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การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงการบริหารจดัการของสํานกังานยุติธรรม

จงัหวดัท่ีอยู่ในโครงการนาํร่องและสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัแบบเมตริกซ์ 2) ศึกษาเปรียบเทียบ

การบริหารจดัการของสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัท่ีอยู่ในโครงการนาํร่องและสํานักงานยุติธรรม

จงัหวดัแบบเมตริกซ์ และ 3) ศึกษา ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการส่งเสริมการบริหารจดัการของ

สาํนกังานยติุธรรมจงัหวดัใหมี้ประสิทธิผล วิธีการศึกษาใชแ้นวทางการวิจยัเชิงคุณภาพ ดว้ยวิธีการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสังเกตพฤติกรรม ผูศึ้กษาไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสาร

และรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์รายบุคคลรวมทั้งส้ิน 17 คน   

ผลการศึกษา พบว่า การเปรียบเทียบการบริหารจดัการของสํานักงานยุติธรรมจังหวดัท่ีอยู่ใน

โครงการนาํร่องและสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดัแบบเมตริกซ์ ดา้นการวางแผน 1) ทั้ง 2 จงัหวดัไดรั้บ

แผนในการปฏิบติังานมาจากแผนปฏิบติัราชการ 4 ปีของทางกระทรวงยุติธรรมและแผนปฏิบติั

ราชการ 4 ปีของสํานักงานยุติธรรมจงัหวดัทาํให้เกิดความคล้ายคลึงกนัในด้านการวางแผนการ

ทาํงาน 2) โครง การต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนมีจุดมุ่งหมายเพื่อท่ีจะทาํให้คนในพื้นท่ีไดรั้บประโยชน์สูงสุด 3) 

มีการวเิคราะห์SWOT โดยต่างก็วเิคราะห์ จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาสและอุปสรรค สภาพแวดลอ้มต่างๆ 

ท่ีมีผลต่อสํานกังานฯ และต่างก็ปรับส่ิงท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์มาปรับใช้กบัสํานกังานของตน 4) มี

การบูรณาการในการทาํงานร่วมกนัของ สยจ.และหน่วยงานในสังกดักระทรวงฯท่ีอยู่ในพื้นท่ีใน

การทาํกิจกรรมร่วมกนัเพื่อทาํใหเ้กิดการมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัของเจา้หนา้ท่ี 5) จาํนวนงบประมาณท่ี

ทั้ง 2 ท่ีไดรั้บส่งผลโดยตรงกบัโครงการตามแผนท่ีไดก้าํหนดไว ้โดยงบประมาณจะเป็นตวักาํหนด

ปริมาณของโครงการและความเล็กใหญ่ของโครงการ ทาํให้ สยจ.สมุทรสงครามจะถูกจาํกดัโดย
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งบประมาณท่ีไดรั้บท่ีมีจาํนวนท่ีน้อย 6) มีเป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นการทาํงาน รวมถึงค่านิยม

ร่วมมีความต่างกนัข้ึนอยู่การพิจารณาของแต่ละ สยจ.เพื่อทาํให้เกิดความเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี 

ด้านการจดัองค์การ 1) เจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังานให้กบั สยจ.จะเป็นการจ้างแบบการจา้งเหมา และ

ลูกจา้งชัว่คราว 2) มีการตั้งคณะกรรมการบริหารสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัเพื่อควบคุม ดูแล การ

ทาํงานของ สยจ. 3) สยจ.นครปฐมเป็นแบบนาํร่อง โดยทางกระทรวงฯไดมี้การปรับบทบาทของ

ตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารสํานักงานยุติธรรมจงัหวดั (ประธาน กยจ.)แยกออกมาจาก

ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานยุติธรรม (หัวหน้า  สยจ.) เพื่อให้เ กิดความเหมาะสมและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ในส่วนของ สยจ.สมุทรสงครามเป็นการจดัโครงสร้างแบบดัง่เดิม

ดงันั้นจะบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารสํานักงานยุติธรรม (กยจ.) โดยท่ีประธาน

กรรมการจะพว่งตาํแหน่งยติุธรรมจงัหวดัดว้ย ดา้นการควบคุม 1) สยจ.นครปฐมจะมีตวัช้ีวดัในการ

ทาํงานท่ีชดัเจนซ่ึงมาจากกระทรวงฯ โดยมีดว้ยกนัทั้งหมด 10 ตวัช้ีวดัซ่ึงทาง สยจ.สมุทรสงครามไม่

มีตวัช้ีวดัดงักล่าว 2) สยจ.นครปฐมมีการประเมินผลงานของบุคลากรภายในท่ีมีความชดัเจน โดยมี

การตั้งคณะกรรมการข้ึนมาตรวจสอบ ดา้นการนาํ 1) การเนน้ความสัมพนัธ์ในท่ีทาํงานแบบไม่เป็น

ทางการ เนน้ท่ีความสัมพนัธ์แบบมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในและบุคลากรท่ีในสังกดักระทรวงฯ 

2) ความแตกต่างในอาํนาจในการจัดการสํานักงานฯ ผูบ้ริหารสยจ.นครปฐมมีอาํนาจในการ

ควบคุมดูแล ตดัสินใจทุกเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั สยจ.ไดท้ั้งหมดเป็นอาํนาจในการบริหารท่ีแทจ้ริง แต่

ในส่วนของสมุทรสงครามในการดาํเนินการจะตอ้งผ่านคณะกรรมการบริหารสํานกังานยุติธรรม

จงัหวดัทั้งหมดทาํใหผู้บ้ริหารไม่มีอาํนาจท่ีแทจ้ริงในการบริหาร สยจ.  

ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 1) บุคลากรไม่เพียงพอต่องานท่ีไดรั้บ 2) การไม่มีกฎหมายมา

รองรับของสํานกังานฯและการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีอยา่งสมบูรณ์ 3) การลงพื้นท่ีในการสร้าง

เครือข่ายชุมชนไม่ไดรั้บความร่วมมือมากนกัจากคนในพื้นท่ีในการสร้างเครือข่าย 4) บุคลากรของ

สาํนกังานฯยงัขาดความเช่ียวชาญในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษา 1) ควรพิจารณาเบ้ียเล้ียงหรือตวัช่วยเสริมการทาํงานให้กบั

คนท่ีมาปฏิบติังานกบัทางสํานกังานฯในด้านการสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 2) ควรมีการวาง

แผนการบริหารจดัการและการกาํหนดตวัช้ีวดัใหก้บัสาํนกังาน/บุคลากร ในการประเมินการทาํงาน 
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This study aimed to: 1) study the management of the Provincial Office of Justice in pilot 

project and matrix organization 2) compare the management of the Provincial Office of Justice in 

pilot project and in matrix organization and 3) study the problems and guidelines for effective 

management of the Provincial Office of Justice. The study used a qualitative research approach 

with the in-depth interviews and behavioral observation. The data has been collected from 

documents and information from 17 individual interviewers.  

 The results showed that the comparison of the management of the Provincial Office of 

Justice in pilot project and the matrix Provincial Office of Justice were as follows; 

Planning 1), the two provinces have been operated according to the four-year action plan of the 

Ministry of Justice and four-year Public Operation Plan of the Provincial Government from the 

Office of Justice. Therefore, the similarity of the operation planning of the two provinces can be 

expected.   2) The projects have been planned for ultimate benefits of the community. 3) Both 

Provincial Offices have applied their SWOT Analysis including the environments affecting the 

office to their offices 4) Both offices have integrated to work together with agencies under the 

Ministry of Justice in the area and contributed mutual interaction among the staff 5) The budget 

allocated to the two offices have direct effect on the scale of the project planned. The project scale 

of Samut Songkhram office is limited by a smaller amount of budget. 6) The vision, mission and 
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shared values are different, depending on consideration appropriate to each area/ provinces.  

Organization 1) The staff who works with both Provincial Offices of Justice is both on 

employment contract and temporary employee. 2) The Executive Committee of the Provincial 

Office of Justice is appointed to monitor and control the performance of the Provincial Justice 

Offices. 3) Nakhon Pathom’s organization structure has been set up as a pilot. The role of 

Chairman of the Executive Office of Justice Province (president of a province) has been separated 

from the head of the Office of Justice (head of a province) to ensure proper and effective 

implementation by the Ministry while Samut Songkhram maintains its traditional structure which 

administered in the form of the Management Board Office of Justice where the Chairman of the 

Board also performs as the head of the Provincial Justice.  

Control 1) There are 10 clear indicators designated by the Ministry applied in Nakhon Pathom 

office while no such indications have been conducted in Samut Songkhram 2) The staff 

assessment has been clearly defined within Nakhon Pathom office. . A committee has been set up 

to monitor the implementation of the staff.  

Leading 1) Focusing on unofficial relationships in the workplace with promote participation of 

staff in the offices and personnel in the Ministry, 2) the difference of managerial authority 

between the two offices i.e. Office executive at Nakhon Pathom has total control over the 

administration. All decisions related to the Office can be decided by the executive which is the 

real authority. While all operation decision within the Samut Songkhram office has to be done 

through the Provincial Executive Committee indicating that no total authorization has been given 

to the administration within the Office. 

Problems and barriers occurred: 1) Inadequate staff for the jobs assigned 2) the lack of 

complete legal support for the office and staff operation 3) on -ground networking community has 

not been quite cooperative when working on the field. 4) Lack of expertise of the staff on the 

jobs/assignments. 

Recommendations from the study: 1) Consider an allowance or supplement for staff 

working on Justice Community Networking 2) should have a management plan and performance 

indicators to assess office staff operation.  



กติตกิรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์เร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจดัการของสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั: 

กรณี ศึกษา สาํนกังานยติุธรรมจงัหวดันครปฐมและจงัหวดัสมุทรสงคราม สําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความ

อนุเคราะห์ช่วยเหลือในการให้ขอ้มูล คาํปรึกษา ขอ้แนะนาํ ความคิดเห็นและกาํลงัใจจากบุคคล

หลายท่านท่ีคอยใหค้วามร่วมมือในการทาํการศึกษาในคร้ังน้ีจนสามารถทาํใหส้าํเร็จลุล่วง 

 ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ พนัตาํรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ (ผูต้รวจราชการกระทรวง

ยุติธรรม) ท่ีช่วยเหลือในการติดต่อทางสํานักงานยุติธรรมจงัหวดัทั้ง 2 แห่งในการลงพื้นท่ีเพื่อ

ทาํการศึกษา ใหค้าํ แนะนาํและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการศึกษา 

ผูเ้ขียนขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีของทางสาํนกังานยุติธรรมจงัหวดันครปฐม ไดแ้ก่ นายเชิดชาย 

ช่วงเสน (รักษาการในตาํแหน่งยุติธรรมจงัหวดันครปฐม) ในการให้ความร่วมมือในการอาํนวย

ความสะดวกกบัผูเ้ขียนอยา่งเต็มท่ีในการเก็บขอ้มูล ให้คาํแนะนาํและประสานงานในการสัมภาษณ์

บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียว ข้อง นางประทุมทิพย์ สัมเภาว์มาลย์ (หัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายอาํนวยการ) ท่ีคอย

ประสานงานในการขอขอ้มูลของทางสํานกังานฯ ให้กบัผูเ้ขียน คอยดูแลในการลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูล

และให้คาํแนะนาํในการทาํการศึกษา นายถนอม บุญนาค (หัวหน้ากลุ่มงานพฒันาและส่งเสริม

ระบบงานยุติธรรม) ให้ความร่วมมือในการให้ขอ้มูลและยงัไดเ้สนอความคิดเห็นซ่ึงมีประโยชน์

อย่างยิ่งในการศึกษาคร้ังน้ี นายพงษ์ธวชั แดงสมบูรณ์ (หวัหนา้กลุ่มอาํนวยการความยุติธรรมและ

นิติกร) ท่ีคอยให้ข้อมูลในการศึกษาและตรวจสอบความถูกตอ้งให้กับผูเ้ขียน ว่าท่ีร้อยตรีหญิง

อรพินท ์ม่วงเจริญ (นกัวชิาการยติุธรรมปฏิบติัการ), นางสาววชิราภรณ์ วงศส์ถิต (พนกังานคุม้ครอง

สิทธิและเสรีภาพ), และนางสาวชชัชญา หร่ายมณี (พนกังานคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ) ท่ีให้ความ

ช่วยเหลือในการให้ขอ้มูลในการศึกษานางสาววลยัพร ม่ิงประชา (นกัวิชาการยุติธรรม) ให้ความ

ช่วยเหลือในการให้ขอ้มูลในการศึกษาและประสานงานในการลงพื้นท่ีและการให้ขอ้มูลเก่ียวกบั

สาํนกังานฯ วา่ท่ีร้อยตรีอภิวชิญ ์จิระอร  (นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน) ท่ีให้ความช่วยเหลือในการ

ให้ขอ้มูลในการศึกษา และนางสาวธญัรดา ช่ืนทรวง (นกัวิชาการยุติธรรม) ท่ีให้ความช่วยเหลือใน

การใหข้อ้มูลในการศึกษา 
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 ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณเจา้หน้าท่ีของทางสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัสมุทรสงคราม ไดแ้ก่ 

นางทัศนีย์ เปาอินทร์ (ผู ้อ ํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม ประธาน

กรรมการบริหารสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัสมุทรสงคราม) ท่ีให้ความร่วมมือเป็นอยา่งยิ่งในการลง

พื้นท่ีทาํการศึกษาเก่ียวกบัสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดัและคอยใหค้าํแนะนาํ รวมไปถึงการเสนอความ

คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่กบัผูเ้ขียน นางสาวนพวรรณ เหล่าชูชยัสกุล (พนกังานคุม้ครองสิทธิ

และเสรีภาพ), นายพิพฒัน์ จริยธรรม (นิติกร), นายไพรัตน์ นนทรักษ์ (นักบริหารจัดการงาน

ยุติธรรม), นางสาวมนสิการ สรุชิต (นิติกร), นางวรนุช ธีระปัญญาชัย (นักวิชาการยุติธรรม), 

นางสาววรินมา สายสาหร่าย (นกัวิชาการยุติธรรม), และนางสาวหทัธยา ทบัเมรินทร์ (นกัวิชาการ

เงินและบญัชี) ท่ีใหค้วามช่วยเหลือในการใหข้อ้มูลในการศึกษา 

 ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวิชา เป้าอารีย ์ผูซ่ึ้งเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา

และอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ของผูเ้ขียน ท่ีได้กรุณาสละเวลาอนัมีค่ายิ่งท่ีคอยให้คาํปรึกษา 

คาํแนะนาํ ขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ยวดและคอยตรวจทานขอ้บกพร่องต่างดว้ยความเอาใจ

ใส่ตลอดมาให้การสนบัสนุนในการดาํเนินงานทุกขั้นตอนรวมไปถึงการประสานงานในการติดต่อ

บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียว ขอ้งในการลงพื้นท่ีทาํการศึกษา  

 ขอขอบพระ คุณคณาจารยค์ณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ท่ีไดถ่้ายทอดและสร้างความรู้ให้แก่ผูเ้ขียน และขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีของคณะพฒันาสังคม

และส่ิงแวดล้อมทุกท่านท่ีได้ให้ความช่วยเหลือในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักรศึกษาเป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณนางสาวชนินทรา อินทสอน คอยช่วยเหลือในการเก็บขอ้มูล และนางสาวกนัยพชัร จิ

นายง ใหค้าํแนะนาํในการทาํวทิยานิพนธ์เล่มน้ี  

 ทา้ยท่ีสุด ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณและขอมอบความสําเร็จทั้งหมดจากการทาํวิทยานิพนธ์

ฉบบัน้ีแด่ นายประเทืองและนางสายพิณ ดอกตาลยงค์ ผูซ่ึ้งเป็นคุณพ่อและแม่ของผูเ้ขียนท่ีเป็นผู ้

คอยส่งเสริม สนบัสนุนและให้กาํลงัใจ ตลอดจนเป็นแรงใจท่ีสําคญัของผูเ้ขียนตลอดมา จนทาํให้

การศึกษาคร้ังน้ีประสบผลสาํเร็จไดต้ามท่ีตั้งใจ 

 

 

นุชชา ดอกตาลยงค ์

2557 
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บทที ่1 

บทนํา 

1.1  ทีม่าและความสําคญั 

  

ปัจจุบนัคนไทยกาํลงัประสบปัญหาวิกฤตค่านิยมซ่ึงเป็นผลกระทบจากการเล่ือนไหลของ

วฒันธรรมต่างชาติเขา้สู่ประเทศ ทั้งทางส่ือสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขาดการคดั

กรองและเลือกรับวฒันธรรมท่ีดีงาม ทาํให้คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง โดยเฉพาะเด็ก

และเยาวชนเน่ืองจากวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไปทาํให้สถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษาและสถาบนั

ศาสนามีบทบาทในการเล้ียงดู ให้ความรู้ ปลูกฝังศีลธรรมนอ้ยลง นาํไปสู่ค่านิยมและพฤติกรรมท่ี

เนน้วตัถุนิยมและบริโภคมากข้ึน โดยเฉพาะการสูบบุหร่ีและการบริโภคสุราของเยาวชนท่ีส่วนใหญ่

มีอายุระหวา่ง 15-24 ปี ประกอบกบัการละเลยในการอนุญาตให้เปิดและควบคุมแหล่งอบายมุขท่ีมี

อยู่จาํนวนมากไดส่้งผลให้เกิดปัญหาตามมา เช่น ปัญหาพฤติกรรมทางเพศ ยาเสพติด การทะเลาะ

วิวาทและการกระทาํผิดรวมทั้งปัญหาอุบติัเหตุและอุบติัภยัต่างๆ นอกจากน้ี สถาบนัส่ือก็ยงัมี

บทบาทนอ้ยในการกระตุน้สังคมในทางสร้างสรรค ์บางกรณีขาดการกลั้นกรองขอ้เท็จจริง หรือไม่

คาํนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ส่ือบางประเภทยงัช้ีนาํไปสู่พฤติกรรมและค่านิยมท่ีขดัต่อวฒันธรรม

ไทย ส่งผลกระทบใหเ้กิดปัญหาสังคมต่างๆ  

 สาํหรับสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงระยะเปล่ียนผา่น ไดก่้อให้เกิดความวุน่วายและการ

ขดัแยง้ของกลุ่มบุคคลต่างๆ ซ่ึงสามารถนาํไปสู่กระบวนการยุติธรรม ทั้งในดา้นการป้องกนัและ

ปราบปราม การรักษาความสงบเรียบร้อย การควบคุมตวัผูป้ระทว้งและผูก้่อความไม่สงบ การจบักุม

และดาํเนินคดีผูก้ระทาํความผดิกฎหมาย เป็นตน้ ดงันั้นกระบวนการยติุธรรมจึงตอ้งเตรียมพร้อมรับ

สถานการณ์ต่างๆ และมีบทบาทสามารถทาํหนา้ท่ีแกปั้ญหา เพื่อจะทาํให้สถานการณ์ความวุ่นวาย

ขดัแยง้ต่างๆ คล่ีคลายลง รวมทั้งสร้างความเช่ือมัน่จากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง (สํานกังานกิจการยุติธรรม

, 2552: 24) 
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กระบวนการยติุธรรม เป็นกลไกทางสังคมทาํหนา้ท่ีดา้นการยุติธรรมซ่ึงเป็นภารกิจร่วมกนั

ของทุกคนในการควบคุมสังคม บงัคบัใชก้ฎหมาย ปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผิด และคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ 

ให้ความเป็นธรรมในทางกฎหมาย และแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้แก่บุคคล ท่ีรัฐอาจมอบหมายให้

หน่วยงานในกระบวนการยติุธรรมดาํเนินการ หรือมอบภารกิจยุติธรรมทางเลือกบางอยา่งให้หน่วย 

งานอ่ืนของรัฐ รวมทั้งชุมชนดาํเนินการก็ได ้(จุฑารัตน์ เอ้ืออาํนวย, 2556: 32) 

 

คณิต ณ นคร (2557: 2) ไดก้ล่าวถึงการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย  

ไวว้า่ 

 

กระบวนการยุติธรรมของเป็นหวัใจและเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความเป็นธรรม 

