนกลับเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือสภาวะที่เรา
คาดหวัง นักคิด แก้ปัญหาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล ตั้งใจค้นหาความจริง
กระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สนใจสิ่งรอบด้าน เปิดใจรับความคิดใหม่ มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณลักษณะความ
เป็นผู้นา กล้าหาญ กล้าเผชิญความจริง มีความคิดหลากหลายและคิดยืดหยุ่น มั่นใจในตนเอง มีความคิด
สร้างสรรค์ ใจเย็น สุขุม รอบคอบ และมีความสามารถในการปรับตัว การแก้ปัญหาที่ดี ต้องกาหนด
เป้าหมายหรือมองไปที่เป้าหมายอย่างชัดเจน แล้วคิดหาวิธีที่หลากหลายที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนั้น
การตัด สิน ใจ หมายถึง การกระทาของบุคคลในการที่เลือกทางเลือกที่มีอยู่หลาย ๆ
ทางเลือก โดยรวบรวมและประเมินข้อมูลและสิ่งประกอบอื่น ๆ ที่สาคัญ โดยทางเลือกที่ดีที่สุดเพียง
ทางเลือกเดียวที่สามารถตอบสนองเป้าหมายความต้องการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานจนกระทั่ง
นาผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
1. การวิเคราะห์สถานการณ์ เป็นการพิจารณาถึงงานที่รับผิดชอบหรือปัญหาที่ต้องแก้ไข
จัดลาดับความสาคัญ ทบทวน ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม
2. การวิเคราะห์หาสาเหตุแห่งปัญหา ค้นหาความจริงก่อนจึงแก้ไข หาสาเหตุของปัญหา
ที่แท้จริง จัดลาดับความสาคัญ เลือกปัญหาที่สาคัญก่อนและแก้ไขปัญหา

-73. การวิเคราะห์วิธีแก้ปัญหา ตรวจสอบว่าเป็นสิ่งที่ต้องการจริง ๆ หรือไม่ พิจารณา
ตัวเลือก และสิ่งที่ต้องทา สิ่งที่ควรทา วิธีแก้ปัญหาที่เลือกใช้ต้องประหยัด ง่าย และปลอดภัย
4. การวิเคราะห์วางแผนและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับแผนการดาเนินงานที่วางไว้
ทานายเหตุการณ์ ล่วงหน้าโดย วิเคราะห์ปัญหาที่มีโอกาสเกิดขึ้นมาก คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ ๆ
วางแผนป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นเกิด หากเกิดปัญหามีการเตรียมการรับมือกับปัญหานั้น
การพูดในที่ชุมชน
เป็นการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด ดังนี้
การเคารพ เช่น การโค้ง การไหว้ ซึ่งการไหว้ มีทั้งแบบไหว้ทั่วไป ไหว้พระ และการ
รับไหว้ การยืน แบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ การนั่ง แบบทั่วไป การนั่งบนรถกับผู้บริหาร นั่ง
โซฟาร่วมกับผู้บริหาร การเดิน การเต้นรา การร้องเพลง การถ่ายรูป การเข้าสังคม การกล่าวขอบคุณ
การพูดบนแสตนด์เวลาเป็นผู้ดาเนินรายการหรือเป็นพิธีกร การจับไมโครโฟน จังหวะลีลาการพูด การ
แสดงท่าทางบนเวที เป็นต้น
เทคนิคการพัฒนางานบริการ
การบริการ หมายถึง การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้บรรลุด้วยความ
พึงพอใจ การบริการที่ดีจะก่อให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้ คือ ผู้มาติด ต่อขอใช้บริการเกิดความพึงใ จ
ประทับใจ มีความศรัทธาต่อพนักงานและองค์กร
คุณสมบัติของพนักงานบริการ
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องกับลักษณะงาน (Good Attitude) มีความเข้าใจลักษณะของงาน
มีใจรักในงานด้านวิชาชีพการให้บริการ
2. มีบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสม (Good Personality) คือ มีสุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี
ได้แก่ สายตาดี โสตสัมผัสที่ดี สีหน้าดี ร่างกายเป็นปกติ ท่าทางดี มีความฉลาด ไหวพริบดี การพูดที่ดี