ความขัดแย้งในสังคมเกิดจากความไม่เป็นธรรม ความมาเป็นธรรมเกิดจาก

กฎหมายท่ีไม่ดีจึงตอ้งแกก้ฎหมายและปฏิรูปกฎหมาย ท่ีเรายงัปฏิบติักนัไม่ถูก ซ่ึง

หากคนไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมอยู่ไม่ได้สังคมไม่สงบ กระบวนการ

ยุติธรรมจึงเป็นเร่ืองท่ีใหญ่ทั้งในทางแพ่ง อาญา แรงงาน รัฐธรรมนูญ คือต่อไป

กระบวนการยติุธรรมตอ้งรวด เร็วและเป็นธรรม 

 

กระทรวงยุติธรรมเป็นองคก์รในการอาํนวยความยุติธรรม การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชน การจดัทาํนโยบาย การวจิยัและพฒันาระบบกฎหมาย การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา

เสพติดของประเทศ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาเครือข่ายยุติธรรมชุมชน รวมทั้ง

การสงเคราะห์แกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระทาํผิดเพื่อคืนคนดีสู่สังคมและสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ (พรชุลี อาชวอาํรุง และคณะ, 2549: 4) 

 มาตรา 32 แห่งพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซ่ึงกาํหนดอาํนาจ

หน้าท่ีของกระทรวงยุติธรรมไวว้่า “ให้มีอาํนาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการกระบวนการ

ยุติธรรม เสริมสร้างและอาํนวยความยุติธรรมในสังคมและราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกาํหนดให้

เป็นอาํนาจหนา้ท่ีของกระทรวงยุติธรรมหรือส่วนราชการท่ีสังกดักระทรวงยุติธรรม” (สํานกังาน

ปลดักระทรวงยติุธรรม, 2556) 

 การเปล่ียนแปลงทางสังคมและสถานการณ์ทางการเมืองต่างๆ ทาํให้การดาํเนินงานของ

กระทรวงยุติธรรมตอ้งมีการปรับเปล่ียนรูปแบบท่ีแตกต่างออกไปจากเดิม เพื่อให้การดาํเนินงานมี

การพฒันาและเปล่ียนแปลงไปตามบริบทของสังคมท่ีเปล่ียนไปและรวมถึงกระแสโลกาภิวฒัน์ท่ีมี

ผลต่อประเทศ กระทรวงจึงมีการปรับการบริหารจดัการ รูปแบบ โครงสร้างหน้าท่ี ระบบการ
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ปฏิบัติการ เพื่อให้มีความทันต่อสถานการณ์และแก้ไขปัญหาท่ีมีอยู่รวมไปถึงการทาํให้เกิด

ประสิทธิภาพในการทาํงานมากยิง่ข้ึน 

 แผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546-2550 ท่ีได้กําหนดให้มีการ

ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผน่ดิน เพื่อให้มีขีดสมรรถนะและความยืดหยุน่คล่องตวัสูง

โดยการจดัระเบียบความสัมพนัธ์ของการบริการราชการในทุกระดบัให้เป็นไปอยา่งเหมาะสมและมี

ความเป็นเอกภาพ ตลอดจนสามารถบูรณาการเช่ือมโยงการทาํงานในมิติและภาคส่วนต่างๆ เขา้ดว้ย 

กนั รวมทั้งจดัให้มีการโอนถ่ายภารกิจงานในเชิงปฏิบติัการออกไปยงัหน่วยงานในระดบัภูมิภาค

และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงยุติธรรมมีส่วนราชการในสังกัดท่ีปฏิบติังานอยู่ใน

ภูมิภาคหลายหน่วยงานซ่ึงในอดีตหน่วยงานในสังกดักระทรวงยุติธรรมปฏิบติังานตามภารกิจของ

ตนโดยขาดการประสานงานและบูรณาการซ่ึงกนัและกนั เช่นเดียวกบัส่วนราชการ/หน่วยงานอ่ืนๆ 

อนัเป็นธรรมชาติของระบบราชการไทยท่ีผา่นมา ดงันั้น เพื่อให้การปฏิบติังานของส่วนราชการใน

สังกดักระทรวงยุติธรรมท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีจงัหวดั มีความสอดคลอ้งเช่ือมกนัอย่างเป็นเอกภาพ เกิด

ประสิทธิภาพ และมีความคุม้ค่าในการปฏิบติัภารกิจภาครัฐมากท่ีสุดกระทรวงยุติธรรมจึงมีนโยบาย

จดัตั้ง “สํานกังานยุติธรรมจงัหวดั” หรือ (ส.ย.จ) ข้ึนเป็นหน่วยงานภายในสังกดัสํานกั งานปลดั 

กระทรวงยติุธรรม (สาํนกังานปลดักระทรวงยติุธรรม, 2551: 1-3)  

  สํานักงานยุติธรรมจงัหวดั ตั้งข้ึนตามแนวคิด “การเสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมทาง 

เลือกสู่ หมู่บา้นและชุมชน” เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตพื้นท่ีดงักล่าวสามารถท่ีจะ

นาํประเด็นปัญหาท่ีไดพ้บเจอนาํมาขอคาํปรึกษาหรือทาํเร่ืองร้องทุกข์ เพื่อสามารถนาํมารองรับกบั

ปัญหาทางสังคมท่ีเกิดข้ึนทั้งในสังคมเมืองและสังคมต่างจงัหวดั เป็นการขยายความเท่าเทียมและ

เสมอภาคในการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรม รวมถึงการไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของกระ 

บวนการยุติธรรมและความรู้ความเขา้ใจกบักฎหมายเบ้ืองตน้ เพื่อเป็นการป้องกนัการกระทาํความ 

ผิดของประชาชนและเป็นการช่วยเหลือบุคคลท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม ทาํให้การแกไ้ขปัญหาท่ี

เกิดข้ึนผา่นกระบวนการยุติธรรมดงักล่าวเป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและทาํให้เกิดความพึงพอ 

ใจกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกส่วน ตลอดจนเกิดความสามคัคีปรองดองกนั ตามหลกัการยุติธรรมเชิงสมาน 

ฉนัท์ซ่ึงจะทาํให้สังคมเกิดสันติสุข โดยมีอาํนาจหนา้ท่ีเป็นผูแ้ทนกระทรวงยุติธรรมในการบริหาร 

งานยติุธรรมประจาํจงัหวดับนพื้นฐานหลกัการ ดงัน้ี (สาํนกังานปลดักระทรวงยติุธรรม, 2551: 1-3) 

  1)  เป็นศูนย์รวมในการบริหารจัดการท่ีเป็นเอกภาพ โดยการนําแนวทางการ

บริหารงาน แบบบูรณาการ (Integration) มาใชอ้ยา่งเหมาะสม 

  2)  มีการกาํหนดยุทธศาสตร์การทาํงานท่ีมีผลผูกพนัทุกส่วนราชการในสังกดั ท่ี

จะตอ้งสนบัสนุนบุคลากรและทรัพยากรร่วมกนั (Corporate Core) 
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  3)  เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทหลกัในการแปลงยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม

และกรมในสังกดั ไปสู่การปฏิบติัในพื้นท่ีใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นท่ีและความตอ้งการของ

ประชาชน 

  4)  การจดัการโครงสร้างและระบบงาน จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขตามนโยบายของ

รัฐ 

  5)  ราชการส่วนกลาง จะต้องมีระบบกลไกสนับสนุนการบริหารสํานักงาน

ยติุธรรมจงัหวดั (Back Office) อยา่งจริงจงั 

 สาํนกังานยติุธรรมจงัหวดั ไดใ้ชห้ลกัการยดืหยุน่มาจดัการกบัปัญหาต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการ

ไกล่เกล่ียคดีชุมชน กรณีคดีเล็กนอ้ย  คดีแพ่งและคดีท่ีสามารถยอมความได ้เพื่อทาํให้ปริมาณคดี

ของศาลท่ีจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักลดน้อยลง มีการสนับสนุนให้ประชาชน

สามารถเขา้ถึงความยุติธรรมไดโ้ดยง่าย รวดเร็ว และประหยดั ถูกตอ้งตามหลกักฎหมายและมาตร 

ฐานสากล ตลอดจนส่งเสริมและสนบัสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมให้มีส่วนร่วมในกระบวนการ

ยุติธรรมให้เกิดข้ึนระดบัชุมชนหรือหมู่บา้นโดยประชาชนของประชาชน เพื่อประชาชนตามหลกั 

การระบบประชาธิปไตย รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ข หรือ

คล่ีคลายความขดัแยง้หรือขอ้พิพาทต่างๆ ในชุมชนทั้งคดีรายยอ่ยและคดีความเดือดร้อนในภาพรวม

ของชุมชนหรือหมู่บา้น โดยเน้นการใช้ภูมิปัญญาชาวบา้นตามวิถีของชุมชนท่ีมีอยู่เป็นเคร่ืองมือ

สาํคญั เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของประชาชนท่ีแทจ้ริง  

 สาํนกังานยติุธรรมเป็นหน่วยงานในสังกดัสํานกังานปลดักระทรวงยุติธรรม ทาํหนา้ท่ีแทน

ของกระทรวงยุติธรรมในระดบัจงัหวดั ในการขบัเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง

ยุติธรรม สู่การปฏิบติัในพื้นท่ีให้สอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการของประชาชน รวมทั้งให้

สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาจงัหวดัและกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนเป็นผูแ้ทนของส่วนราชการสังกดั

กระทรวงยติุธรรมท่ีไม่มีหน่วยงานในจงัหวดั ตามท่ีไดรั้บมอบอาํนาจหนา้ท่ี และเป็นผูป้ระสานงาน

กระบวนการยุติธรรม ระดบัจงัหวดัภายใตค้ณะกรรมการพฒันาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 

ตามพระราชบญัญติัพฒันาการบริหารงานยติุธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549  

 สํานกังานยุติธรรมจงัหวดั เน้นการให้บริการประชาชนใน 2 มิติ คือ การให้บริการในเชิง

รับ คือ การใหค้าํปรึกษา ในกรณีท่ีมีการกระทาํความผดิ หรือมีการร้องเรียนฟ้องร้องและนาํเร่ืองเขา้

สู่กระบวนการยุติธรรม เช่น การขอรับการสงเคราะห์ผูก้ระทาํผิดหลงัปล่อยตวั การขอรับค่าตอบ 

แทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จาํเลยในคดีอาญา การรับเร่ืองราวร้องทุกข ์การขอเงิน

สนบัสนุนจากกองทุนยุติธรรม เป็นตน้ ส่วนอีกมิติหน่ึง คือ การให้บริการเชิงรุก ผ่านอาสาสมคัร

ยติุธรรม (อสย.) หรือเครือข่ายยุติธรรมชุมชน โดยส่งเสริมและสนบัสนุนให้ภาคประชาชนเขา้มามี
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ส่วนร่วมในระบบงานยุติธรรมชุมชน และร่วมมือกนัในการป้องกนัและเฝ้าระวงัอาชญากรรมและ

การกระทาํผดิต่างๆ หรือปัญหาความขดัแยง้ของประชาชนในชุมชน เช่น การแจง้ขอ้มูลเบาะแสการ

กระทาํความ ผดิกฎหมายต่อเจา้หนา้ท่ีรัฐ การไกล่เกล่ียและประนอมขอ้พิพาท การเยียวยาและเสริม

พลงัแก่เหยือ่อาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน เป็นตน้ 

 โครงสร้างการบริหารงานของสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั บริหารในรูปแบบคณะกรรมการ 

บริหารสํานักงานยุติธรรมจงัหวดั ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานสังกดักระทรวงยุติธรรมใน

จงัหวดัท่ีไดรั้บเลือกจากท่ีประชุม จาํนวน 1 คน เป็นประธานกรรมการ พร้อมกบัทาํหนา้ท่ีเป็นหัว 

หน้าสํานักงานยุติธรรมจงัหวดัอีกหน้าท่ีหน่ึงและหัวหน้าหน่วยงาน สังกดักระทรวงยุติธรรมใน

จงัหวดัอีก 1 คน เป็นรองประธานกรรมการ สําหรับเจา้หน้าท่ีสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั ใช้วิธีการ

หมุนเวียนขา้ราชการจากหน่วยงาน สังกดักระทรวงยุติธรรมในจงัหวดัสับเปล่ียนเขา้ปฏิบติัหน้าท่ี

ตามความเหมาะสม ตวัอย่างสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัท่ีอยูใ่นรูปแบบดงักล่าว ไดแ้ก่ สํานกังาน

ยุติธรรมจงัหวดัสมุทรสงครามก่อตั้งข้ึนเม่ือ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2548 ให้เป็นตวัแทนของกระทรวง

ยุติธรรมในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ี มีบทบาทและภารกิจใกลชิ้ดกบัประชาชนเพื่ออาํนวย

ความยุติธรรมและความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน โดยโครงสร้างในการบริหารเป็นแบบเดิมท่ีได้

ดาํเนินงานติดต่อกนัมาเป็นระยะเวลา 8 ปีนบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยมีหัวหน้าหน่วยงานในสังกดั

กระทรวงยติุธรรมในพื้นท่ี คนใดคนหน่ึงเป็นประธาน โดยการคดัเลือกและหวัหนา้หน่วยงานต่างๆ 

ท่ีเหลือเป็นคณะกรรมการ เรียกว่า คณะกรรมการบริหารสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั (กยจ) โดยใช้

ขา้ราชการในหน่วยงานต่างๆ มาสับเปล่ียนหมุนเวยีนรับหนา้ท่ีในสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดั  

 สํานกังานยุติธรรมท่ีเป็นโครงการนาํร่อง (10 จงัหวดั) ซ่ึงก่อตั้งข้ึนเม่ือ วนัท่ี 10 สิงหาคม 

พ.ศ. 2553 จาํนวน 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ สํานกังานยุติธรรมจงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดั

ขอนแก่น จงัหวดัสุราษฏร์ธานี และจงัหวดัปัตตานี เพื่อสามารถดาํเนินงานไปไดอ้ย่างมีประสิทธิ 

ภาพและเกิดประสิทธิผลตามสมควร รวมทั้งเป็นจุดเร่ิมตน้ของการขยายไปสู่การจดัตั้งสํานกังาน

ยุติธรรมจงัหวดัท่ีมีโครงสร้างและอตัรากาํลงัท่ีชดัเจนต่อไป อาศยัอาํนาจความตามมาตรา 21 แห่ง

พระราชบญัญติัระเบียบบริหาราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 และต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2555 ไดมี้

การจดัตั้งสํานักงานยุติธรรมจงัหวดัเพิ่มเติม จาํนวน 5 แห่ง เป็นหน่วยงานภายในสํานักปลดักระ 

ทรวงยุติธรรม ไดแ้ก่ สํานกังานยุติธรรมจงัหวดันครปฐม จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพิษณุ 

โลก จงัหวดันครราชสีมา และจงัหวดัอุดรธานี สํานกังานยุติธรรมนาํร่องดงักล่าว จะมีการบริหาร 

งานโดย มีขา้ราชการระดบัชาํนาญการพิเศษ 1 คน ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้สํานกังานยุติธรรมแยกออก

ต่างหาก สาํนกังานปลดักระทรวงยติุธรรม ไดมี้การแต่งตั้งขา้ราชการสังกดัสํานกังานปลดักระทรวง

ยติุธรรมไปปฏิบติังานโดยตรงอีกจงัหวดัละ 4 คน นอกจากน้ี สํานกังานปลดักระ ทรวงยุติธรรม ได้
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จา้งลูกจา้งชั่วคราวไปปฏิบติังานประจาํสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัทุกจงัหวดั ตวัอย่างสํานักงาน

ยุติธรรมจงัหวดัในโครงการนาํร่องท่ีสําคญั คือ สํานักงานยุติธรรมจงัหวดันครปฐมก่อตั้งข้ึนเม่ือ 

วนัท่ี 31 สิงหาคม 2548 ต่อมา กระทรวงยุติธรรมไดค้ดัเลือกสํานกังานยุติธรรม จงัหวดันครปฐมได้

เป็น 1 ใน 10 สาํนกังานยติุธรรมจงัหวดันาํร่อง เพื่อใหด้าํเนินงานเต็มรูปแบบ ท่ีไดก้าํหนดไวใ้ห้เป็น

รูปธรรมชดัเจน เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายสามารถนาํไปเป็นตน้แบบ ให้แก่จงัหวดัอ่ืนได ้ภายใต้

สังกดัสํานกังานปลดักระทรวงยุติธรรม โดยมีอาํนาจหน้าท่ีเป็นผูแ้ทนกระทรวงยุติธรรม ในการ

บริหารงานยุติธรรมประจาํจงัหวดั การดาํเนินการของสํานกังานยุติธรรมจงัหวดันาํร่องเป็นจุดเร่ิม 

ตน้ของการขยายการจดัตั้งสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัท่ีมีโครงสร้างและอตัรากาํลงัท่ีชดัเจน เน่ือง 

จากไดมี้การปรับอาํนาจหน้าท่ีของสํานกังานยุติธรรมจงัหวดันาํร่องให้มีความครอบคลุมมากข้ึน 

และไดมี้การจดัโครงสร้างการแบ่งงานภายในใหม่ รวมทั้งไดมี้การเกล่ียอตัราวา่งจากหน่วยงานใน

สาํนกังานปลดักระทรวงยติุธรรมมากาํหนดเป็นตาํแหน่งและอตัราเงินเดือนของสํานกังานยุติธรรม

จงัหวดั เพื่อทาํใหส้ามารถขบัเคล่ือนนโยบายของกระทรวงยติุธรรมและนโยบายของรัฐบาลไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิผล   

 ความแตกต่างของการเป็นสํานกังานยุติธรรมจงัหวดันาํร่องท่ีมีอตัรากาํลงัท่ีมีความชดัเจน 

(สยจ.นครปฐม) กบัสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัท่ีมีลกัษณะเป็นโครงสร้างแบบแมททริกซ์ (Matrix 

Organization) ท่ีเป็นตวัแทนของกระทรวงยุติธรรมในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ี (สยจ.

สมุทรสงคราม) เป็นท่ีมาของปัญหาท่ีมีความน่าสนใจในการศึกษาเปรียบเทียบเก่ียวกบัการบริหาร

จดัการของสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัทั้ง 2 จงัหวดั เพื่อดูถึงการบริหารจดัการ ระบบ นโยบายและ

การปฏิบติัการของทางสํานกังานรวมถึงการศึกษาในดา้นการเปล่ียนแปลงในการบริหารจดัการท่ี

ไดรั้บการเปล่ียนแปลงเม่ือสถานการณ์ทางสังคมไดเ้ปล่ียนแปลงไปและมีการดูถึงความสอดคลอ้ง

ของนโยบายท่ีนาํไปปฏิบติัของสํานกังาน เพื่อนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาดงักล่าวมาเป็นประโยชน์

สูงสุดในการบริหารงานต่อไป 

 

1.2  วตัถุประสงค์ 

 

1) ศึกษาถึงการบริหารจดัการของสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัท่ีอยู่ในโครงการนาํร่องและ

สาํนกังานยติุธรรมจงัหวดัแบบเมตริกซ์ 

2) ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจดัการของสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัท่ีอยู่ในโครงการนาํ

ร่องและสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดัแบบเมตริกซ์ 

3) ศึกษา ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการส่งเสริมการบริหารจัดการของสํานักงาน
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ยติุธรรมจงัหวดัใหมี้ประสิทธิผล 

 

1.3  ขอบเขตในการศึกษาวจิัย 

 

1) ขอบเขตดา้นเน้ือหา ในการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจดัการของสํานกังานยุติธรรม

จงัหวดัสมุทรสงครามและจงัหวดันครปฐม จะให้ความสําคญักบัการศึกษาองค์ประกอบของการ

บริหารจดัการเป็น 4 ดา้น คือ (1) ดา้นการวางแผน (Planning) (2) ดา้นการจดัการองคก์าร (Organi-

zing) (3) การนาํและการสั่งการ (Leading/Directing) (4) การควบคุม (Controlling) รวมไปถึงการ 

ศึกษาถึงการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิผลเพื่อนาํมาพฒันาการบริหารจดัการของสํานกังานยุติธรรม

จงัหวดัต่อไป 

2) ขอบเขตประชากรและแหล่งข้อมูล ในการศึกษาในคร้ังน้ีขอบเขตประชากร ได้แก่ 

ผูบ้ริหารสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดัจาํนวน 2 คน เจา้หนา้จากสาํนกังานยติุธรรมทั้ง 2 แห่งจาํนวน 11

คน กรรมการยติุธรรมจงัหวดั 2 คน ประชาชนในพื้นท่ี 2 คน  

3) ขอบเขตพื้นท่ี ในการศึกษาในคร้ังน้ีขอบเจตพื้นท่ี ไดแ้ก่ กระทรวงยุติธรรม สํานกังาน

ยติุธรรมจงัหวดันครปฐม สาํนกังานยติุธรรมจงัหวดัสมุทรสงคราม 

4) ขอบเขตเวลา 

 ระยะเวลาในการศึกษาวจิยัตั้งแต่เดือนกนัยายน 2556 – ธนัวาคม 2557 

 

1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

1) ทาํให้ทราบถึงความแตกต่างและความคล้ายคลึงในเร่ืองของการบริหารจดัการของ

สาํนกังานยติุธรรมจงัหวดัทั้ง 2 จงัหวดั 

2) ทาํให้ทราบถึง ปัญหาและอุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนในการบริหารงานของการบริหารจดัการ

สาํนกังานยติุธรรมจงัหวดั  

3) ทาํให้ทราบถึงแนวทางในการดาํเนินการเพื่อส่งเสริมการบริหารจดัการสํานักงานยุติ 

ธรรมจงัหวดัใหมี้ประสิทธิภาพ 



บทที ่2 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

 การศึกษาเร่ือง“การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจดัการของสํานกังานยุติธรรมจงัหวดักรณี 

ศึกษา สํานกังานยุติธรรมจงัหวดันครปฐมและจงัหวดัสมุทรสงคราม” ผูศึ้กษาไดศึ้กษาและคน้ควา้

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทบทวนแนวคิด ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํมาเป็นแนวทางในการ 

ศึกษาคน้ควา้ โดยไดท้าํการนาํเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาตามลาํดบัดงัน้ี 

 2.1  แนวคิดการจดัการ 

2.2  แนวคิดการบริหารงานภาครัฐ 

2.3  แนวคิดประสิทธิผลองคก์าร 

2.4  การบริหารงานยติุธรรม 

2.5  ยติุธรรมกระแสหลกั 

2.6  ยติุธรรมทางเลือก 

2.7  โครงสร้างกระบวนการยติุธรรมไทย 

2.8  ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  แนวคดิการจัดการ 

 

 2.1.1  ความหมายการจัดการ 

 ความหมายของคาํวา่ การจดัการ (Management) นิยมใชใ้นหน่วยงานและบุคลากรเอกชน 

ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม มีนักวิชาการไทยและนกัวิชาการต่างประเทศให้ความหมาย ไว้

ดงัน้ี 

 สมคิด บางโม (2539 อา้งถึงใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2554: 11) มีความเห็นวา่ การจดัการ 

คือ ศิลปะในการใช ้คน เงิน วสัดุ อุปกรณ์ขององคก์ารและนอกองคก์ารเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์อง

องคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 



9 

 

พยอม วงศ์สารศรี (2542: 33-35 อา้งถึงใน อนิวชั แกง้จาํนงค์, 2554: 20) กล่าวว่าความ 

หมายของการจดัการโดยแยกเป็น 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) การจดัการเป็นศิลปะของการใช้บุคคลอ่ืน

ทาํงานให้แก่องคก์าร 2) การจดัการเป็นกระบวนการคือ มีความสัมพนัธ์กบัการกาํหนดจุดมุ่งหมาย

ขององคก์ารและแปรเปล่ียนจุดมุ่งหมายสู่การปฏิบติัจริงและ 3) การจดัการ คือ กลุ่มของผูจ้ดัการนัน่

คือการมององคก์ารเป็นบุคคลท่ีทาํหนา้ท่ีบริหารหรือจดัการกิจกรรมต่างๆ ในองคก์าร เป็นผูด้าํเนิน 

การตดัสินใจ กาํหนดเป้าหมายและประสานงานให้สมาชิกดาํเนินงานไปในทิศทางท่ีเป็นเป้าหมาย

ร่วมกนั 

ธงชัย สันติวงษ์ (2543: 1 อา้งถึงใน อนิวชั แกง้จาํนงค์, 2554: 20) การจดัการ หมายถึง 

ภารกิจของบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลากหลายคน (ท่ีเรียกวา่ผูบ้ริหาร) ท่ีเขา้มาทาํหนา้ท่ีประสาน

ใหก้ารทาํงานของบุคคลท่ีต่างฝ่ายต่างทาํและไม่อาจประสบผลสําเร็จจากการแยกกนัทาํให้สามารถ

บรรลุผลสาํเร็จไดด้ว้ยดี 

เสนาะ ติเยาว ์(2544: 1 อา้งถึงใน อนิวชั แกง้จาํนงค์, 2554: 20) กล่าวถึงความหมายการ

บริหารท่ีครอบคลุมท่ีสุดคือกระบวนการทาํงานกบัคนและวตัถุเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององคก์าร

ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป 

วรัิช วรัิชนิภาวรรณ  (2549 อา้งถึงใน วรัิช วิรัชนิภาวรรณ, 2554: 11-12) ไดก้ล่าวไวว้า่ การ

จดัการ (Management) นิยมใชใ้นภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซ่ึงมีวตัถุประสงค์ในการจดัตั้งเพื่อมุ่ง

แสวงหากาํไร (Profits) หรือกาํไรสูงสุด (Maximum Profits) สําหรับผลประโยชน์ท่ีจะตกแก่

สาธารณะถือเป็นวตัถุประสงคร์องหรือเป็นผลพลอยได ้(By Product) เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงแตกต่างจาก

วตัถุประสงค์ในการจดัตั้งหน่วยงานภาครัฐท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อให้บริการสาธารณะทั้งหลาย (Public 

Services) แก่ประชาชนการบริหารภาครัฐทุกวนัน้ีหรืออาจเรียกวา่ การบริหารจดัการ (Management 

Administration) เก่ียวขอ้งกบัภาคธุรกิจมากข้ึน เช่น การนาํแนวคิดผูบ้ริหารสูงสุด หรือ CEO (Chief 

Executive Officer) มาปรับใชใ้นวงราชการ การบริหารราชการดว้ยความรวดเร็ว การลดพิธีการท่ีไม่

จาํเป็น การลดขั้นตอนการปฏิบติัราชการ และการจูงใจด้วยการให้รางวลัตอบแทน เป็นตน้ นอก 

เหนือจากการท่ีภาครัฐไดเ้ปิดโอกาสใหภ้าคเอกชนหรือภาคธุรกิจเขา้มารับสัมปทานจากภาครัฐ เช่น 

ให้สัมปทานโทรศพัท์มือถือ การขนส่ง เหล้า บุหร่ี อย่างไรก็ดี ภาคธุรกิจก็ไดท้าํประโยชน์ให้แก่

สาธารณะหรือประชาชนไดเ้ช่นกนั เช่น จดัโครงการคืนกาํไรให้สังคมดว้ยการลดราคาสินคา้ ขาย

สินคา้ราคาถูก หรือการบริจาคเงินช่วยเหลือสังคม เป็นตน้ 

สาคร สุขศรีวงศ ์(2550: 26 อา้งถึงใน อนิวชั แกง้จาํนงค์, 2554: 20) การจดัการ หมายถึง 

การทาํงานใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงคผ์า่นกิจกรรมการจดัการ 4 ประการ ไดแ้ก่ การวางแผน การจดั

องคก์าร การช้ีนาํ และการควบคุมองคก์าร 
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อนิวชั แกง้จาํนงค์ (2554: 20) การจดัการ หมายถึง กระบวนการในการทาํงานอย่างเป็น

ขั้นตอนโดยใช ้การวางแผน การจดัองคก์าร การจดัทรัพยากรมนุษย ์การนาํ และการควบคุมรวมถึง

การประสานการทาํงานทั้งภายในและภายนอกองค์การเพื่อให้การทาํงานบรรลุเป้าหมายและวตัถุ 

ประสงคท่ี์กาํหนดไว ้  

William (2000: 4 อา้งถึงใน อนิวชั แกง้จาํนงค,์ 2554: 19) ให้แนวคิดวา่ การจดัการ คือ การ

ทาํงานใหส้าํเร็จโดยผูอ่ื้น 

Robbins and Coulter (2002: 6 อา้งถึงใน อนิวชั แกง้จาํนงค,์ 2554: 19) ให้ความหมายการ

จดัการว่าเป็นกระบวนการของความร่วมมือเพื่อให้เกิดการร่วมกนัดาํเนินกิจกรรมการทาํงานให้

ประสบ ผลสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อตนเองและผูอ่ื้น 

Snell (2002: 14 อา้งถึงใน อนิวชั แกง้จาํนงค,์ 2554: 20) มีแนวคิดว่า การจดัการ คือ กระ 

บวนการของการทาํงานกบัคนและทรัพยากรอ่ืนๆ เพื่อใหอ้งคก์ารสามารถบรรลุผลสาํเร็จ 

George and Jones (2004: 14 อา้งถึงใน อนิวชั แกง้จาํนงค,์ 2554: 20) กล่าววา่ การจดัการ

เป็นการวางแผน การจดัองค์การ การนาํและการควบคุมคนและทรัพยากรอ่ืนๆ เพื่อให้องค์การ

สามารถบรรลุผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

Robbins and Decenzo (2004: 24 อา้งถึงใน อนิวชั แกง้จาํนงค,์ 2554: 20) ให้แนวคิดวา่ การ

จดัการหมายถึง กระบวนการในการทาํงานกบัคนใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

Hellriegel and Slocum (2005: 15 อา้งถึงใน อนิวชั แกง้จาํนงค,์ 2554: 20) กล่าววา่ การจดั 

การหมายถึงภาระงานและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในการอาํนวยการองคก์ารหรือส่วนงานหน่ึงๆ ในองค ์

การในเร่ืองต่อไปน้ีคือ การวางแผน การจดัองคก์าร การนาํและการควบคุม 

Certo and Certo (2006: 7 อา้งถึงใน อนิวชั แกง้จาํนงค,์ 2554: 20) กล่าวว่า การจดัการ 

หมายถึง การท่ีรายบุคคลสามารถแนะนาํและอาํนวยการโดยอุทิศตนเพื่อการแนะนาํและอาํนวยการ

ภาระงานในองคก์าร 

Harold Koontz (1972 อา้งถึงใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2554: 12) ให้ความหมายของการ

จดัการ หมายถึง การดาํเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวโ้ดยอาศยัปัจจยัทั้งหลาย ไดแ้ก่ คน เงิน 

วสัดุส่ิงของเป็นอุปกรณ์การจดัการนั้น 

Ernest Dale (1965 อา้งถึงใน วรัิช วรัิชนิภาวรรณ, 2554: 12) กล่าวไวว้า่ การจดัการ คือ กระ 

บวนการจดัองคก์ารและการใชท้รัพยากรต่างๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวล่้วงหนา้  

Peter Durcker (1959 อา้งถึงใน วรัิช วรัิชนิภาวรรณ, 2554: 12) ใหค้วามหมายวา่ การจดัการ 

คือ ศิลปะในการทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกบัผูอ่ื้น 
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French and Saward (1983 อา้งถึงใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2554: 12) ในปี ค.ศ. 1983 ให้

ความหมายของการจดัการไวใ้น Dictionary of Management ว่า การจดัการ คือ กระบวนการกิจ 

กรรม หรือ การศึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าท่ีในอนัท่ีจะเช่ือมัน่ไดว้า่ กิจกรรมต่างๆ ดาํเนินไปใน

แนวทางท่ีจะบรรลุผลสําเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หนา้ท่ีในอนัท่ีจะสร้าง

และรักษาไวซ่ึ้งสภาวะท่ีจะเอ้ืออาํนวยต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ดว้ยความพยายามร่วมของกลุ่ม

บุคคล   

Michael A. Hitt et al. (1979 อา้งถึงใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2554: 12 ) ในปี ค.ศ. 1979 ได้

ให้ความหมายการจดัการไวใ้นหนงัสือ Effective Management วา่ การจดัการ คือ การประสมประ 

สานทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้ดาํเนินงานเป็นเพื่อบรรลุผลสําเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวอ้ยา่งมี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

สรุป จากความหมายของนกัวิชาการขา้งตน้ ทาํให้สรุปวา่ การจดัการ หมายถึง การดาํเนิน 

งานหรือการปฏิบติัการท่ีหน่วยงานและบุคลากรของหน่วยงานนาํมาใช้เพื่อนาํไปสู่วตัถุประสงค์

หรือจุดหมายปลายทางท่ีไดก้าํหนดไว ้

 

2.1.2  แนวความคิดของการจัดการ 

1)  พฒันาการของการจดัการ 

การแบ่งยคุการพฒันาการของการจดัการแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ระยะดงัน้ี (สมคิด บางโม

, 2551: 66-71)  

(1)  การจดัการในระยะเร่ิมตน้ (ก่อนปี ค.ศ. 1910) 

ในตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 18 ไดมี้นกัปราชญช์าวเยอรมนัและออสเตรียกลุ่มหน่ึงมี

ความ สนใจในกรจดัระเบียบบริหารงานของรัฐ ซ่ึงเรียกตวัเองวา่ Cameralist ประกอบดว้ยศาสตรา 

จารยแ์ละนกับริหารเป็นกาํลงัท่ีสําคญั ระยะน้ีตรงกบัสมยัพระเจา้เฟรเดอริก วิลเลียมท่ี 1 แห่งปรัส

เชีย (ค.ศ. 1730-1740) และพระนางมาเรียเทเรซา แห่งออสเตรีย (ค.ศ. 1740-1780) บุคคลกลุ่มน้ีได้

ศึกษาและวางหลกัในการบริหารของรัฐ ยงัผลใหมี้การปฏิรูประบบเศรษฐกิจและการบริหารงานไป

พร้อมๆ กนั มีการรวบรวมความรู้ทางการบริหาร มีผูส้นใจศาสตร์ทางการบริหารมากข้ึน จึงถือได้

วา่ผลงานของนกัวิชาการหรือกลุ่ม Cameralist เป็นการวางรากฐานการบริหารราชการของรัฐหรือ

รัฐศาสนศาสตร์ 

ในสหรัฐอเมริกา มีความสนใจในวิชาการจดัการเช่นเดียวกนั Woodrow Wilson 

ไดเ้ขียนบทความเสนอแนะแนวความคิดทางการบริหารเร่ือง The Study Administration มีสาระ 

สําคญั ให้แยกการบริหารของรัฐออกจากการเมืองการบริหารเป็นเร่ืองของการปฏิบติั แต่การเมือง
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เป็นเร่ืองของนโยบายและเสนอแนะให้ขา้ราชการศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัการบริหารดว้ย ต่อมาใน

ปี ค.ศ. 1905 Frank Goodnow ไดเ้ขียนบทความเร่ือง Principles of Administration Law of the 

United State เสนอความเห็นบางส่วนท่ีต่างจาก Wilson กล่าวคือ การเมืองและการบริหารไม่ควร

แยกจากกัน การเมืองเป็นเจตจาํนงของรัฐ การบริหารเป็นการนําเอาเจตจาํนงของรัฐไปปฏิบติั

นัน่เอง 

 กล่าวโดยสรุป ในคริสต์ศตวรรษท่ี 18 วงวิชาการโดยเฉพาะมหาวิทยาลยัเร่ิมมี

ความสนใจคน้ควา้และพฒันาความรู้ทางการจดัการ โดยจุดสนใจของการคน้ควา้อยู่ท่ีการบริหาร

กิจการของรัฐ 

(2)  ระยะการจดัการเชิงวทิยาศาสตร์ (ค.ศ. 1911-1930) 

  การศึกษาคน้ควา้ทางดา้นการจดัการเจริญกา้วหนา้ โดยมีการนาํเอาวิธีการ

ทางวทิยาศาสตร์มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือแสวงหาวธีิทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

2.1)  แนวคิดของ Henry Town 

จุดเร่ิมของการจดัการเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) เร่ิม

ข้ึนเม่ือ Henry Town ประธานบริษทัเยลแอนด์ทาวน์ ในสหรัฐอเมริกา เสนอบทความเก่ียวกบัการ

จดัการต่อท่ีประชุมสมาคมวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1880 เนน้ให้ความสําคญั

ของการจดัการวา่มีความสาํคญัไม่นอ้ยกวา่การผลิต 

2.2)  แนวคิดของ Frederic  Winslow  Taylor 

Frederic Winslow Taylor วิศวกรชาวอเมริกัน ได้นําวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์มาประยุกต์กับการจดัการธุรกิจอุตสาหกรรม จนได้รับสมญานามว่า บิดาแห่งการ

จดัการเชิงวทิยา ศาสตร์ หลกัการสาํคญัของการจดัการเชิงวทิยาศาสตร์มีดงัน้ี  

2.2.1)  หลกัเร่ืองเวลา (Time-Study Principles) จะตอ้งมีการวดั

ความสามารถในการผลิตดว้ยเวลา 

2.2.2)  หลกัการกาํหนดหน่วยค่าจา้ง (Price-Rate Principles) 

ควรจะจ่ายค่าจา้งเป็นสัดส่วนกบัผลผลิต 

2.2.3)  หลักการแยกงานวางแผนออกจากการปฏิบัติการ 

(Separation of Planning from Performance Principles) จะตอ้งถือวา่ฝ่ายจดัการเป็นผูว้างแผนส่วน

คนงานจะตอ้งรับผดิชอบการปฏิบติังานตามแผนท่ีวางไว ้โดยแยกออกจากกนัอยา่งเด็ดขาด คนงาน

ไม่มีส่วนร่วมในการวางแผน 
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2.2.4)  หลกัการทาํงานแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Methods 

of Work Principles) ฝ่ายบริหารควรกาํหนดวิธีการและมาตรฐานการปฏิบติังานโดยอาศยัวิธีการ

ทางวทิยา ศาสตร์ท่ีสามารถวดัและตรวจสอบได ้

2.2.5)  หลกัการควบคุมโดยฝ่ายจดัการ (Managerial-Control 

Principles) ผูจ้ ัดการควรได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีและเป็นฝ่ายวางแผนและควบคุมการ

ปฏิบติัการ 

2 . 2 . 6 )  หลัก ก า รจัดระ เ บี ย บ ก า รป ฏิ บัติ ง า น  ( Function-

Management Principles) ให้ยึดถือการปฏิบติังานตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งเสริม

ประสิทธิภาพของการทาํงาน 

2.3)  แนวคิดของ Henri Fayol 

ไดเ้สนอแนวคิดไวว้า่องคป์ระกอบมูลฐานของการจดัการมีอยู ่5 ประการ

ดงัน้ี 

2.3.1)  การวางแผน คือ การศึกษาอนาคตและความตอ้งการแลว้วาง

แนวทางปฏิบติัไวล่้วงหนา้ 

2.3.2)  การจดัหน่วยงาน คือ การจดัแบ่งหน่วยงานออกเป็นแผนก 

เป็นฝ่ายหรือเป็นกลุ่มตามลกัษณะของงาน และการแบ่งงานกนัทาํ 

2.3.3)  การบงัคบับญัชา คือการบงัคบับญัชาสั่งการให้คนงานทาํงาน

ตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายตามลาํดบัชั้น 

2.3.4)  การประสานงาน คือการประสานหน่วยงานย่อยต่างๆของ

หน่วยงานใหด้าํเนินไปตามเป้าหมาย ไม่ใหข้ดักนัทั้งวธีิการทาํงานและเป้าหมายของงาน 

2.3.5)  การควบคุม คือการควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระเบียบ

ขอ้บงัคบัท่ีวางไวห้รือตามแผนท่ีวางไว ้เพื่อใหง้านดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อยรวดเร็ว 

(3)  ระยะการจดัการเชิงมนุษยสัมพนัธ์ (ค.ศ. 1931-1950) 

แนวความคิดของการจัดการเชิงมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation 

Management) เร่ิมพฒันาข้ึนราว ค.ศ. 1917 ถือวา่การจดัการเป็นกิจกรรมของคนกบัคน มนุษยเ์ป็น

ปัจจยัสาํคญัท่ี สุดในการทาํงาน ความตอ้งการทางใจ กาํลงัใจ ความพึงพอใจ เป็นหวัใจสาํคญัในการ