สาเนียงพูดดี ความหมดจด ความสารวม ความทรงจาที่ดี รู้กาละทศะ มีการปรับปรุงตัวเองขวนขวายหา
ความรู้เพิ่มเติม มีความคิดริเริ่ม รู้จักควบคุมอารมณ์ ปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ ซึ่งบุคลิกที่ดีประกอบไป
ด้วยบุคลิกภาพภายนอก ได้แก่ กายงาม มารยาทงาม พูดงาม และบุคลิกภาพภายใน ได้แก่ จิต ใจงาม
มนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกที่ดีคือการปรากฏกายที่ดีต่อหน้าผู้อื่นนั้นเอง
3. มีความรู้และทักษะในงานบริการ (Experience) หมายถึง ความรู้และประสบการณ์ที่
ช่วยเพิ่มทักษะในการทางานด้านงานบริการ (Experience = Knowledge + Skills)
4. มี ค วามอดทนและอดกลั้ น ความอดทน คื อ การที่ จ ะท าอะไรได้ ใ นระยะเวลาที่
ยาวนาน และ ความอดกลั้น คือมีความยับยั้งชั่งใจที่ไม่ทาอะไรที่ไม่ชอบ
5. มีการสื่อสารที่ดี สามารถพูดและฟังอะไรเข้าใจเป็นอย่างดี ทั้งแบบ One Way และ
Two Way
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ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 เรื่องขอบเขต
การบังคับใช้และข้อยกเว้น
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติและระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ. 2544 เรื่องชั้นความลับของเอกสาร
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่
1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
2. หนั ง สื อ ที่ ส่ ว นราชการมี ไ ปถึ ง หน่ ว ยงานอื่ น ใดซึ่ ง มิ ใ ช่ ส่ ว นราชการหรื อ ที่ มี ไ ปถึ ง
บุคคลภายนอก
3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
6. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือราชการ มี 6 ชนิด 11 แบบ ได้แก่
1. หนังสือภายนอก (แบบที่ 1)
2. หนังสือภายใน (แบบที่ 2)
3. หนังสือประทับตรา (แบบที่ 3)
4. หนังสือสั่งการ
- คาสั่ง (แบบที่ 4)
- ระเบียบ (แบบที่ 5)
- ข้อบังคับ (แบบที่ 6)
5. หนังสือประชาสัมพันธ์
- ประกาศ (แบบที่ 7)
- แถลงการณ์ (แบบที่ 8)
- ข่าว (แบบที่ 9)
6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
- หนังสือรับรอง (แบบที่ 10)
- รายงานการประชุม (แบบที่ 11)
การร่างหนังสือราชการ จะต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม กะทัดรัด บรรลุจุดประสงค์
ข้อบกพร่องในการใช้ภาษาสื่อสารที่อาจเกิดขึ้นได้ ได้แก่ ประโยคมีเนื้อความไม่สัมพันธ์กัน การเว้นวรรค
ตอนผิด การใช้สานวนภาษาต่างประเทศ ใช้คาขัดแย้งกันในประโยค การใช้คาผิดความหมาย เป็นต้น
การพัฒนา EQ และ AQ เพื่อประสิทธิภาพในการทางาน
Emotional Quotient (EQ) คื อ การประเมิ น ความสามารถทางอารมณ์ ข องคน
มีคานิยามต่าง ๆ เช่น เชาวน์อารมณ์ อัจฉริยะทางอารมณ์ ความสามารถทางอารมณ์ วุฒิภา วะทาง
อารมณ์ เจตโกศล ความฉลาดทางอารมณ์

-9Adversity Quotient (AQ) หมายถึ ง ความสามารถในการเปลี่ ย นวิ ก ฤติ เ ป็ น โอกาส
มองความล้มเหลวเป็นบันไดสู่ความสาเร็จ มองปัญหาเป็นพลังชีวิต มีแรงใจมุ่งมั่นในการเอาชนะปัญหา
อุปสรรคความยากลาบากที่เกิดขึ้น
Intelligent Quotient (IQ) หมายถึง ความสามารถทางความคิด เป็นต้นทุนทางสมอง
Emotional Quotient (EQ) หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์ วุฒิภาวะทางอารมณ์
Adversity Quotient (AQ) หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรค
Moral Quotient (MQ) หมายถึง การคิดวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูก และเลือกในสิ่งที่