สร้างเสริมประสิทธิภาพของงานไม่น้อยกว่าปัจจัยอ่ืนๆ บุคคลแรกท่ีมีบทบาทสําคัญของ

แนวความคิดในกลุ่มน้ีคือ Mary Parker Follet เป็นนกัสังคมสงเคราะห์ชาวอเมริกา ไดช้ี้ให้เห็น

ความสําคญัของการจดัการงานท่ีตอ้งอาศยัหลกัจิตวิทยา การศึกษาให้รู้จกัจิตใจของคน และการทาํ

ใหเ้กิดความเห็นร่วมกนัของคนในหน่วยงานเสียก่อน การจดัการงานจึงดาํเนินไปสู่เป้าหมายไดดี้ 
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การศึกษาทดลองท่ีมีอิทธิพลมากคือ การศึกษาทศันคติและปฏิกิริยาทาง

จิตวทิยาของคนงานในการทาํงานในสถานการณ์ท่ีต่างกนัท่ี โรงงานฮอวท์อร์น (Hawthorne plants) 

ในระหว่างปี ค.ศ. 1927-1932 โดยมี George E. Mayo จากมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด เป็นหัวหน้า

คณะวจิยั ผลของการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

3.1)  คนเป็นส่ิงท่ีมีชีวิต เร่ืองจิตใจ ขวญัและกาํลงัใจเป็นส่ิงสําคญั

สาํหรับการทาํงาน จะปฏิบติัต่อคนงานเหมือนเคร่ืองจกัรไม่ได ้

3.2)  รางวลัทางจิตใจมีผลต่อการจูงใจในการทาํงานไม่นอ้ยกวา่เงิน 

3.3)  ความสามารถในการทํางานของคนงานไม่ได้ข้ึนอยู่กับ

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพอยา่งเดียว แต่ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มทางสังคมของหน่วยงานดว้ย 

3.4)  อิทธิพลของกลุ่มมีความสําคัญยิ่งต่อการดําเนินงานของ

หน่วยงาน 

(4)  ระยะการจดัการเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (ค.ศ. 1951-1995) 

4.1)  Getzels and Gubaให้ความเห็นวา่พฤติกรรมของผูจ้ดัการเป็น

ผลรวมของความสัมพนัธ์ของปัจจยั 3 ประการ คือ 1) วฒันธรรมประเพณีและความปรารถนาของ

สังคม 2) ลกัษณะเฉพาะของสถาบนัท่ีผูจ้ดัการดาํรงตาํแหน่งอยู่ 3) ตวัผูจ้ดัการ นั้นคือ บุคลิกภาพ 

ความตอ้งการ และความจาํเป็น 

4.2)  Chester I. Barnard ไดค้น้ควา้รวบรวมทฤษฏีการจดัการไวโ้ดย

ใหแ้นวคิดวา่การจดัการเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์หลายสาขา ไดแ้ก่ ปรัชญา รัฐศาสตร์ จิตวิทยา 

สังคมวิทยา และวิทยาศาสตร์กายภาพ โดยถือว่าหน่วยงานเป็นระบบของความร่วมมือบาร์นาร์ด 

มองพฤติกรรมของผู ้จ ัดการออกเป็น 2 นัย กล่าวคือ พฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดความสําเร็จตาม

วตัถุประสงคข์ององคก์ารเรียกวา่ ประสิทธิผล กบัพฤติกรรมท่ีก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการทาํงาน

โดยถือเอาระดบัความพึงพอใจของบุคคลทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเป็นเคร่ืองวดัพฤติกรรม ประการหลงัน้ี

เรียกวา่ ประสิทธิภาพ พฤติกรรมของผูจ้ดัการท่ีพึงประสงคค์วรมีทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

4.3)  Rensis Likert ไดท้าํการวิจยัแบบผูน้าํโดยเนน้ดูพฤติกรรมของ

ผูน้าํแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ ผูน้าํท่ีใหค้วามสาํคญักบัคนและผูน้าํท่ีใหค้วามสาํคญักบังาน 

4.4)  Robert Blake and Jane Mouton ไดศึ้กษาพฤติกรรมของผูน้าํ 

โดยแยกพฤติกรรมออกเป็น 2 แบบ คือ พฤติกรรมท่ีมุ่งความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมท่ีมุ่งงาน  

(5)  ระยะการจดัการเชิงสถานการณ์ (ค.ศ. 1996-ปัจจุบนั) 

ทฤษฏีการจดัการเชิงสถานการณ์ (Contingency Theory) เป็นทฤษฏีการ

จดัการท่ีเน้นการปรับปรุงพฤติกรรมการจดัการตามสถานการณ์ขององค์การ สถานการณ์ของ
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องค์การเกิดจากอิทธิพลของเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ รวมทั้ง

บุคลากรขององคก์าร ทฤษฏีน้ีไม่มีหลกัเกณฑต์ายตวัเหมือนทฤษฏีการจดัการอ่ืนๆ และเป็นทฤษฏีท่ี

เกิดใหม่โดยผสมผสานแนวคิดของทฤษฏีการจดัการเชิงวิทยาศาสตร์ การจดัการเชิงพฤติกรรม

ศาสตร์ และการจดัการเชิงปริมาณเขา้ดว้ยกนั  

ดงันั้นการวิเคราะห์สถานการณ์โดยทัว่ไปนิยมใช้ การวิเคราะห์ SWOT 

เพื่อประ เมินจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ขององคก์าร โอกาส (Opportunity) และ

อุปสรรค (Treat) รวมทั้งการวิเคราะห์การแข่งขนั ในการดาํเนินการขององค์การ เม่ือวิเคราะห์

สถานการณ์ขององคก์ารไดแ้ลว้จึงมากาํหนดแนวทางบริหารจดัการให้เหมาะสมต่อไป ทฤษฏีการ

จดัการท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ ทฤษฏี X ทฤษฏี Y ทฤษฏี Z  

2)  กระบวนการจดัการ 

ผูเ้สนอแนวความคิดเร่ืองกระบวนการจดัการซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปมีดงัน้ี 

(สมคิด บางโม, 2551: 71-75) 

(1)  กระบวนการจดัการของ Henri Faylo 

Henri Faylo เป็นบุคคลแรกท่ีวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบมูลฐานของการ

จดัการวา่มี 5 ประการ (POCCC) ซ่ึงมีดงัน้ี 

1.1)  การวางแผน (Planning) การศึกษาข้อมูลในปัจจุบันและ

คาดการณ์ในอนาคต แลว้วางเป้าหมายและแนวทางปฏิบติัไว ้

1.2)  การจดัหน่วยงาน (Organizing) คือ การจดัโครงสร้างของ

หน่วย งานหรือองคก์ารออกเป็นหน่วยงานยอ่ยๆ กาํหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงาน การ

จดัสรรคนเขา้ทาํงานในตาํแหน่งต่างๆ 

1.3)  การสั่งการบังคับบัญชา (Commanding) คือ การสั่งให้

คนทาํงานตามหนา้ท่ีมอบหมายงานใหท้าํ บงัคบับญัชาพนกังานใหท้าํงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

1.4)  การประสานงาน (Coordinating) คือ การจดัระเบียบการทาํงาน

ไม่ใหก้า้วก่ายกนั ติดต่อประสานงานใหห้น่วยงานยอ่ยต่างๆ ขอองคก์าร และประสานคนให้ทาํงาน

โดยราบร่ืนไม่ใหข้ดัแยง้กนั 

1.5)  การควบคุม (Controlling) คือ การควบคุมให้พนักงาน

ปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ตรวจสอบให้ผลการปฏิบติังานเป็นไปตามมาตรฐานท่ี

กาํหนดไว ้หรือควบคุมใหท้าํงานตามระเบียบขอ้บงัคบัท่ีวางไว ้  

(2)  กระบวนการจดัการของ Luther Gulick and LyndallUrwick 

Luther Gulick and Lyndall Urwick ไดน้าํหลกัการจดัการของ Faylo มา
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ปรับปรุงประยุกต์กบัการบริหารราชการ คือ POSDCoRB ซ่ึงหมายถึงกระบวนการบริหาร 7 ประ 

การดงัน้ี 

2.1)  P = Planning หมายถึงการจดัการวางโครงการและแผนปฏิบติั

งานไวล่้วงหนา้วา่จะตอ้งทาํอะไรบา้งและทาํอยา่งไร เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

2.2)  O = Organizing หมายถึงการจดัหน่วยงาน กาํหนดโครงสร้าง

ของหน่วยงาน การแบ่งส่วนงาน การจดัสายงานตาํแหน่งต่างๆ กาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีใหช้ดัเจน 

2.3)  S = Staffing หมายถึงการจดัตวับุคคล เป็นการบริหารงานดา้น

บุคลากรอนัไดแ้ก่ การจดัอตัรากาํลงั การสรรหา การพฒันาบุคลากร การสร้างบรรยากาศการทาํงาน

ท่ีดี การประเมินผลการทาํงาน และการใหพ้น้จากงาน 

2.4)  D = Directing หมายถึงการอาํนวยการ นบัตั้งแต่การตดัสินใจ 

การวนิิจฉยั สั่งการ การควบคุมบงัคบับญัชา และควบคุมการปฏิบติังาน 

2.5)  Co = Coordinating หมายถึงการประสานงาน ประสานกิจการ

ดา้นต่างๆของหน่วยงาน ใหเ้กิดความร่วมมือเพื่อดาํเนินไปสู่เป้าหมายเดียวกนั 

2.6)  R = Reporting หมายถึงการรายงานผลการปฏิบติังานหน่วยงาน

ให้แก่ผูบ้ริหารและสมาชิกของหน่วยงานไดท้ราบความเคล่ือนไหวของการดาํเนินงานวา่กา้วหน้า

เพียงใด 

2.7)  B = Budgeting หมายถึงการงบประมาณ การจดัทาํงบประมาณ 

บญัชี การใชจ่้ายเงิน การควบคุมและตรวจสอบดา้นการเงิน 

(3)   กระบวนการจดัการของ Harold D. Koontz 

  Harold D. Koontz กาํหนดขั้นตอนการจดัการไว ้5 ขั้นตอน คือ POSDC 

ดงัน้ี 

3.1)  Planning - การวางแผน 

3.2)  Organizing – การจดัองคก์าร 

3.3)  Staffing – การจดัคนเขา้ทาํงาน 

3.4)   Directing – การอาํนวยการ  

3.5)   Controlling – การควบคุมการทาํงาน 

(4)   กระบวนการจดัการของ Ernest Dale 

Ernest Dale ไดจ้าํแนกหน้าท่ีของผูจ้ดัการไว ้7 ขั้นตอน คือ POSDCIR 

เขาเห็นพอ้งกบั Koontz 5 ขั้นตอนแรก (POSDC) และเพิ่มเขา้ไปอีก 2 ขั้นตอน (IR) ดงัน้ี 

4.1)  Planning - การวางแผน 
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4.2)  Organizing - การจดัองคก์าร 

4.3)  Staffing - การจดัคนเขา้ทาํงาน  

4.4)  Directing - การอาํนวยการ 

4.5)  Controlling - การควบคุมการทาํงาน 

4.6)  Innovation - การสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ 

4.7)  Representation - การเป็นตวัแทนขององคก์าร  

(5)   กระบวนการจดัการตามแนวความคิดปัจจุบนั 

หลงัจากท่ีไดมี้ผูเ้สนอกระบวนการจดัการหลายแนวความคิด นกัวิชาการ

ทางการบริหารส่วนใหญ่ในปัจจุบันได้ศึกษาและวิเคราะห์แนวความคิดทั้ งหมดและสรุปว่า

กระบวนการจดัการควรจะมีเพียง 4 ขั้นตอน คือ PODC ดงัน้ี 

5.1)  Planning – การวางแผนงาน หมายถึง การกาํหนดพนัธกิจ 

(Mission) เป้า หมาย (Goals) และแผนงาน (Plans) เพื่อให้องคก์รปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลตามท่ีประสงค์ กระบวนการวางแผนจึงประกอบด้วยขั้นตอนหลกั 3 ประการ 

ไดแ้ก่ (1) การกาํหนดพนัธกิจ (2) การกาํหนดเป้าหมาย และ (3) การกาํหนดแผนงาน 

5.1.1)  พนัธกิจ (Mission) หมายถึง เหตุผลในการดาํรงอยูแ่ละ

ขอบเขตในการดาํเนินขององคก์ร ซ่ึงมีความโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

การกาํหนดพนัธกิจของแต่ละองค์กรจะมีความแตกต่างกัน

ทั้งน้ีองค์กรแต่ละแห่งสามารถเลือกกาํหนดพนัธกิจไดจ้ากประเด็นต่างๆคือ (1) ลูกคา้ (2) สินคา้

หรือบริการ (3) ทาํเลท่ีตั้ง (4) เป้าหมายทางเศรษกิจ (5) เทคโนโลยี (6) ปรัชญา (7) จุดแข็ง (8) 

ภาพลกัษณ์ต่อสาธารณะ และ (9) พนกังาน การกาํหนดพนัธกิจอาจทาํได ้2 ลกัษณะ คือ การเขียน

เป็นประโยคหรือขอ้ความติดต่อกนั หรือสามารถเขียนโดยแบ่งพนัธกิจออกเป็นขอ้ๆ 

5.1.2)  เป้าหมาย (Goals) หมายถึง ผลลพัธ์ท่ีองคก์รมุ่งประสงค์

จากการดาํเนินงานประเภทของเป้าหมาย (Types of Goals) เพื่อให้สอดคลอ้งกบัอาํนาจหนา้ท่ีและ

ความรับผดิชอบของตนและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร ประเภทของเป้าหมายสามารถแบ่งออก

ไดต้ามลกัษณะดงัน้ี 1) แบ่งตามระยะเวลา การกาํหนดเป้าหมายตามระยะเวลาสามารถแบ่งออกได้

เป็น 3 ระดบั คือ (1) เป้าหมายระยะยาว (Long Term Goal) มีเป้าหมายซ่ึงหวงัผลสําเร็จในเวลา 5 ปี

ข้ึนไป (2) เป้าหมายระยะกลาง (Medium Term Goal)  มีเป้าหมายซ่ึงหวงัผลสาํเร็จใน 1-5 ปี และ (3) 

เป้าหมายระยะสั้น (Short Term Goal)  มุ่งหมายให้มีผลสําเร็จในเวลาไม่เกิน 1 ปี และ2) แบ่งตาม

ระดับการบริหารงานการกาํหนดเป้าหมายตามการบริหารงานนั้นจะพิจารณาตามระดับของผู ้

บริหารประกอบดว้ย (1) เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal) ซ่ึงกาํหนดโดยผูบ้ริหารระดบัสูง 
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เป็นเป้าหมายโดยภาพรวมของทั้งองค์กร (2) เป้าหมายเชิงยุทธวิธี (Tactical Goal) เป็นเป้าหมายท่ี

กาํหนดโดยผูบ้ริหารระดบักลาง เพื่อระบุส่ิงท่ีแต่ละฝ่ายในองค์กรตอ้งการจะมีหรือเป็น (3) เป้า 

หมายเชิงปฏิบติัการ (Operational Goal) เป็นเป้าหมายท่ีกาํหนดโดยผูบ้ริหารระดบัตน้ เพื่อระบุส่ิงท่ี

หน่วยงานยอ่ยของแต่ละฝ่ายตอ้งการ  

5.1.3)  แผน (Plans) หมายถึง วิธีการซ่ึงกาํหนดข้ึนเพื่อให้การ

ดาํเนินงานองคก์รบรรลุเป้าหมายประเภทของแผน (Types of Plans) 

ก)   แบ่งตามระยะเวลา แผนงานสามรถแบ่งตาม

ระยะเวลาไดเ้ป็น 3 ระยะคือ (1) แผนระยะยาว (Long Term Plan) หมายถึง แผนซ่ึงจดัทาํให้

สอดคล้องกบัเป้าหมายระยะยาว และกาํหนดวิธีการทาํงานเป็นเวลายาวเกิน 5 ปีข้ึนไป (2) แผน

ระยะกลาง (Medium Term Plan) หมายถึง แผนซ่ึงจดัทาํให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายระยะกลาง และ

กาํหนดวิธีการทาํงานเป็นเวลา 1-5 ปี และ (3) แผนระยะสั้น (Short Term Plan) หมายถึง แผนซ่ึง

จดัทาํใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายระยะสั้น และกาํหนดวธีิการทาํงานเป็นเวลานอ้ยกวา่ 1 ปี  

ข)  แบ่งตามระดับการบริหารงาน มี 3 ระดับ คือ (1) 

แผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Plan) หมายถึง แผนท่ีกาํหนดข้ึนให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

(2) แผนเชิงยทุธวธีิ (Tactical Plan) หมายถึง แผนท่ีกาํหนดข้ึนให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายเชิงยุทธวิธี 

และ (3) แผนเชิงปฏิบติัการ (Operational Plan) หมายถึง แผนท่ีกาํหนดข้ึนให้สอดคลอ้งกับ

เป้าหมายเชิงปฏิบติัการ 

ค)  แบ่งตามปริมาณการใช้งาน แบ่งออกได้เป็น 3 

ลกัษณะคือ  

1)  แผนท่ีใช้คร้ังเดียว (Single-use Plan) หมายถึง 

แผนท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อรองรับเป้าหมายสําหรับงานใดงานหน่ึงเพียงคร้ังเดียว แผนประเภทน้ีจะใช้

สาํหรับงานใน 2 ลกัษณะ คือ 

1.1)  โครงงาน (Project) หมายถึง แผนท่ีระบุ

กิจกรรม วธีิการทาํงาน กาํหนดเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุด และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นสําหรับการทาํ

ใหง้านใดงานหน่ึงใหบ้รรลุเป้าหมาย 

1.2)  โครงการ (Program) หมายถึง แผนท่ี

ประกอบดว้ยกิจกรรม หรือโครงงานหลายๆ อยา่งรวมเขา้ดว้ยกนั  

2)  แผนท่ีใชป้ระจาํ (Standing Plan) หมายถึง แผน

ท่ีจดัทาํข้ึน เพื่อรองรับการทาํงานประจาํหรืองานตามปกติขององค์กรเพื่อให้งานนั้ นๆ บรรลุ

เป้าหมายท่ีกาํหนด โดยไม่กาํหนดระยะเวลาส้ินสุดของแผน 
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2.1)  กฎ (Rules) เป็นแผนประเภทหน่ึงซ่ึงระบุ

ส่ิงท่ีสมาชิกจะตอ้งกระทาํ หรือหา้มกระทาํภายใตเ้หตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง 

2.2)  นโยบาย (Policy) เป็นแผนซ่ึงระบุ

แนวทางกวา้งๆ ในการปฏิบติังาน โดยเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานใช้วิจารณญาณพิจารณาเลือก

ดาํเนินการภายใตข้อบ เขตและแนวทางท่ีกาํหนดไว ้เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร 

2.3) ระเบียบวิธีปฏิบติั (Procedures) เป็นแผน

ท่ีระบุราย ละเอียดและวิธีปฏิบติังานแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานปฏิบติัตาม

รายละเอียดและขั้นตอนท่ีกาํหนดโดยไม่สับสนและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

3)  แผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) เป็นแผนท่ี

จดัทาํข้ึนโดยไม่มีกาํหนดระยะเวลาการใชง้านท่ีชดัเจน แต่จะถูกนาํมาใชเ้ม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ตามท่ีกาํหนด 

5.2)  Organizing – การจดัองคก์าร หมายถึง การออกแบบงาน การจดั

แผนกงาน การจดัแบ่งอาํนาจหน้าท่ี และการประสานงานระหว่างบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ใน

องค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถดาํเนินงานไดบ้รรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ประกอบดว้ยขั้นตอน 4 

ประการ ได้แก่ (1) การออกแบบงาน (Job Design) (2) การออกแบบโครงสร้างองค์กร 

(Organizational Structure Design) (3) การจดัแบ่งอาํนาจหนา้ท่ี (Authority Allocation) และ (4) 

การประสานงาน (Coordination)  

5.2.1)  การออกแบบงาน (Job Design) หมายถึง การกาํหนด

ภาระหนา้ท่ีและความรับผดิชอบสาํหรับสมาชิกขององคก์รในแต่ละตาํแหน่งงาน 

ก)  การกาํหนดเน้ืองานตามความชาํนาญเฉพาะด้าน 

(Job Specialization) หมายถึง กรกาํหนดใหผู้ป้ฏิบติังานแต่ละตาํแหน่งมีความรับผิดชอบในเน้ืองาน

อยา่งจาํกดัเพียงไม่ก่ีประเภท เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความชาํนาญเฉพาะดา้น 

ข)  ทางเลือกอ่ืนในการออกแบบงาน (Alternatives to 

Job Design) การผสมผสานวธีิเดิมเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัองคก์ร ทางเลือกดงักล่าว ไดแ้ก่ 

1)  การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) หมายถึง การ

ท่ีองค์ กรกาํหนดให้พนักงานสลับสับเปล่ียนตาํแหน่งหน้าท่ีงานระหว่างกลุ่มพนักงาน เพื่อให้

พนักงานมีโอกาสหมุนเวียนไปปฏิบติัหน้าท่ีในตาํแหน่งงานอ่ืนๆ ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ

แตกต่างจากเดิม 

2)  การขยายขอบเขตงาน (Job Enlargement) 

หมายถึง การเพิ่มปริมาณและความหลากหลายของเน้ืองานในตาํแหน่งหนา้ท่ีหน่ึงๆ 
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3)  การเพิ่มคุณค่างาน (Job Enrichment) หมายถึง 

การยกระดบัขอบเขตของเน้ืองานจนผูป้ฏิบติังานรับรู้วา่มีอาํนาจหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ การยอมรับ 

มีโอกาสประสบความสาํเร็จ และมีความกา้วหนา้ทางหนา้ท่ีการงานสูงข้ึน 

3.1 )   ความหลากหลายของทักษะ (Skill 

Variety) หมาย ถึง การเพิ่มหน้าท่ีและความรับผิดชอบ เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานได้ใช้ทกัษะดา้นอ่ืนๆ 

เพิ่มเติม 

3.2)  เอกลักษณ์ของงาน (Task Identity) 

หมายถึง การเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานซ่ึงเดิมอาจทาํหนา้ท่ีเพียงส่วนใดส่วนหน่ึงของงาน ทาํหนา้ท่ี

เพิ่มเติมโดยรับผดิชอบงานตั้งแต่ตน้จนจบ 

3.3)  ความสําคญัของงาน (Task Significance) 

หมายถึง การทาํใหผู้ป้ฏิบติังานทราบวา่ผลงานของตนมีผลกระทบหรือสาํคญัต่อบุคคลอ่ืนเพียงใด 

3 . 4 )   ค ว า ม อิ ส ร ะ ใ น ก า ร ทํา ง า น  ( Task 

Autonomy) หมาย ถึง การอนุญาตใหผู้ป้ฏิบติังาน สามารถกาํหนดรายละเอียดในการทาํงานไดเ้อง 

4)  การกาํหนดเวลาการทาํงาน (Working Time) 

ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการกาํหนดเวลาทาํงานสาํหรับหลายตาํแหน่งต่างๆ มีหลายประการ เช่น 

1)  เทคโนโลยกีารส่ือสาร 

2)  วถีิการใชชี้วติ 

3)  ลกัษณะงาน 

4)  สภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ 

5)  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.2.2 )   การออกแบบโครงสร้างองค์กร (Organizational 

Structure Design) หมายถึง การจดักลุ่มตาํแหน่งงานต่างๆ เขา้ดว้ยกนัเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้การ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของสมาชิกภายในองคก์รเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และไดรั้บผล

ตามเป้าหมายขององคก์ร 

ก)  โครงสร้างตามหนา้ท่ีธุรกิจ (Business Functional 

Structure) การแบ่งตามความรับผดิชอบตามหนา้ท่ีทางธุรกิจ 

ข)  โครงสร้างตามการตลาด (Market Driven 

Structure) การจดัโครงสร้างตามการตลาดสามารถแบ่งยอ่ยได ้3 ลกัษณะ คือ (1) การจดัโครงสร้าง

ตามกลุ่มลูกคา้ (Customer Structure) (2) การจดัโครงสร้างตามกลุ่มสินคา้ (Product Structure) และ 

(3) การจดัโครง สร้างตามภูมิศาสตร์ (Geographic Structure) 
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ค)  โครงสร้างแบบผสม (Hybrid Structure) เป็นการ

นาํขอ้ดีของทั้ง โครงสร้างตามหนา้ท่ีธุรกิจและโครงสร้างตามการตลาดมาผสมผสานกนั 

ง)  โครงสร้างเชิงซ้อน (Matrix Organization) เหมาะ

สาํหรับองคก์รท่ีมีงานโครงการเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะ โดยทีมงานผูรั้บผิดชอบในแต่ละโครงการจะ

ประ กอบดว้ยหวัหนา้โครงการและสมาชิกซ่ึงไดรั้บการจดัสรรมาจากฝ่ายต่างๆ ขององคก์ร เพื่อมา

รวมตวักนัเป็นการเฉพาะกิจ 

5.2.3)  การจัดแบ่งอํานาจหน้าท่ี (Authority Allocation) 

หมายถึง สิทธิอนัชอบธรรมของผูบ้ริหารในการสั่งการผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ปฏิบติังานเพื่อบรรลุ

วตัถุประสงคข์ององคก์ร 

ก)  สายการบงัคบับญัชา (Chain of Command) 

หมายถึง สายการสั่งการและรายงานผลการปฏิบติัตามลาํดบัชั้นภายในองค์กรตั้งแต่ระดบับนสุด

จนถึงระดบัล่างสุด 

ข)  ขอบเขตการบริหาร (Span of Management) 

หมายถึง จาํนวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีข้ึนตรงต่อผูบ้ริหาร 

1)  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีความรู้ความสามารถสูง

และสามารถแกไ้ขปัญหาไดเ้อง 

2)  ลกัษณะงาน 

3)  จาํนวนและระดบัความรุนแรงของปัญหา 

ค)  การมอบหมายงาน (Delegation) หมายถึง การ

มอบหมายอาํนาจหนา้ท่ี (Authority) และความรับผดิชอบ (Responsibility) ใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

ง)  การกระจายอาํนาจ (Decentralization) หมายถึง 

การท่ีผู ้บริหารระดบัสูงขององคก์รกระจายอาํนาจหนา้ท่ีและอาํนาจการตดัสิน ลงไปตามลาํดบัชั้นสู่

ระดบัต่างๆขององคก์ร 

5.2.4)  การประสานงาน (Coordination)การวางกรอบของการ

ประสานงาน จะตอ้งมีความชดัเจนเพื่อให้การประ สานงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ กรอบของ

การประสานงานท่ีจาํเป็นไดแ้ก่  

ก)  ผูป้ระสานงาน (Coordinator) ควรกาํหนดให้มีผูท้าํ

หน้าท่ีรับผิด ชอบเป็นผูป้ระสานงาน โดยกาํหนดเพียง 1 คน หรือกาํหนดให้แต่ละหน่วยงานมี

บุคคลทาํหน้าท่ีเป็นจุดติดต่อ ระหว่างหน่วยงาน หรือ กาํหนดให้ตวัแทนทาํหน้าท่ีเป็นกรรมการ

ประสานงาน 
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ข)   บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and 

Responsibilities) ผูป้ระสานงานจะทาํหน้าท่ีเป็นเพียงฝ่ายสนบัสนุนดา้นขอ้มูล ไม่ใช่ผูป้ฏิบติังาน

หรือตดัสินใจ 

ค)   กฎหมายและระเบียบท่ีจํา เป็น (Rules and 

Regulations) การประสานงานแนวด่ิง (Vertical Coordination) ภายในองคก์ร มกัเป็นไปดว้ยความ

เรียบร้อย เน่ืองจากผูบ้ริหารแต่ละลาํดบัชั้นจะทราบบทบาทและอาํนาจหนา้ท่ีของตนเองในการรับ

คาํสั่งหรือรายงานการปฏิบติังานต่อผูบ้ริหารชั้นสูงข้ึนไปอยา่งชดัเจน 

ง )   ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น แ น ว ร า บ  ( Horizontal 

Coordination) ซ่ึงบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งประสานงานกนัต่างไม่มีอาํนาจหน้าท่ี

เหนือหน่วยงานอ่ืนๆ ดงันั้นผูบ้ริหารจะตอ้งกาํหนดกฎระเบียบท่ีจาํเป็นให้แก่ผูป้ระสานงาน เพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพอยา่งสูงสุด 

5.3  Leading – การอาํนวยการหรือการช้ีนาํ หมายถึง การใชภ้าวะผูน้าํ

ของผูบ้ริหารร่วมกบัการจูงใจในการทาํให้สมาชิกขององค์กรทาํงานของตนเองอยา่งเต็มท่ี เพื่อให้

องคก์รไดรั้บผลสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้การช้ีนาํจึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 2 ส่วน 

คือ (1) ภาวะผูน้าํ หมายถึง ความสามรถของผูน้าํในการทาํให้บุคคลอ่ืนปฏิบติัอย่างใดอย่างหน่ึง

เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร และ (2) การจูงใจ หมายถึง การชักจูงให้บุคคลอ่ืนแสดง

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งเต็มท่ีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ

องคก์รท่ีกาํหนดไว ้

   5.3.1)  อาํนาจ (Power)  

 อาํนาจประเภทต่างๆ สามารถแบ่งไดต้ามแหล่งท่ีมา (Sources of 

Power) ในดา้นต่างๆ ไดด้งัน้ี 

ก)  อาํนาจโดยธรรม (Legitimate Power) เป็นอาํนาจซ่ึง

ผูบ้ริหารไดรั้บมาพร้อมกบัตาํแหน่งและหนา้ท่ีขององคก์ร 

ข)  อาํนาจในการให้รางวลั (Reward Power) เป็นอาํนาจ

ซ่ึงผูบ้ริหารมอบส่ิงท่ีมีคุณค่าใหก้บับุคคลในองคก์ร 

ค)  อาํนาจในการให้โทษ (Coercive Power) เป็นอาํนาจ

ในการลงโทษบุคคลในองคก์ร 

ง)   อาํนาจจากการช่ืนชม (Referent Power) เป็นอาํนาจ

ซ่ึงบุคคลไดรั้บจากการช่ืนชม 

จ)   อาํนาจจากความเช่ียวชาญ (Expert Power) เป็น
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อาํนาจซ่ึงบุคคลไดรั้บจากความเช่ียวชาญหรือความรู้ความสามารถเฉพาะดา้นของตน 

ฉ)   อาํนาจจากขอ้มูลข่าวสาร (Information Power) เป็น

อาํนาจซ่ึงบุคคลไดรั้บจากการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล หรือจากการควบคุมการแพร่กระจายของขอ้มูล

ข่าวสาร 

5.3.2)  ทฤษฏีภาวะผูน้าํ (Leadership Theories)  

ก)  ทฤษฏีท่ีว่าด้วยคุณลักษณะเฉพาะของผูน้ํา (Trait 

Theories) เป็นการศึกษาลกัษณะเฉพาะของผูน้าํท่ีประสบความสาํเร็จมีคุณลกัษณะอยา่งไร ผูบ้ริหาร

ท่ีประสงคจ์ะพฒันาภาวะผูน้าํของตนของตนให้สูงข้ึนอาจทาํไดโ้ดยสร้างและปรับปรุงคุณลกัษณะ

เฉพาะของตนในดา้นต่างๆ ดงัน้ี  

1)  คุณลกัษณะทางความคิดและสติปัญญา 

(Conceptual Characteristics) 

2)  คุณลกัษณะทางความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 

(Interpersonal Characteristics) 

3)  คุณลกัษณะทางดา้นการทาํงาน (Technical 

Characteristics)  

4)  คุณลกัษณะส่วนตวั (Personal Characteristics) 

5)  คุณลกัษณะทางกายภาพ (Physical 

Characteristics) 

6)  คุณลกัษณะทางพื้นฐานสังคม (Social 

Background Characteristics) 

ข)  ทฤษฏีวา่ดว้ยพฤติกรรม (Behavioral Theories)  

1)   ภา วะ ผู ้นํา  3  ป ระ เภท ตา มก า รศึ กษ า ข อง

มหาวิทยาลยัไอโอวา่ (University of lowa's3 Types of Leadership) จากการศึกษาสามารถจดัแบ่ง

ภาวะผูน้าํออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ผูน้าํแบบอตันิยม ผูน้าํแบบประชานิยม และผูน้าํแบบเสรี

นิยม  

2)  ทฤษฏีความต่อเน่ืองของพฤติกรรมในการใช้

อาํนาจ (Robert Tannenbaum and Warren H. Schmidt) ผูบ้ริหารแต่ละคนอาจมีพฤติกรรมการใช้

อาํนาจหนา้ท่ี (Authority) มากนอ้ยแตกต่างกนัไป ลกัษณะของภาวะผูน้าํแบบเนน้ผูน้าํหรือหวัหนา้

เป็นศูนยก์ลาง จะส่งผลใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีอิสระในการคิดและแสดงออกนอ้ยลง แต่ถา้ผูบ้ริหารมี

พฤติกรรมการใช้อาํนาจหน้าท่ีลดลง ก็จะทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีอิสระในการคิดและการแสดง 
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ออกเพิ่มข้ึน และนาํมาซ่ึงความพอใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

3)  พฤติกรรม 2 ด้านของผูน้ําตามการศึกษาของ

มหา วิทยา ลยัโอไฮโอ (University of Ohio's Two Dimensional Model of Leader Behaviors) จาก

การศึกษาพบว่าพฤติกรรมของผูน้าํ สามารถแบ่งโดยรวมออกเป็น 2 ด้าน ไดแ้ก่ (1) พฤติกรรมท่ี

คาํนึงถึงผูอ่ื้นหรือเนน้คน (Consideration) หมายถึง พฤติกรรมท่ีมุ่งเนน้การสร้างความสัมพนัธ์กบั

บุคคลอ่ืน ให้ความสําคญักับความคิด และความต้องการของบุคคลอ่ืนเป็นลาํดับแรก และ (2) 

พฤติกรรมในการริเร่ิมโครงสร้างการทาํงานหรือมุ่งงาน (Initiating Structure) หมายถึง พฤติกรรม

ของผูน้าํท่ีให้ความ สําคญักบัการทาํงานและรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อประสิทธิภาพและ

ความสาํเร็จของงาน 

ค)  ทฤษฏีว่าด้วยผูน้ําตามสถานการณ์ (Contingency 

Theory) ระบุวา่ผูน้าํท่ีประสบความสําเร็จไดน้ั้นไม่จาํเป็นตอ้งมีคุณลกัษณะเฉพาะท่ีตายตวั หากแต่

จะประ สบความสําเร็จได้เม่ือเลือกใช้วิธีการหรือแสดงออกท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับแต่ละ

สถานการณ์ สถานการณ์ต่างๆ ท่ีมีความสาํคญัได ้7 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

1)  ความตอ้งการของพนกังาน (Employee's need) 

2)  ลกัษณะการตดัสินใจของกลุ่ม (Group Decision 

Making) 

3)  ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้าํและสมาชิก 

(Leader/Member Relations) 

4)  แหล่งท่ีมาของอาํนาจ (Power Sources) 

5)  ลกัษณะงาน (Task Structure) 

6)  คุณลกัษณะเฉพาะ (Traits) 

7)  วฒิุภาวะของผูต้าม (Maturity of Followers) 

ง)  ทฤษฏีการจูงใจ (Motivation Theories) การศึกษาวา่

การจูงใจท่ีประสบความสําเร็จทาํไดอ้ยา่งไรนั้น เกิดข้ึนมีมายาวนานมากจนถึงปัจจุบนัสามารถจดั

กลุ่มใหญ่ๆ ได ้2 กลุ่ม คือ  

1)  ทฤษฏีว่าด้วยความต้องการ (Need Theories) 

พฤติ กรรมท่ีมนุษยแ์สดงออกมานั้นเป็นผลมาจากความตอ้งการของมนุษย์ ดงันั้น การจูงใจจะ

ประสบความสําเร็จได้ก็ต่อเม่ือทราบว่าความตอ้งการต่างๆ ของมนุษยมี์อะไรบา้ง และสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการเหล่านั้นได ้

1.1)  ทฤษฏีลาํดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์
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(Mas-low's Hierarchy of Needs) ทฤษฏีน้ีจดัแบ่งความตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็น 5 ขั้น คือ  

(1)  ความตอ้งการของร่างกาย 

(Physiological Needs) 

(2)  ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั 

(Safety& Security Needs) 

(3)  ความตอ้งการทางสังคม (Social 

Needs) 

(4)  ความตอ้งการการยกยอ่ง (Esteem 

Needs) 

(5)  ความตอ้งการบรรลุความตั้งใจสูงสุด

ของตนเอง (Self Actualization Needs) 

2)  ทฤษฏีว่าดว้ยกระบวนการ (Process Theories) 

การจูงใจจะทาํสําเร็จผลได้ก็ต่อเม่ือผูรั้บการจูงใจผ่านกระบวนการทางความคิดและจิตใจตาม

ขั้นตอนต่างๆครบถว้นแลว้     

2.1)  ทฤษฏีความเสมอภาค ตั้งอยู่บนแนวคิด

ท่ีว่าสมาชิกทุกคนตอ้งการความเสมอภาคในองค์กร โดยพิจารณาอตัราส่วนผลตอบแทนท่ีไดรั้บ

จากองคก์ร ต่อส่ิงท่ีไดทุ้่มเทใหก้บัองคก์ร 

2.2)  ทฤษฏีเสริมแรง (Reinforcement Theory) 

แสดงแนวคิดว่าบุคคลสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง และส่ิงท่ีเรียนรู้มาจะ

ส่งผลกระ ทบต่อพฤติกรรมในอนาคตของบุคคลนั้น สามารถทาํไดใ้น 4 กรณี 

(1)  การเสริมแรงทางบวก (Positive 

Reinforcement) 

(2)  การเสริมแรงทางลบ (Negative 

Reinforcement) 

(3)  การทาํใหสู้ญส้ิน (Extinction) 

(4)  การลงโทษ (Punishment) 

5.4)  Controlling – การควบคุมติดตามผลการทาํงาน หมายถึง การ

ติดตามตรวจสอบการทาํงานในส่วนต่างๆ ขององคก์ร เพื่อใหผ้ลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนเป็นไปตาม

มาตร ฐานหรือเป้าหมายท่ีกาํหนด กระบวนการควบคุมประกอบดว้ยขั้นตอน คือ 1. การกาํหนด

ขอบเขตและส่ิงท่ีตอ้งการควบคุม 2. การกาํหนดมาตรฐาน/เป้าหมาย 3. การวดัผลการปฏิบติังาน 4. 
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การเปรียบเทียบผลกบัมาตรฐาน/เป้าหมาย และ 5. การปรับปรุงแกไ้ข 

5.4.1)  ระดบัการควบคุม (Levels of Controlling)  

ก)  การควบคุมระดบักลยุทธ์ (Strategic Control) เพื่อ

กาํกบัดูแลใหเ้ป้าหมายและแผนงานท่ีกาํหนดข้ึนดาํเนินไปตามท่ีประสงค ์การควบคุมระดบักลยุทธ์

จะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ในภาพรวมขององคก์ร 

ข)  การควบคุมระดบัยุทธวิถี (Tactical Control) การ

ควบคุมระดบัยทุธวถีิอาจเนน้ท่ีฝ่ายงานหลกัๆ ขององคก์ร 

ค)  การควบคุมระดบัปฏิบติัการ (Operational Control) 

การควบคุมระดบัปฏิบติัการเป็น การควบคุมแผนปฏิบติัการของแต่ละหน่วยงานในองคก์ร 

5.4.2)  ประเภทการควบคุม (Types of Controlling) การแบ่ง

ตามกระบวน การทาํงานหรือกระบวนการผลิตสินคา้/บริการขององคก์ร โดยองคก์รสามารถจดัให้

มีการควบคุมในแต่ละขั้นตอน ไดแ้ก่ 

ก)  การควบคุมก่อนปฏิบติังาน (Preventive Control) 

เป็นการควบคุมปัจจยัการผลิตในการทาํงาน ก่อนนาํปัจจยัการผลิตเข้าสู่กระบวนการผลิตหรือ

กระบวนการปฏิบติังาน 

ข)  การควบคุมขณะปฏิบติังาน (Concurrent Control) 