ถูกที่ควร
Spiritual Quotient (SQ) หมายถึง การใช้ความรู้ความสามารถทาประโยชน์ให้ผู้อื่น
บุคคลที่ก้าวไกลในงาน ต้องพร้อมที่จะแก้ปัญหา ทางานนอกเหนือขอบเขตงานที่กาหนดไว้
ไม่หยุดนิ่ง กล้าคิดกล้าทาสิ่งใหม่ ๆ ผลงานมีคุณภาพมากกว่าที่คาดหวัง เชื่อมั่นและพร้อมจะเรียนรู้ ทุ่มเท
กับงานใหญ่ที่ได้รับมอบหมาย พูดสั้น ๆ ตรงไปตรงมาและตรงจุด มีแนวคิดและมองสิ่งต่าง ๆ ในแง่ดีและ
สร้างสรรค์ มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา
ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) อยู่ในระดับดี จะทาให้สามารถ
ควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเองได้อย่างเหมาะสม มีความเห็นใจผู้อื่น และมีความรับผิดชอบ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
ความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรค Adversity Quotient (AQ) ความเก่ง รู้ศักยภาพและ
สร้ า งแรงจู ง ใจให้ ต นเอง มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะไปให้ ถึ ง เป้ า หมาย ตั ด สิ น ใจและแก้ ปั ญ หาได้ อ ย่ า งเหมาะสม
มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม แสดงความเห็นที่ขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์
ผลที่ได้คือความสุข มีความภูมิใจในตนเอง เห็นคุณค่าและเชื่อมั่นในตนเอง พึงพอใจในสิ่ง
ที่ตนมีอยู่ มองโลกในแง่ดี มีความสงบทางจิตใจ การพัฒนา EQ/AQ สามารถทาได้โดยการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เลียนแบบ ซึมซับ การฝึกอบรม
อารมณ์พื้นฐานของมนุษย์มีหลากหลาย เช่น สุข เศร้า กลัว โกรธ ประหลาดใจ เป็นต้น
ดังนั้นเราต้องรู้วธิ ีการจัดการกับอารมณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อย่างเหมาะสม โดย พึงตระหนักรูถ้ ึงสาเหตุที่เป็น
บ่อเกิดแห่งอารมณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงอารมณ์ที่จะเกิด และหาวิธีระบายอารมณ์ที่เหมาะสม เช่น ออกกาลัง
กาย อยู่กับ ลมหายใจ การฝึกผ่ อนคลาย ทบทวนและทาความเข้า ใจกับ ปัญหา สุด ท้ายปรับเปลี่ย น
ความคิดให้ใจเป็นสุข การที่จะสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข นั้น ต้องมีการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมเมื่อมีความเห็นแย้งในการทางาน รับฟังอย่าง
ตั้งใจและเข้าใจเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทางาน
การบริหารงานพัสดุของสานักงานศาลยุติธรรม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงการคลัง
การจัดทา TOR (Terms of Reference)
TOR หมายถึ ง ร่ า งขอบเขตของงาน เป็ น เอกสารที่ ก าหนดขอบเขตของงานและ
รายละเอียดของภารกิจที่ผู้จัดทา TOR ต้องการให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างดาเนินการ รวมทั้งความรับผิดชอบ
อื่น ๆ ของผู้ขายหรือผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนั้น
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การแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ใช้พัสดุที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการระบุคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของหรือยี่ห้อของสิ่งของ และ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามที่คณะกรรมการกาหนด
คณะกรรมการตามระเบี ย บ ได้ แ ก่ คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิ กส์ คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ
ในการจั ด ท าร่ า งขอบเขตของงานหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่ จ ะซื้ อ หรื อ จ้ า ง
คณะกรรมการดาเนินการจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดาเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
และคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจาปี
วิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งในปั จ จุ บั น ได้ แ ก่ วิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไป วิ ธี คั ด เลื อ ก และ
วิธีเฉพาะเจาะจง และภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือ
หัวหน้าหน่วยพัสดุ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบการรับ
จ่ายพัสดุในงวด 1 ปี ที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทคงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวด โดยตรวจสอบว่า
การรับจ่ายพัสดุในรอบปีที่ผ่านมาถูกต้องหรือไม่ ตรวจนับพัสดุประเภทคงเหลือว่ามีจริงตรงตามบัญชี/
ทะเบียน หรือไม่ เพื่อทราบความชารุด เสื่อมสภาพ หรือไม่มีความจาเป็นต้องใช้ในราชการอีกต่อไป โดย
เริ่มดาเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทาการวันแรกของปีงบประมาณถัดไปเป็นต้นไป แล้วให้เสนอ
รายงานผลการตรวจสอบภายใน 30 วันทาการ นับแต่วันเริ่มดาเนินการตรวจสอบ
การบริหารงานการเงินการคลังของสานักงานศาลยุติธรรม
การบริหารการเงินการคลัง หมายถึง การรับ/จ่าย เก็บรักษาและบริหารเงินทั้งที่เป็นเงิน
ในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ โดยเงินในงบประมาณเป็นเงินที่ต้องผ่านกระบวนการอนุมัติของ
รัฐสภาจึงจะใช้จ่ายได้ ส่วนเงินนอกงบประมาณเป็นเงินที่สามารถใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการ
อนุมัติของรัฐสภาโดยตรง โดยมีหลักการบริหารให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างการบริหารงานด้านการเงินการคลัง เกี่ยวข้องกับเงิน 3 ส่วน คือ
1. เงินที่รับเข้ามาในระบบ
2. เงินที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารงานของรัฐ
3. เงินคงเหลือที่เก็บรักษาไว้สาหรับหมุนเวียนใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี หมายถึง จานวนเงินที่ศาลยุติธรรมและสานักงานได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมให้ใช้จ่าย หรือก่อหนี้ผูกพันในแต่ละปีงบประมาณจากเงินรายรับ ซึ่ง
เงินรายรับของสานักงานศาลยุติธรรม ได้แก่ เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงิน
กลางของศาลยุติธรรมและสานักงาน เงินงบประมาณประจาปีเหลือจ่าย เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค และเงินอื่นใดที่ศาลยุติธรรมหรือสานักงานได้รับอนุญาตให้
เก็บไว้ใช้จ่ายได้ โดยไม่ต้องนาส่งคลัง ส่วนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายด้านลงทุน
รายงานการเงินของสานักงานศาลยุติธรรม ได้แก่ รายงานเงินคงเหลือประจาวัน รายงาน
การเงินประจาเดือน และรายงานการเงินประจาปี

- 11 การเขียนแผนงานโครงการระบบงบประมาณของสานักงานศาลยุติธรรม
ทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร์ ศ าลยุ ติ ธ รรม (พ.ศ. 2561 – 2564) และศึ ก ษาเรื่ อ ง
Balanced Scorecard โดยแปลงยุ ท ธศาสตร์ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ซึ่ ง มุ ม มองทุ ก ด้ า นจะมี วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นศูนย์กลางในแต่ละด้านประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ
1. วัตถุประสงค์ (Objective) คือสิ่งที่องค์กรมุ่งหวังหรือต้องการที่จะบรรลุในแต่ละด้าน
2. ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) คือ ตัวชี้วัดความสาเร็จของวัตถุประสงค์ใน
แต่ละด้าน
3. เป้าหมาย (Target) คือ เป้าหมายที่องค์กรต้องการบรรลุในแต่ละตัวชี้วัด
4. การคิด ริเริ่ ม (Initiatives) คือ สิ่งใหม่ ๆ ที่องค์ก รจะจัด ท าเพื่อบรรลุ เป้ าหมายที่
กาหนดขึ้น ซึ่งอาจอยู่ในรูปของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
การจัดทาโครงการ
ลัก ษณะของโครงการที่ ดี ต้ อ งตอบสนองแผนหรื อนโยบาย สามารถแก้ ปัญ หาหรื อ
ตอบสนองสิ่งที่มุ่งหวัง มีรายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน มีความเป็นไปได้ที่จะนาไปปฏิบัติจรง สามารถ
ติดตามประเมินผลได้ หน่วยงานจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ จะพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมเป็น
กรอบแนวทาง โครงสร้างหรือภารกิจของหน่วยงาน นโยบายประธานศาลฎีกา/คณะกรรมการบริหารศาล
ยุติธ รรม/เลขาธิการสานั กงานศาลยุติธรรม งานที่ต้องดาเนินการตามกฎหมาย ซึ่งการจัดทาจะต้อง
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในการดาเนินงาน ความต้องการของประชาชน และคานึงถึงความ
มีประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณสูงสุด
การออกกาลังกายที่เหมาะสมกับวัย
สุขภาพดีทาให้มีสมรรถภาพทางกายที่ดี ทาให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี การฝึกสมรรถภาพ
ร่างกาย ก่อให้เกิดความแข็งแรง ความอดทน ปฏิกิริยาตอบสนองเร็วขึ้น เกิดความเร็วในการคิดและ
ตัดสินใจ เกิดความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อหรือความอ่อนตัว การออกกาลังกายทาให้สุขภาพดีก่อให้เกิด
สมรรถภาพร่างกายที่ดี การออกกาลังกายที่เหมาะสม เวลาที่พอเหมาะและมีความสม่าเสมอจะช่วยไม่ให้
เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ตามมา ไม่ว่ าจะเป็น เบาหวาน ความดันโลหิต อัล ไซเมอร์ โรคอ้วน เป็นต้น
แต่หากร่างกายมีภาวะที่ไม่เหมาะแก่การออกกาลังกาย เช่น เหนื่อยมาก วิงเวียนศีรษะ ตาพร่ามัว หน้ามืด
หายใจไม่ทัน ใจสั่น แน่นหน้าอก หูอื้อ ควรหยุดออกกาลังกาย และหากเป็นไข้ ความดันเลือดสูง หัวใจ
อ่อนล้า หรือขาดการพักผ่อน ควรงดออกกาลังกาย
ประโยชน์ ข องการออกก าลั ง กาย ช่ ว ยให้ ส มองแจ่ ม ใส ความจ าดี ช่ ว ยให้ อ ารมณ์ ดี
มีสมาธิ ช่วยชะลอความแก่ชรา ช่วยให้ผิวมีสุขภาพดีขึ้น ช่วยลดไขมันในร่างกาย ช่วยให้ไม่เหนื่อยง่าย
ช่วยให้กระดูกแข็งแรง
การพัฒนาบุคลิกภาพ
การพัฒนาบุคลิกภาพต้องพัฒนาทั้งกาย วาจา และใจ เพื่อเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง
เชื่อมั่นในตนเอง เข้าสังคมได้อย่างสง่าผ่าเผย และมีการฝึกปฏิบัติท่วงท่า กิริยา มารยาทในสังคม ได้แก่
การยืน การนั่ง การกราบพระ การกราบผู้ใหญ่

- 12 โภชนาการและการบริหารสุขภาพร่างกาย
บรรยายโดยใช้สื่อด้านโภชนาการเป็นสื่อการสอนและบรรยายให้ทราบถึงประโยชน์และ
โทษของการบริโภคอาหาร เช่น การชงชาไม่ควรแช่ผงชาในน้าร้อนเกิน 3 นาที เพราะจะเกิดสารเทนนิน
ซึ่งส่งผลเสียแก่ร่างกาย การดื่มน้า ควรดื่มน้าอุ่นโดยการจิบบ่อย ๆ เป็นต้น และบรรยายด้านสุขภาพจิต
เรื่อง ความคิดเปลี่ยนชีวิต คิดอย่างไรให้มีความสุข และความคิดของคนเราส่งผลถึงความรู้สึก และเกิด
เป็นการกระทา ผลของการกระทาที่เกิดจากความคิดเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบขึ้นอยู่กับความคิด
แรกเริ่ม