เป็นการควบคุมวา่การทาํงานเป็นไปตามมาตรฐาน หรือแผนงานท่ีกาํหนดหรือไม่ 

ค)  การควบคุมผลผลิต (Output Control) จาํเป็นตอ้ง

จดัทาํรายงานผล เพื่อใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูป้ฏิบติังานเพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานรับทราบขอ้บกพร่องและ

นาํไปพิจารณาแกไ้ขต่อไป 

 

2.2  แนวคดิการบริหารงานภาครัฐ 

 

2.2.1  แนวคิดพืน้ฐานเกีย่วกบัการบริหารงานภาครัฐ 

มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม (Social Animal) ซ่ึงหมายถึงมนุษยโ์ดยธรรมชาติยอ่มอยูร่วมกนัเป็น

กลุ่ม ไม่อยูอ่ยา่งโดดเด่ียว ซ่ึงการอยูร่วมกนัของมนุษยมี์หลายลกัษณะ เช่น ครอบครัว (Family) เผา่ 

(Tribe) ชุมชน (Community) สังคม (Society) ประเทศ (Country) เป็นตน้ เม่ือมนุษยร์วมตวักนัเป็น

กลุ่มยอ่มจะตอ้งมีผูน้าํกลุ่มท่ีจะคอยดูแลการดาํเนินงานและการปฏิบติังานของกลุ่ม เพื่อท่ีจะทาํให้

เกิดความสงบเรียบร้อย การรวมกลุ่มมีมากข้ึนและมีขนาดใหญ่ข้ึน โดยผูน้าํกลุ่มขนาดใหญ่ เช่น ใน

ระดับประเทศของภาครัฐ เรียกว่า ผู ้บริหาร ขณะท่ีการดําเนินงาน การปฏิบัติการ หรือการ
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ควบคุมดูแลภายในอาจเรียกว่า การปกครอง การบริหารราชการ การบริหารราชการแผ่นดิน ดว้ย

เหตุน้ีมนุษยจึ์งไม่อาจหลีกหนีจากการบริหารได้ ทาํให้กล่าวไดว้่า ท่ีใดมีประเทศท่ีนั้นย่อมมีการ

บริหาร 

การบริหารงานภาครัฐมีความสําคญัและมีความจาํเป็นอย่างยิ่งต่อหน่วยงานรัฐ เจา้หน้าท่ี

ของรัฐ ประชาชน และประเทศชาติ เห็นได้จากตวัอย่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย เช่น 

ฉบบัปี พ.ศ. 2540 และฉบบัปี พ.ศ. 2550 ไดมี้บญัญติัให้มีหน่วยงานของรัฐและเจา้หนา้ท่ีของรัฐมี

หนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกและใหบ้ริการแก่ประชาชน บทบญัญติัในส่วนน้ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการ

บริหารภาครัฐ แต่ในทางปฏิบติั กลบัปรากฏวา่ การอาํนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน

ของหน่วยงานรัฐและเจา้หน้าท่ีของรัฐบางส่วนไม่อาจตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและ

ประเทศชาติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารของหน่วยงานของรัฐ และ/

หรือ เจา้หน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงถือว่าเป็น จุดหมายปลายทางเบ้ืองตน้ (Primary Goal) และในท่ีสุดจะ

นาํไปสู่การพฒันาประเทศ ซ่ึงแบ่งเป็น การทาํให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมัน่คง 

ย ัง่ยนื และสมดุล รวมทั้งการทาํใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี 

 

2.2.2  ความหมายการบริหาร 

นักวิชาการได้ให้ความหมายของการบริหารไว้หลากหลายทั้ งนักวิชาการไทยและ

นกัวชิาการต่างประเทศ ดงัน้ี 

สมพงศ ์เกษมสิน (2514 อา้งถึงใน วรัิช วรัิชนิภาวรรณ, 2554: 7) มีความเห็นวา่ การบริหาร 

หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์นาํเอาทรัพยากรบริหาร (Administrative Resource) เช่น คน เงิน 

วสัดุส่ิงของ และการจัดการมาประกอบกระบวนการตามกระบวนการบริหาร (Process of 

Administration) เช่น POSDCoRB Model ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

สมพงษ์ เกษมสิน (2523 อา้งถึงใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2554: 7) กล่าวไวว้่า คาํว่า การ

บริหารนิยมใชก้บัการบริหารราชการ หรือการจดัการเก่ียวกบันโยบาย ซ่ึงมีศพัท์บญัญติัวา่ รัฐประ 

ศาสนศาสตร์  (Public Administration) และคําว่า  การจัดการ  (Management) นิยมใช้กับการ

บริหารธุรกิจเอกชนหรือดาํเนินการตามนโยบายท่ีกาํหนดไว ้สมพงษ์ เกษมสิน ยงัให้ความหมาย

การบริหารไวว้่าการบริหารมีลกัษณะเด่นเป็นสากลอยู่หลายประการ ดงัน้ี 1. การบริหารย่อมมี

วตัถุประสงค ์2. การบริหารอาศยัปัจจยับุคคลเป็นองคป์ระกอบ 3. การบริหารตอ้งใชท้รัพยากรการ

บริหารเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน 4. การบริหารมีลกัษณะการดาํเนินการเป็นกระบวนการ 5. การ

บริหารเป็นการดาํเนินการร่วมกนัของกลุ่มบุคคล 6. การบริหารอาศยัความร่วมมือร่วมใจของบุคคล 

กล่าวคือ ความร่วมใจ (Collective Mind) จะก่อให้เกิดความร่วมมือของกลุ่ม (Group Cooperation) 
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อนัจะนาํไปสู่พลงัของกลุ่ม (Group Effort) ท่ีจะทาํให้บรรลุวตัถุประสงค ์7. การบริหารมีลกัษณะ

การร่วมมือกนัดาํเนินการอยา่งมีเหตุผล 8. การบริหารมีลกัษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบติังาน

กบัวตัถุประสงค ์และ 9. การบริหารงานไม่มีตวัตน (Intangible) แต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยูข่อง

มนุษย ์

อนนัต ์เกตุวงศ ์ (2523 อา้งถึงใน วรัิช วรัิชนิภาวรรณ, 2554: 8) ใหค้วามหมายการบริหารวา่ 

เป็นการประสานความพยายามของมนุษย ์(อย่างน้อย 2 คน) และทรัพยากรต่างๆ เพื่อทาํให้เกิดผล

ตามตอ้งการ  

ไพบูลย ์ช่างเรียน (2532 อา้งถึงใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2554: 8) ให้ความหมายการบริหาร

วา่ หมายถึง ระบบท่ีประกอบไปดว้ยกระบวนการในการนาํเอาทรัพยากรทางการบริหารทั้งทางวตัถุ

และคนมาดาํเนินการเพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2535 อา้งถึงใน วรัิช วรัิชนิภาวรรณ, 2554: 8) มองการบริหารในลกัษณะ

ท่ีเป็นกระบวนการโดยหมายถึงกระบวนการนาํเอาการตดัสินใจ และนโยบายไปปฏิบติั ส่วนการ

บริหารรัฐกิจหมายถึงเก่ียวขอ้งกบัการนาํเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบติั 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2545 อา้งถึงใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2554: 8-9) แบ่งการบริหารตาม

วตัถุประสงคห์ลกัของการจดัตั้งหน่วยงานไว ้6 หน่วยงาน ดงัน้ี 

 1)  หน่วยงานภาครัฐ โดยการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ เรียกวา่ การบริหาร

ภาครัฐ หรือการบริหารรัฐกิจ (Public Administration) มีวตัถุประสงคห์ลกัในการจดัตั้ง คือ การให ้

บริการสาธารณะทั้งหลาย (Public Service) ซ่ึงครอบคลุมถึงการอาํนวยความสะดวก การรักษาความ

สงบเรียบร้อย ตลอดจนการพฒันาประชาชนและประเทศชาติ เป็นตน้ การบริหารของหน่วย งานดงั 

กล่าวน้ีเป็นการบริหารของหน่วยงานของภาครัฐ (Public or Governmental Organization) ซ่ึงรวมทั้ง

หน่วยงานของรัฐ (State Agencies) ดว้ย ไม่วา่จะเป็นหน่วยงานทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและ

ส่วนทอ้งถ่ิน เช่น การบริหารงานของหน่วยงานของสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม หรือ

เทียบเท่า การบริหารงานของจงัหวดัและอาํเภอ การบริหารงานของหน่วยงาน การบริหารทอ้งถ่ิน 

หน่วยงานบริหารเมืองหลวง รวมตลอดทั้งการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐวสิาหกิจ เป็นตน้ 

2)  หน่วยงานของภาคธุรกิจ การบริหารงานของหน่วยงานภาคธุรกิจ เรียกวา่ การ

บริหารธุรกิจ (Business Administration) หรือการบริหารภาคเอกชนหรือการบริหารของหน่วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัของการจดัตั้งเพื่อแสวงหากาํไร หรือแสวงหากาํไรสูงสุด (Maximum 

Profits) ในการทาํธุรกิจ การคา้ขาย การผลิตอุตสาหกรรม หรือให้บริการ เห็นตวัอย่างได้อย่าง

ชดัเจนจากการบริหารงานของ บริษทั หา้งร้าน และหา้งหุน้ส่วนทั้งหลาย 

 3)  หน่วยงานท่ีไม่ได้สังกดัภาครัฐ การบริหารของหน่วยงานท่ีไม่สังกดัภาครัฐ 
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(Non-Governmental Organization) เรียกยอ่วา่ หน่วยงานเอ็นจีโอ (NGO) เป็นการบริหารงานของ

หน่วยงานท่ีไม่แสวงหาผลกาํไร (Non-Profit Administration) มีวตัถุประสงคห์ลกัในการจดัตั้ง คือ 

การไม่แสวงหากาํไร (Non-Profit) เช่น การบริหารของมูลนิธิ และสามาคม 

 4)  หน่วยงานระหวา่งประเทศ การบริหารงานหน่วยงานระหวา่งประเทศ (Interna-

tional Organization) มีวตัถุประสงคห์ลกัของการจดัตั้ง คือ ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ เช่น การ

บริหารงานของสหประชาชาติ (United Nations Organization) องคก์ารคา้ระหวา่งประเทศ (World 

Trade Organization) และกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) 

 5)  หน่วยงานท่ีเรียกว่าองคก์รตามรัฐธรรมนูญ การบริหารงานขององคก์รตามรัฐ 

ธรรมนูญ มีวตัถุประสงค์หลักในการจัดตั้ งเพื่อปกป้องคุ้มครองและรักษาสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน ตลอดจนควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานของรัฐและเจา้หน้าท่ีรัฐการ

บริหารงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญเกิดข้ึนจากบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย (พ.ศ. 2540) ซ่ึงได้กาํหนดให้มีองค์กรตามรัฐธรรมนูญข้ึน เช่น การบริหารงานของศาลรัฐ 

ธรรมนูญ ศาลปกครอง คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการ

การเลือกตั้ง ผูต้รวจการแผ่นดินของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี รัฐสภา สภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภา 

เป็นตน้ องค์กรตามรัฐธรรมนูญนั้นถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐเช่นกัน แต่มีลักษณะพิเศษ เช่น 

เกิดข้ึนตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญดงักล่าว และมีวตัถุประสงคห์ลกัในการจดัตั้งดงักล่าว 

 6)  หน่วยงานของภาคประชาชน การบริหารของหน่วยงานภาคประชาชนมีวตัถุ 

ประสงค์หลักในการจดัตั้ งเพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมซ่ึงเป็น

ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศและถูกเอารัดเอาเปรียบตลอดมา เช่น การบริหารงานของหน่วย 

งานของเกษตรกร กลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน และกลุ่มผูใ้หบ้ริการ 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2545 อา้งถึงในวิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2554: 10) มีความเห็นว่า การ

บริหารในฐานะท่ีเป็นกระบวนการ หรือกระบวนการบริหาร เกิดได้จากหลายแนวคิด เช่น 

(POSDCoRB) เกิดจากแนวคิดของ Luther Gulick และ Lyndall Urwick ประกอบดว้ยขั้นตอนการ

บริหาร 7 ประการ ไดแ้ก่ การวางแผน (Planning) การจดัองค์การ (Organizing) การบริหารงาน

บุคคล (Staffing) การอาํนวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน 

(Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) ขณะท่ีกระบวนการบริหารตามแนวคิดของ Henry 

Fayol ประกอบดว้ย 5 ประการ ไดแ้ก่ การวางแผน (Planning) การจดัองคก์าร (Organizing) การ

บงัคบัการ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุมงาน (Controlling) หรือ

รวมเรียกวา่ POCCC  

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2549 อา้งถึงใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2554: 10) คาํว่า การบริหาร 
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(Administration) มีรากศพัทม์าจากภาษาลาติน  “Administatrae”  หมายถึง ช่วยเหลือ (Assist) หรือ

อาํนวยการ (Direct) การบริหารมีความสัมพนัธ์หรือความหมายใกลเ้คียงกบัคาํว่า “Minister” ซ่ึง

หมายถึง การรับใช้หรือผูรั้บใช้ หรือผูรั้บใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี สําหรับความหมายดั้งเดิมของคาํว่า 

administer หมายถึงการติดตามดูแลส่ิงต่างๆ  

Herbert A. Simon (1947 อา้งถึงใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2554: 10) กล่าวถึงการบริหาร

หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปร่วมกนัดาํเนินการเพื่อบรรลุวตัถุประสงค ์ 

Frederick W. Taylor (1911 อา้งถึงใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2554: 10) ให้ความหมายการ

บริหารไวว้่า งานบริหารทุกอย่างจาํเป็นตอ้งกระทาํโดยมีหลกัเกณฑ์ ซ่ึงกาํหนดจากการวิเคราะห์

ศึกษาโดยรอบคอบ ทั้งน้ี เพื่อให้มีวิธีท่ีดีท่ีสุดในอนัท่ีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมาก

ยิง่ข้ึนเพื่อประโยชน์สาํหรับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  

Peter F. Drucker (1959 อา้งถึงใน วรัิช วรัิชนิภาวรรณ, 2554: 10-11)  กล่าวว่า การบริหาร 

คือ ศิลปะในการทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกบัผูอ่ื้น การทาํงานต่างๆ ให้ลุล่วงไปโดยอาศยัคนอ่ืน

เป็นผูท้าํภายในสภาพองคก์ารท่ีกล่าวมานั้น ทรัพยากรดา้นบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลกัขององคก์าร

ท่ีเข้ามาร่วมกันทาํงานในองค์การ ซ่ึงคนเหล่าน้ีจะเป็นผูใ้ช้ทรัพยากรด้านวตัถุอ่ืนๆ เคร่ืองจกัร 

อุปกรณ์ วตัถุดิบ เงินทุน รวมทั้งขอ้มูลสนเทศต่างๆ เพื่อผลิตสินคา้หรือบริการออกจาํหน่ายและ

ตอบสนองความพอใจใหก้บัสังคม 

สรุป จากความหมายของนักวิชาการขา้งตน้ ทาํให้สรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง การ

ดาํเนินงานหรือปฏิบติังานของหน่วยงานของรัฐและเจา้หนา้ท่ีของรัฐเพื่อนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมาย

ตามท่ีไดก้าํหนดไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

2.2.3  ความหมายระบบราชการ  

คาํวา่ “ระบบราชการ” หรือ Bureaucracy เกิดจากคาํ 2 คาํมารวมกนัคือ คาํวา่ Bureau กบัคาํ

วา่ Cracy คาํวา่ Bureau หมายถึง ผา้ปูโตะ๊ของรัฐบาลฝร่ังเศส ส่วนคาํวา่ cracy หมายถึงการปกครอง 

(Rule of Government) ฉะนั้นแง่หน่ึงของความหมายของคาํคาํน้ีจึงน่าจะหมายถึง การปกครองโดย

บุคคลท่ีนัง่ทาํงานบนโต๊ะเขียนหนงัสือ (จุมพล หนิมพานิช, 2538: 212 อา้งถึงใน รัชยา ภกัดีวิจิตต,์ 

2555: 38) 

บุคคลสําคญัท่ีเป็นผูบุ้กเบิกการศึกษาระบบราชการ คือ Max Weber นกัสังคมวิทยาชาว

เยอรมนั ซ่ึง Weber ไดก้ล่าววา่ “ในรัฐสมยัใหม่ระบบราชการคือ ผูป้กครองท่ีแทจ้ริง เพราะเป็นเร่ือง

ของความจาํเป็นในแง่การบริหารจดัการของรัฐ” (สนธิ เตชานนัท์, 2543: 227 อา้งถึงใน เอกวิทย ์

มณีธร, 2551: 12) 
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John Dorsey (1967 อา้งถึงใน เอกวทิย ์มณีธร, 2551: 12) อธิบายคาํวา่ ระบบราชการ หมาย 

ถึง สาธารณะหรือส่วนประกอบต่างๆ ของการบริหารรัฐบาลในระบบการเมือง 

Taylor Cole (1984 อา้งถึงใน เอกวิทย ์มณีธร, 2551: 12) อธิบายวา่ ระบบราชการ หมายถึง 

บุคคลกลุ่มหน่ึงซ่ึงกาํลงัปฏิบติัหนา้ท่ีต่างๆ ท่ีมีความสาํคญัยิง่ต่อชุมชนและรัฐ 

Webster's New World Dictionary ไดใ้ห้ความหมายของระบบราชการไวด้งัน้ี “การบริหาร 

งานของรัฐบาลท่ีมีขา้ราชการเป็นผูป้ฏิบติังาน อนัมีลกัษณะเป็นงานตามแบบฉบบัของส่วนราชการ

ต่างๆ บรรดาขา้ราชการผูป้ฏิบติังานอยูใ่นหน่วยงานทางบริหารต่างๆ วิธีการปฏิบติัราชการ การเนน้

อาํนาจ การรวบรวมอาํนาจ พลงัอาํนาจท่ีมีอยูใ่นองคก์ารบริหารต่างๆ” (กุลธน ธนาพงศธร, 2532: 

5-6 อา้งถึงใน เอกวทิย ์มณีธร, 2551: 12) 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2531: 693 อา้งถึงใน เอกวิทย ์มณีธร, 2551: 12) ได้

ใหค้วามหมายคาํวา่ ราชการ ใหห้มายถึง การงานของรัฐบาลหรือของพระเจา้แผน่ดิน 

สร้อยตระกูล อรรถมานะ (2543 : 162 อา้งถึงใน เอกวิทย ์มณีธร, 2551: 12-13) กล่าวว่า 

ระบบราชการ คือ การจดัรูปแบบองคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพสูง และมีขนาดใหญ่สลบัซบัซ้อนดงันั้น

จึงตอ้งมีเกณฑ์ ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ มากมาย ทั้งน้ีเพื่อการรวมกลุ่มของมนุษยจ์ะได้มีระเบียบ

แบบแผนท่ีชดัเจนแน่นอนนัน่เอง  

สัมฤทธ์ิ ยศสมศกัด์ิ (2547 : 103 อา้งถึงใน เอกวิทย ์มณีธร, 2551: 13) ไดก้ล่าวว่า ระบบ

ราชการเป็นคาํท่ีครอบคลุมถึงทฤษฏี แนวคิด ตลอดจนระบบบริหารของหน่วยงานภาครัฐ ดงันั้น จึง

มีความหมายกวา้งและรวมความหมายของการจดัการองค์การแบบราชการอยูด่ว้ย ซ่ึงถือว่าการจดั

องค์การแบบราชการเป็นเคร่ืองมือของผูบ้ริหาร เพื่อใช้ในการบริหารหน่วยงานขนาดใหญ่หรือ

สังคมใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

สุพจน์ บุญวิเศษ (2548 : 177 อา้งถึงใน เอกวิทย ์มณีธร, 2551: 13) ยงัได้กล่าวถึงระบบ

ราชการไวว้่า “เป็นรูปแบบหน่ึงของการบริหารงานองค์การนัน่เอง เพียงแต่วา่เป็นการบริหารงาน

ขององคก์ารต่างๆ ของรัฐเท่านั้น ไม่วา่จะเป็นในระดบัใด หรือ ณ สถานท่ีใดก็ตาม”  

จากนิยามท่ีนกัวชิาการต่างๆ ไดแ้สดงความคิดเห็นไวส้รุปวา่ ระบบราชการ (Bureaucracy) 

คือ เป็นการบริหารงานท่ีทาํโดยบุคลากรของรัฐบาล ทาํให้สาธารณะชนไดรั้บประโยชน์โดยทัว่กนั 

เคร่ืองมือท่ีนาํมาบริหารงานอาศยักลไกในการสร้างกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎหมายต่างๆ ข้ึนมาเพื่อ

นาํมาทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพในการอยูร่่วมกนัของมนุษย ์เพื่อทาํใหเ้กิดความสงบสุขในการอาศยัอยู่

ร่วมกนั 

 

2.2.4  ทฤษฏีระบบราชการ 
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ทฤษฏีระบบราชการของ Max Weber ในแง่ของหลกัการถือเป็นทฤษฏีท่ียึดหลกัเหตุผล 

(Rational) ซ่ึงตามทรรศนะของ Vincent Ostrom เห็นวา่ทฤษฏีดงักล่าวมีความเหมาะสมหรือมีความ

สอดคลอ้งกบั “ทฤษฏี” หรือ “แนวทางการบริหารรัฐกิจแบบดั้งเดิม” หรือ “แบบประเพณีนิยม” ทั้ง

ในแง่ของรูปแบบและวธีิการ (Ostrom, 1974: 9 อา้งถึงใน รัชยา ภกัดีวจิิตต,์ 2555: 38) 

Weber  เห็นวา่ ผูน้าํหรือนกับริหารจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพได ้น่าจะข้ึนอยูก่บัการ

ท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชายินยอมท่ีจะปฏิบติัตาม ขณะเดียวกนัจะตอ้งมีระบบบริหารมาจดัการให้คาํสั่งมี

ผลบงัคบัใช ้และเพื่อท่ีขยายแนวคิดเก่ียวกบัการยนิยอมปฏิบติั ตามคาํสั่งกล่าว Weber ไดแ้บ่งอาํนาจ

ปกครองหรือการบริหารออกเป็น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ (รัชยา ภกัดีวจิิตต,์ 2555: 38-39) 

รูปแบบแรก ได้แก่ การปกครองหรือการครอบงาํโดย อาศยัจารีตประเพณี (Tradi-

tional Domination) รูปแบบของอาํนาจปกครองน้ีเป็นอาํนาจท่ีไดม้าจากจารีตประเพณีท่ีถือปฏิบติั

ตั้งแต่อดีต เช่น อาํนาจของหวัหนา้เผา่ (Tribal Chief) ฯลฯ 

รูปแบบท่ีสอง ได้แก่ การปกครองหรือการครอบงาํโดยใช้ “บารมี” (Charismatic 

Domination) เป็นอาํนาจของผูน้าํหรือนักบริหารท่ีเกิดจากความสามารถพิเศษ (Extraordinary 

Leader) ท่ีดึงดูดใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความศรัทธา 

รูปแบบท่ีสาม ได้แก่ การปกครองหรือครอบงาํโดยยึดกฎหมายและการมีเหตุผล 

(Legal Rational Domination) การปกครองหรือการบริหารแบบน้ี ผูใ้ตบ้งัคบับญัชายินยอมจะปฏิบติั

ตามกฎหมายเพราะเห็นว่ากฎหมายดงักล่าวมาจากวิถีทางท่ีไดมี้การกลัน่กรองมาแลว้โดยทั้งตวัผู ้

บงัคบับญัชาและตวัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาต่างยอมรับวา่เป็นวถีิทางหรือเป็นระบบท่ีถูกตอ้ง 

Max Weber ไดเ้สนอลกัษณะพื้นฐานโครงสร้างท่ีสําคญัของระบบราชการแบบอุดมคติไว ้

7 ประการ คือ (สุพจน บุญวเิศษ, 2548: 183-186 อา้งถึงใน เอกวทิย ์มณีธร, 2551: 21-24)  

1)  ลาํดบัชั้นการบงัคบับญัชา (Hierarchy) เป็นลกัษณะทางโครงสร้างท่ีบอกให้ทราบ

ว่าตาํแหน่งใดหรือหน่วยงานใดอยู่ลาํดับชั้นอาํนาจหน้าท่ีใดในองค์การ อยู่สูงกว่าหรือตํ่ากว่า

ตาํแหน่งใดหรือหน่วยงานใดบา้ง ซ่ึงจะมีลกัษณะลดหลัน่กนัไป ผลท่ีเกิดข้ึนจากการแบ่งลาํดบัชั้น

บงัคบับญัชา คือ  

(1)  ทาํให้ผูท่ี้อยู่ในระดบัชั้นท่ีสูงกว่ามีอาํนาจบงัคบับญัชาเหนือกว่าผูท่ี้อยู่ใน

ระดบัชั้นท่ีตํ่ากวา่ อาํนาจน้ีรวมถึงอาํนาจในการแนะนาํสั่งสอน การควบคุมและการลงโทษ ซ่ึงช่วย

ใหก้ารบริหารงานเกิดความต่อเน่ืองและมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

(2)  ก่อให้เกิดระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานยอ่ยต่างๆ ในองคก์ารระบบ

ราชการ ซ่ึงอาจเกิดจากการติดต่อส่ือสาร การประสานงาน 

(3)  แต่ละหน่วยงานตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑแ์ละระเบียบท่ีกาํหนดไวใ้นแนวทาง
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เดียวกนัก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการทาํงาน ผูป้ฏิบติังานเกิดความมัน่ใจในความมัน่คงของหนา้ท่ี

การงาน และเป็นหลกัประกนัการวา่งงานเหล่านั้นเป็นส่ิงท่ีชอบธรรมตามกฎหมาย 

2)  ความรับผิดชอบ (Responsibility) เจา้หนา้ท่ีทุกคนตอ้งมีความสํานึก ความรับผิด 

ชอบต่อการกระทาํของตน ซ่ึงความรับผดิชอบน้ีรวมถึงความพร้อมท่ีจะยอมให้การตรวจสอบโดยผู ้

บงัคบับญัชาตามลาํดบัชั้นไดต้ลอดเวลา เน่ืองจากผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่งราชการไม่ไดม้าจากการเลือกตั้ง

ของประชาชน ความรับผิดชอบนั้นจึงมิตอ้งรับผิดชอบต่อประชาชนแต่เป็นการรับผิดชอบโดยตรง

ต่อผูบ้งัคบับญัชา ประชาชนไม่มีสิทธิถอดถอนผูด้าํรงตาํแหน่งทางราชการ ผูท่ี้มีสิทธิอาํนาจในการ

ถอดถอนคือผูบ้งัคบับญัชาของเจา้หนา้ท่ีผูน้ั้น 

3)  ความสมเหตุสมผล (Rationality) คือ ความถูกตอ้งของหนทางปฏิบติัท่ีมุ่งไปสู่

จุดหมายปลายทาง ซ่ึงก็คือความมีประสิทธิผลของการบริหารงาน ซ่ึงความสมเหตุสมผลของการ

ปฏิบติังานในองคก์ารระบบราชการจะเกิดข้ึนภายใตเ้ง่ือนไขดงัน้ี 

(1)  เม่ือกาํหนดระเบียบวธีิปฏิบติังานไวอ้ยา่งชดัเจน การปฏิบติังานตอ้งทาํภายใน

ขอบเขตระเบียบวธีิปฏิบติัหรือภายใตต้วับทกฎหมายท่ีกาํหนดไว ้

(2)  เม่ือมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีให้เข้าใจในระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้มี

ทศันคติท่ีดีและมีความสามารถในการวนิิจฉยัสั่งการไดอ้ยา่งถูกตอ้งก่อนท่ีจะไดรั้บมอบหมายงาน 

(3)  ตอ้งมีการแยกทรัพยสิ์นส่วนตวัของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน กบัทรัพยสิ์นของ

ราชการออกจากกนัอย่างเด็ดขาด เจา้หน้าท่ีไม่มีสิทธิครอบครองหรือเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น แต่มี

สิทธิใชท้รัพยสิ์นนั้นในระหวา่งปฏิบติังานในหนา้ท่ีและเพื่อประโยชน์ขององคก์ารเท่านั้น 

(4)  บางตาํแหน่งงานมีหน้าท่ีรักษาความยุติธรรมในสังคมต้องการความเป็น

อิสระในการปฏิบติังาน เช่น ตาํแหน่งผูพ้ิพากษาจะไม่มีการกาํหนดอตัราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน

ไวอ้ยา่งตายตวัและจะตอ้งไม่บรรจุบุคคลท่ีตอ้งการมาแสวงหาผลประโยชน์ในตาํแหน่งหนา้ท่ีนั้น 

(5)  กฎระเบียบต่างๆ หรือการกระทาํทางการบริหารตอ้งกระทาํเป็นลายลกัษณ์

อกัษร เวน้แต่จะมีขอ้กาํหนดให้กระทาํโดยวาจาและจะตอ้งมีระบบการจดัเก็บเอกสารเพื่อคน้ควา้

อา้งอิง 

4)  การมุ่งสู่ความสําเร็จ (Achievement orientation) ประสิทธิผลหรือผลสําเร็จในการ

ทาํงานจะเกิดข้ึนไดต้อ้งอาศยัปัจจยัสนบัสนุน ดงัน้ี 

(1)  เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานตอ้งใชห้ลกัของความมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

เพื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิผลต่องานมากท่ีสุด 

(2)  ความมีประสิทธิภาพจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือมีการแบ่งงานกนัทาํตามความชาํนาญ

เฉพาะดา้น เพราะแต่ละคนยอ่มมีความรู้ความสามารถ ความชาํนาญ และความพึงพอใจไม่เท่าเทียม



34 

 

กนั เม่ือจะมอบหมายงานใหบุ้คคลปฏิบติัจึงตอ้งคาํนึงถึงความถูกตอ้งเหมาะสมเป็นสาํคญั 

(3)  ต้องพิจารณาค้นหาวิธีการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะงาน 

หน่วยงาน สถานท่ีและกาลเวลาท่ีจะปฏิบติังานนั้น 

5)  การทาํให้เกิดความแตกต่างหรือการมีความชาํนาญเฉพาะดา้น (Differentiation or 

Specialization) เป็นลกัษณะโครงสร้างของระบบราชการท่ีแสดงในรูปแบบของการแบ่งแผนกงาน

หรือส่วนงานออกเป็นส่วนๆ โดยแต่ละส่วนจะมีกาํหนดหน้าท่ีหรือบทบาทท่ีแตกต่างจากกนัโดย

คาํนึงถึงความชาํนาญเฉพาะดา้นของแต่ละส่วนงานเป็นสําคญั ซ่ึงการแบ่งส่วนงานน้ีแบ่งไดเ้ป็น 5 

ประเภท 

(1)  การแบ่งส่วนงานตามพื้นท่ีหรืออาณาเขต เป็นการแบ่งส่วนงานโดยยึดถือพื้นท่ี

หรืออาณาเขตประเทศหลกั เช่น การแบ่งส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็นจงัหวดัและ

อาํเภอต่างๆ 

(2)  การแบ่งส่วนราชการตามหน้าท่ีหรือภารกิจ เป็นการแบ่งโดยจาํแนกประเภท

ของหนา้ท่ีองคก์ารนั้นตอ้งการทาํออกเป็นหนา้ท่ียอ่ยดา้นต่างๆ เช่น การแบ่งส่วนราชการโดยจดัตั้ง

เป็นกระทรวงต่างๆ ตามหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติั 

(3)  การแบ่งส่วนราชการตามลูกคา้หรือผูรั้บบริการเป็นการแบ่งส่วนงานท่ีคาํนึง

ประเภทของลูกคา้หรือผูรั้บบริการท่ีแตกต่างกนัเป็นสําคญั เช่น การแบ่งส่วนงานภายในกระทรวง 

ศึกษาธิการออกเป็นสํานักงานประถมศึกษาแห่งชาติ เพื่อจดัการศึกษาแก่นักเรียนระดบัประถม 

ศึกษากรมสามญั เพื่อจดัการศึกษาให้แก่นกัเรียนระดบัมธัยม และกรมการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อ

จดัการศึกษาใหแ้ก่ผูใ้หญ่ท่ีพน้วยัเรียน 

(4)  การแบ่งส่วนงานตามขั้นตอนหรือกระบวนการของงาน เป็นการแบ่งส่วนโดย

คาํนึงวา่งานลกัษณะหน่ึงท่ีตอ้งปฏิบติัสามารถจาํแนกออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่เร่ิมปฏิบติัจนสุด

กระบวนการไดก่ี้ขั้นตอน อะไรบา้ง หลงัจากนั้นจึงกาํหนดส่วนงานผูรั้บผิดชอบในแต่ละขั้นตอน 

เช่น งานเก่ียวกบัการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ยกตวัอย่างในกรณีการเกิดคดีความ 

สํานกังานตาํรวจแห่งชาติจะเป็นผูรั้บแจง้ความในคดีนั้น ต่อมาอยัการจะเป็นผูด้าํเนินการฟ้องร้อง

ผูต้อ้งหา จากนั้นผูพ้ิพากษาของศาลจึงเป็นผูต้ดัสินพิพากษาคดี ต่อมาจึงเป็นหน้าท่ีของกรมราช 

ทณัฑท่ี์จะดาํเนินการลงโทษตามคาํพิพากษา 

(5)  การแบ่งส่วนงานตามระยะเวลาของการปฏิบติังาน เป็นการแบ่งส่วนงานโดย

จาํแนกช่วงเวลาของการปฏิบติังานออกเป็นกะ ในแต่ละกะจะมีผูรั้บผิดชอบในช่วงนั้นๆ ซ่ึงส่วน

ใหญ่จะเป็นงานในลักษณะท่ีต้องทาํตลอดทั้งวนั เช่น งานรักษาความปลอดภยัของพวกตาํรวจ 

ทหารหรือยามรักษาการณ์ 
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6)  ระเบียบวินัย (Discipline) เน่ืองจากระบบราชการเป็นองค์การขนาดใหญ่ท่ีมีผู ้

ปฏิบติังานเป็นจาํนวนมากตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการออกคาํสั่งเพื่อท่ีจะเป็นหลกัคํ้าประกนัวา่คาํสั่งนั้นๆ

ไดรั้บการเช่ือฟังและนาํไปปฏิบติัเพื่อให้เกิดผลสําเร็จ จึงตอ้งมีระเบียบวินยัเป็นกลไกควบคุมความ

ประพฤติของสมาชิกทุกคนในองคก์าร 

7)  ความเป็นวิชาชีพ (Professionalization) ความเป็นวิชาชีพในท่ีน้ี หมายถึง การทาํ 

งานท่ีมีลกัษณะเป็นงานอาชีพ ซ่ึงผูป้ฏิบติัตอ้งทาํงานเป็นประจาํหรือเต็มวนัมิใช่เป็นงานอดิเรกหรือ

นอกเวลา ผูป้ฏิบติังานทุกคนในระบบราชการจะไดรั้บการยอมรับในความเป็นมืออาชีพ “รับราช 

การ” ซ่ึงเม่ือพน้จากราชการไปแลว้ก็ยงัสามารถนาํเอาลกัษณะน้ีไปใชใ้นการประกอบอาชีพอ่ืนได้

 แนวคิดระบบราชการ มีลกัษณะโครงสร้างการจดัองคก์ารตามท่ี (Gordon and Milakovich, 

1995: 122 อา้งถึงใน รัชยา ภกัดีวจิิตต,์ 2555: 39-40)  

1)  กรอบท่ีเป็นทางการของกฎเกณฑ์และวิธีการ การกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีไวช้ดัเจน 

โดยมีกฎหมายตลอดจนระเบียบบริหารรองรับ (Formal Framework of Rule and Procedure) ไม่เนน้

ความสัมพนัธ์ส่วนตวัในการทาํงาน ตลอดจนใหค้วามมัน่ใจในผลการปฏิบติังาน 

2)  มีลาํดบัขั้นตอนของการบงัคบับญัชา (Hierarchy) คือ มีการจดัความสัมพนัธ์ตาม 

ลาํดบัชั้นระหว่างผูท่ี้มีตาํแหน่งความรับผิดชอบสูงกบัผูท่ี้มีตาํแหน่งความรับผิดชอบท่ีตํ่ากว่า เพื่อ

แสดงให้ทราบถึงการติดต่อส่ือสารจากผูบ้งัคบับญัชาหรือหัวหน้างานในแต่ละองค์การ ขณะเดียว 

กนัเพื่อให้ทราบว่าในแต่ละหน่วยงานท่ีมีการควบคุมรับผิดชอบกนัอย่างไร เพราะว่าข้ึนตอนการ

บงัคบับญัชาจะเป็นเคร่ืองช่วยช้ีให้ทราบถึงตาํแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบลดหลัน่กนัมาอย่างไร 

นอกจากนั้นยงัทาํใหท้ราบหรือพยากรณ์บทบาททาํงานของหน่วยงาน และความมีประสิทธิภาพใน

การทาํงานขององคก์ารไดเ้ป็นอยา่งดี 

แนวคิดของ Frank J. Goodnow ไดเ้ขียนหนงัสือช่ือเร่ือง Politics and Administration ในปี 

ค.ศ. 1900 ไดก้ล่าวถึงหน้าท่ี 2 ประการในรัฐบาล กล่าวคือ (1) ทางดา้นการเมือง ได้แก่ พวกนิติ

บญัญติัหรือฝ่ายกฎหมาย เป็นผูว้างนโยบายแนวคิดของรัฐหรือทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบันโยบายการบริหาร

ของรัฐ (2) ทางดา้นการบริหาร ไดแ้ก่ พวกบริหารหรือขา้ราชการเป็นผูป้ฏิบติังานให้เป็นไปตาม

นโยบายท่ีไดว้างเอาไวห้รือทาํหน้าท่ีบริหารงานในดา้นต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายท่ีไดว้าง

เอาไว ้(วเิชียร วทิยอุดม, 2551: 11-12) 

 

2.2.5  การบริหารงานภาครัฐ 

1)  การบริหารภาครัฐแบบดั้ งเดิมหรือแบบประเพณีนิยม การบริหารงานในยุค

เร่ิมตน้หรือในช่วงเร่ิมตน้ (Early Administration) 
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การบริหารรัฐกิจมีประวติัศาสตร์ความเป็นมายาวนานพอๆ กบัการมีแนวคิดหรือ

ความคิดในเร่ืองของการปกครอง และการเกิดข้ึนของอารยธรรม (Gladden, 1972: 1 อา้งถึงใน รัชยา

ภกัดีวจิิตต,์ 2555: 32-33) รูปแบบการบริหารบางรูปแบบท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่มีการปกครอง กล่าววา่ “ใน

ตอนแรกมีผูริ้เร่ิมหรือผูน้าํท่ีมองอาํนาจการบริหารใหก้บัสังคมท่ีเป็นไปได ้ต่อมามีผูบ้ริหารไดท้าํให้

การบริหารเป็นเร่ืองเป็นราวข้ึนมา ในแง่ดงักล่าว การบริหารหรือการบริหารจดัการภารกิจต่างๆ 

เป็นปัจจยัหรือองค์ประกอบท่ีอยู่ตรงกลางในทุกกิจกรรมของสังคมท่ีอาจจะทาํให้ความรู้สึกวา่ไม่

น่าดูหรือไม่น่าต่ืนเตน้ แต่มีความสาํคญัต่อเน่ือง”  

ระบบบริหารเกิดข้ึนตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณ เน่ืองมาจากอียิปต์ในสมยันั้ นต้อง

ประสบกบัปัญหานํ้ าท่วมท่ีมาจากแม่นํ้ าไนล์ ทาํให้มีผลต่อการสร้างส่ิงปลูกสร้างต่างๆในอียิปต ์

สําหรับยุโรป อาณาจกัรต่างๆ ไม่ว่า กรีก โรมนัรวมถึงอาณาจกัรอ่ืนๆ ต่างก็มีระบบการบริหารท่ี

เรียกวา่ “การบริหารอาณาจกัร” เป็นการควบคุมจากส่วนกลางโดยมีกฎระเบียบและวิธีปฏิบติัต่างๆ 

จนกระทัง่ “ยุคกลาง” Max Webber ไดต้ั้งขอ้สังเกตวา่ รัฐสมยัใหม่ไดมี้การพฒันาไปพร้อมๆ กบั

การจดัการโครงสร้างแบบระบบราชการ (Bureaucratic Structure) (รัชยา ภกัดีวจิิตต,์ 2555: 33) 

ในช่วงเร่ิมตน้ “ระบบการบริหาร” จะมีลกัษณะแบบไม่เป็นทางการ คือลกัษณะ 

“เป็นส่วนตวั” (Personal) มีรากฐานอยูท่ี่ความจงรักภกัดี (Loyalty) ต่อบุคคล เช่น ต่อกษตัริย ์ต่อ

พระ แทนท่ีจะมีลกัษณะท่ีไม่ใช่เร่ืองส่วนตวั (Impersonal) ท่ีเน้นทั้งเชิงกฎหมาย (Legality) และ

ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร และต่อรัฐ ในช่วงน้ีการบริหารในทางปฏิบติัเป็นผลมาจากการคอร์รัปชัน่

หรือการใช้อาํนาจไปในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง กล่าวคือเป็นการใช้อาํนาจเพื่อประโยชน์ของตวัคนท่ีนาํ 

ไปใชน้ัน่เอง ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวถือเป็นการบริหารท่ีมีลกัษณะท่ีไม่พึงปรารถนา เป็นการบริหารท่ีมี

ลกัษณะของความแปลกแยก เป็นผลทาํให้เกิดการบริหารในรูปของ “ระบบอุปถมัภ”์ ท่ีเรียกว่า 

“Patronage” หรือ “การเล่นพรรคเล่นพวก” หรือ “ระบบเครือญาติ” ท่ีเรียกวา่ “Nepotism” หรือท่ี

เรียกว่า “Spoil Systems” หรือ “ระบบชอบพอพิเศษ” ท่ีเรียกวา่ “Favoritism” (รัชยา ภกัดีวิจิตต,์ 

2555: 33-35) 

2)  การปฏิรูปการบริหารในศตวรรษท่ี 19 (The Reforms of the Nineteenth Century) 

จุดเร่ิมตน้ของรูปแบบหรือตวัแบบการบริหาร สันนิษฐานว่าเกิดข้ึนประมาณกลาง

ศตวรรษท่ี 19 เป็นการดาํเนินกลไกในการยกเลิกระบบอุปถมัภท่ี์เคยมีอยู ่ให้ทาํการสรรหาบุคลากร

โดยการเปิดโอกาสใหมี้การสอบแข่งขนั ภายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการสอบกลาง โดยท่ี

ผูผ้า่นการคดัเลือกโดยการจดัสอบจะมีการบรรจุแต่งตั้ง บุคคลสาํคญัในการในช่วงศตวรรษท่ี 19 คือ 

Woodrow Wilson ของสหรัฐอเมริกาได้มีการเคล่ือนไหวให้มีการปฏิรูประบบบริหารในสหรัฐ 

อเมริกา ส่วนอีกท่านหน่ึงคือ Max Webber ท่ีไดเ้คล่ือนไหวในเร่ืองระบบการบริหารในยุโรปทาํให้
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เป็น ของทฤษฏีระบบราชการ (Theory of Bureaucracy) 

กล่าวโดยสรุปในการบริหารภาครัฐแบบดั้งเดิมหรือประเพณีนิยมจะเนน้การให้ความ 

สาํคญักบัความเป็นส่วนตวั ความจงรักภกัดี การให้ความสําคญักบัประเพณี เนน้ไปท่ีความสัมพนัธ์

ของตวับุคคลท่ีมีชาํอาํนาจในขณะนั้นทาํใหก้ารบริหารจดัการช่วงเร่ิมตน้มีลกัษณะทั้งไม่มีประสิทธิ 

ภาพและประสิทธิผลและยงัทาํให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาจนนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 

19 การเปล่ียนแปลดงักล่าวไดเ้นน้การบริหารโดยยึดหลกัระบบคุณธรรม มีความเป็นกลางทางการ

เมือง และการเปิดโอกาสในการคดัเลือกบุคคลเขา้มาทาํงาน เพื่อนาํระบบดงักล่าวมาทดแทนระบบ

อุปถมัภท่ี์มีอยูเ่ดิม 

3) การบริหารรัฐกิจใหม่ (New Public Administration New PA) 

สาระสําคญัของการบริหารรัฐกิจใหม่ท่ีได้จากการประชุม Minnowbrook ของนัก 

วชิาการบริหารรัฐกิจทั้ง 2 คร้ังและยงัมีผลใหเ้ห็นกนัอยูใ่นปัจจุบนั แนวคิดท่ีไดรั้บจากงานเขียนของ 

Frank Marini (บรรณาธิการ Toward A New Public Administration (1971)) และของ Dwight 

Waldo (Public Administration in a Time of Turbulence (1971)) เป็นการสะทอ้นความคิดเห็นของ

นกัวิชาการบริหารรัฐกิจ ต่อสถานการณ์ความวุ่นวายท่ีเกิดข้ึนทางการเมืองและการบริหาร ผลจาก

การแพส้งครามเวียดนามของประเทศสหรัฐอเมริกา ความลม้เหลวของกลไกระบบราชการในการ

ตอบสนองและแก้ไขปัญหาสังคมท่ีกําลังแผ่ขยายทวีความรุนแรงมากข้ึนขณะนั้ นมีความเห็น

ร่วมกนัวา่ถึงเวลาท่ีควรจะมีการเปล่ียนแปลง หรือปฏิรูประบบราชการ หรือการบริหารรัฐกิจใหม่ 

จึงถือไดว้า่เป็นจุดเปล่ียนท่ีสาํคญัของรัฐประศาสนศาสตร์ (รัชยา ภกัดีวจิิตต,์ 2555: 45)  

แนวความคิดดงักล่าวตอ้งการให้มีการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์และวิธีการบริหารงาน

ภาครัฐไปจากเดิมท่ีทาํให้ความสําคญัต่อทรัพยากรหรือปัจจยันาํเขา้ (Input) และอาศยักฎระเบียบ

เป็นเคร่ืองมือในการดาํเนินงานเพื่อให้เกิดความถูกตอ้ง สุจริต และเป็นธรรม โดยหันมาเน้นถึง

วตัถุประสงค์และผลสัมฤทธ์ิของการดาํเนินงาน ทั้งในแง่ของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ 

(Outcome) และความคุม้ค่าของเงิน (Value for Money) รวมทั้งการพฒันาคุณภาพและสร้างความพึง

พอใจใหแ้ก่ประชาชนผูรั้บบริการ โดยนาํเอาเทคนิควธีิการบริหารจดัการสมยัใหม่เขา้มาประยุกตใ์ช้

มากข้ึน เช่น การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวดัและประเมินผล การบริหารคุณภาพโดยรวม การร้ือ

ปรับระบบ ฯลฯ (รัชยา ภกัดีวจิิตต,์ 2555: 52) 

นกัรัฐศาสตร์และนกัรัฐประศาสนศาสตร์พยายามอธิบายความหมายของการจดัการภาครัฐ

หรือการจดัการภาครัฐแนวใหม่ ทั้งแง่ความรู้และการปฏิบติัซ่ึงเก่ียวขอ้งกนั ดงัจะยกเป็นตวัอย่าง 

ดงัน้ี 

Jonathan Boston (1996 อา้งถึงใน รัชยา ภกัดีจิตต,์ 2555: 52-54) ไดส้รุปสาระสําคญัของ
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การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ ดงัต่อไปน้ี  

1)  การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ มีลกัษณะของความเป็นสากลสภาพหรือไม่มีความ

แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัระหวา่งการบริหารงานของภาคธุรกิจเอกชนและการบริหารงานภาครัฐ 

2)  ปรับเปล่ียนการให้นํ้ าหนกัความสําคญัไปจากเดิมท่ีมุ่งเน้นการควบคุมทรัพยากร 

(ปัจจยันาํเขา้) และกฎระเบียบเป็นเร่ืองของการควบคุมผลผลิตและผลลพัธ์หรือปรับเปล่ียนจากการ

ให้ความสําคญัในภาระรับผิดชอบต่อกระบวนการ (Process Accountability) ไปสู่ภาระรับผิดชอบ

ต่อผลลพัธ์ (Accountability for Results) 

3)  ใหค้วามสาํคญัต่อเร่ืองของทกัษะการบริหารจดัการมากกวา่การกาํหนดนโยบาย 

4)  ถ่ายโอนอาํนาจการควบคุมของหน่วยงานกลาง (Devolution of Centralizes Power) 

เพื่อใหอิ้สระและความคล่องตวัแก่ผูบ้ริหารของแต่ละหน่วยงาน 

5)  ปรับเปล่ียนโครงสร้างหน่วยงานราชการใหม่ให้มีขนาดเล็กลงในรูปแบบของ

หน่วย งานอิสระในกาํกบั โดยเฉพาะการแยกส่วนระหว่างภารกิจงานเชิงพาณิชยแ์ละไม่ใช่เชิง

พาณิชย ์(กาํกบัดูแลควบคุม) ภารกิจงานเชิงนโยบายและการใหบ้ริการออกจากกนัอยา่งเด็ดขาด 

6 )   เน้นการแปรสภาพกิจก ารของรัฐให้ เ ป็นเอกชนแล ะให้ มีการจ้าง เหม า

บุคคลภายนอก (Outsourcing) รวมทั้งการประยุกต์ใช้วิธี การจดัจา้งและการแข่งขนัประมูลงาน 

(Competitive Tendering) เพื่อลดตน้ทุนและปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการ 

7)  ปรับเปล่ียนรูปแบบสัญญาจ้างบุคคลของภาครัฐให้มีลกัษณะเป็นระยะสั้ นและ

กาํหนดเง่ือนไขขอ้ตกลงใหมี้ความชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

8)  ใช้หลกัการบริหารงานของภาคธุรกิจเอกชน เช่น การวางแผนกลยุทธ์ และแผน

ธุรกิจ การทาํขอ้ตกลงวา่ดว้ยผลงาน (Performance Agreement) การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน การ

จดัจา้งบุคคลภายนอกให้เขา้มาปฏิบติังานเป็นชัว่คราว/เฉพาะกิจ การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหาร และการใหค้วามสาํคญัต่อการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์าร (Corporate Image) 

9)   มีการสร้างแรงจูงใจและให้รางว ัลตอบแทนในรูปของตัว เ งิน (Monetary 

Incentives) มากข้ึน 

10)  สร้างระเบียบวนิยัและความประหยดัในการใชจ้่ายเงินงบประมาณโดยพยายามลด

ตน้ทุนค่าใชจ่้ายและเพิ่มผลผลิต 

Hugn (1994: 69-77 อา้งถึงใน รัชยา ภกัดีจิตต,์ 2555:  54-55) ไดแ้สดงทรรศนะการบริหาร

จดัการการภาครัฐแนวใหม่ดงัน้ี 

1)  เนน้การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานโดยการกาํหนดกลยทุธ์เป้าหมายท่ีตอ้งการบรรลุ การ

จดัการกลไกองคก์ารให้สอดคลอ้งตามผลงานและโครงการท่ีไดมี้การจดัสรรงบประมาณ ให้มีการ
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ดาํเนินการผลงานและติดตามประเมินผลงาน 

2)  การปรับเปล่ียนในปัจจยันาํเขา้ทั้งเร่ืองทรัพยากรบุคคลในเร่ืองการจา้งงานระยะสั้น 

วางระบบการจูงใจใหม่ให้สอดคลอ้งกบัผลปฏิบติังาน ระบบงบประมาณให้มีความยดืหยุน่มากข้ึน

ในการใชจ่้าย แต่เขม้งวดในการจบัจ่าย และระบบเทคโนโลย ี

3)  การลดขนาดของส่วนราชการ แจกแจงภาระหน้าท่ีของรัฐใหม่ว่าอะไรควรจดั

ดาํเนินการเองและควรจดัสรรให้ภาคส่วนอ่ืนเขา้มารับผิดชอบแทน ดว้ยการส่งเสริมการแข่งขนั 

แตกแยกหน่วยงานยอ่ยใหง่้ายแก่การจดัการ การแปรรูปกิจการสาธารณะและใชว้ธีิการจา้งเหมา 

4)  การปรับเปล่ียนความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัการเมืองและนกับริหารให้มีความใกลชิ้ด

มากข้ึน นักบริหารตอ้งมีความสามารถในการสร้างความสัมพนัธภาพท่ีดีกบันักการเมืองในกระ 

บวนการบริหารจัดการมากข้ึน และขณะเดียวกันต้องรับผิดชอบต่อผูรั้บบริการสาธารณะคือ

ประชาชนโดยตรง ต่อประเด็นน้ีเป็นการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการสาธารณะและเป็น

การเพิ่มภาระรับผดิชอบใหก้บันกับริหารมากกวา่แนวคิดการบริหารรัฐกิจแบบดั้งเดิม  

Ewan Ferlie และคณะ (1996 อา้งถึงใน รัชยา ภกัดีวิจิตต,์ 2555: 55-56) ไดพ้ยายามสํารวจ

แนวความคิดและจดัแบ่งประเภทของ NPM ออกเป็น 4 แนวทางใหญ่ๆ กล่าวคือ 

1)  การปรับปรุงประสิทธิภาพ (Efficiency Drive) 

เป็นแนวความคิดระยะแรกของ NPM ซ่ึงตอ้งการปรับเปล่ียนให้การบริหารงานภาครัฐ

มีความทนัสมยัหรือเลียนแบบการบริหารงานในเชิงธุรกิจมากข้ึน (Business-Like Approach) โดย 

เฉพาะการมุ่งเนน้ถึงผลสัมฤทธ์ิของการดาํเนินงาน 

2)  การลดขนาดและการกระจายอาํนาจ (Downsizing and Decentralization) 

เป็นแนวคิดซ่ึงได้รับอิทธิพลมาจากเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิก ซ่ึงต้องการเปิดให้

กลไกตลาดเขา้มาแทนภาครัฐใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดโ้ดยจากจดักลุ่มประเภทภารกิจงานหลกั

และภารกิจงานรอง(Core Function/Non-Core Function) เพื่อเปิดให้มีการทดสอบตลาด (Market 

Testing) หรือการคดัคา้นเพื่อเปิดให้มีการแข่งขนั (Contestability) การแยกผูซ้ื้อบริการและผูใ้ห้

บริหารออกจากกนั (Purchaser – Provider Split) การใชร้ะบบการทาํสัญญาขอ้ตงลง (Contractual-

ism) รวมถึงการจดัตั้งองคก์ารบริหารงานอิสระของฝ่ายบริหาร (Agencification)  

3)  การมุ่งความเป็นเลิศ (In Search of Excellence) เป็นรูปแบบท่ีขยายแนวคิดไปสู่

เร่ืองท่ีของวฒันธรรมองค์การ ค่านิยม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนการบริหารความ

เปล่ียนแปลง 

4)  การให้ความสําคญัต่อการบริการประชาชน (Public Service Orientation) เป็น

รูปแบบท่ีมุ่งเนน้คุณภาพของการดาํเนินงานหรือการใหค้วามสําคญัต่อความพึงพอใจของลูกคา้ผูรั้บ 
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บริการเป็นอนัดบัแรก 

B. Guy Peter สรุปเป็นแนวคิดท่ีสําคญั 2 แนวคิด คือ (B. Guy Peter อา้งถึงใน รัชยา ภกัดีวิ

จิตต,์ 2555: 56) 

1)  แนวความคิดเก่ียวกบัการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 

หรือเรียกสั้ นๆ ว่า NPM อนัเป็นการผสมผสานระหว่างเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิก เศรษฐศาสตร์

เชิงสถาบนั และเทคนิควธีิการบริหารจดัการสมยัใหม่  

2)  แนวความคิดเก่ียวกบัประชาธิปไตยในแนวทางใหม่ (New Democracy) อนัเป็นการ

ผสมผสานระหวา่งประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและหลกันิติธรรม 

Hood (1991: 3-5 อา้งถึงใน เรืองวทิย ์เกษสุวรรณ, 2556: 4-5) 

อธิบายวา่การเกิดการจดัการภาครัฐแนวใหม่ หรือเรียกสั้นๆวา่ “NPM” มีหลกัการสําคญั 7 

ประการ คือ  

1)  การจดัการโดยมืออาชีพท่ีมุ่งปฏิบติั 

2)  มีมาตรฐานและวดัผลงานอยา่งชดัเจน 

3)  เนน้การควบคุมผลผลิตใหม้ากข้ึน 

4)  เปล่ียนเป็นการแยกหน่วยงานในภาครัฐ 

5)  เปล่ียนเป็นการแข่งขนัในภาครัฐมากข้ึน 

6)  เนน้การจดัการโดยการแปรรูป 

7)  เนน้การมีวนิยัและประหยดัในการใชท้รัพยากรมากข้ึน 

Cope, Leishman and Strarie (1997: 448 อา้งถึงใน เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ, 2556: 5) อธิบาย

วา่ การจดัการภาครัฐแนวใหม่อาศยัหลกัการ 2 อยา่ง 

1)  การขจดัความแตกต่างระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน 

2)  นาํวิธีการทาํงานของภาคเอกชนไปใช้กับภาครัฐ โดยเปล่ียนวิธีการทาํงานท่ียึด

กฎระเบียบเป็นการมุ่งผลลพัธ์ 

Kaboolian (1998: 189 อา้งถึงใน เรืองวทิย ์เกษสุวรรณ, 2556: 5) อธิบายวา่ “การจดัการภาค 

รัฐ” เป็นเคร่ืองหมายของชุดนวตักรรมท่ีเกิดข้ึนภายในและต่างประเทศ ตลอดจนปฏิรูปการบริหาร

ภาครัฐท่ีคลา้ยคลึงกนัในประเทศต่างๆ หลายประเทศ ทั้งๆ ท่ีประเทศเหล่าน้ีมีระบบเศรษฐกิจและ

การเมืองท่ีแตกต่างกนั   

Lane (2000: 304-305 อา้งถึงใน เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ, 2556: 5-6) สรุปวา่ “การจดัการภาค 

รัฐ” เป็นทฤษฏีทัว่ไปเก่ียวกบัวธีิการทาํส่ิงต่างๆ ใหส้าํเร็จของรัฐบาล วิธีจดัหาบริการและให้บริการ

แก่ประชาชน การจดัการภาครัฐแนวใหม่ไม่ไดเ้ก่ียวกบัการเมือง แต่เก่ียวกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ี
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รัฐสภาตดัสินใจกาํหนดวตัถุประสงคแ์ลว้ 

ปนาทุกรมระหว่างประเทศของสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ (International 

Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences) อธิบาย คาํวา่ “การจดัการภาครัฐ” หรือ “การ

จดัการภาครัฐแนวใหม่” เป็นการเนน้การปรับปรุงท่ีเน้นความสําคญัของการจดัการและวิศวกรรม

การผลิตในการบริการภาครัฐ ซ่ึงเช่ือมโยงกบัหลกัเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์เสมอ (Smelser and 

Baltes, 2001: 12553 อา้งถึงใน เรืองวทิย ์เกษสุวรรณ, 2556: 6) 

Cristensen and Laegreid (2013: 1 อา้งถึงใน เรืองวทิย ์เกษสุวรรณ, 2556: 7) อธิบายวา่ การ

ปฏิรูปการจดัการภาครัฐแนวใหม่น้ีเน้นท่ีการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสามารถ

ตอบสนองหน่วยงานภาครัฐต่อผูรั้บบริการและลูกคา้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายภาครัฐและปรับปรุงความ

พร้อมรับผดิทางการจดัการ  

สรุป การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ เป็นการบริหารท่ีมีความแตกต่างไปจากการบริหาร

เดิม โดยเนน้ในเร่ืองของความเป็นธรรม โดยมุ่งไปท่ีการแกไ้ขปัญหาเดิมท่ีมีอยูแ่ละทาํให้เกิดเง่ือน 

ไขในการบริหารใหม่ในหลกัของความเท่าเทียมกนัในสังคม ลดการใชร้ะบบพวกพอ้งเพื่อทาํให้เกิด

ความโปร่งใสในการทาํงาน คาํนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะเน้นการทาํงานให้เกิดประสิทธิภาพ

มากข้ึนเพื่อใหส้ามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของสังคม 

 

2.3  แนวคดิเกีย่วกบัประสิทธิผลองค์การ 

 

2.3.1  ความหมายของประสิทธิผล 

จินดาลักษณ์ วฒันสินธ์ุ (2530 อ้างถึงใน วชิรวชัร งามละม่อม, 2551: 1) นอกจาก

ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายอนัเป็นความมีประสิทธิผลโดยทัว่ไปแลว้การประเมินประสิทธิ 

ผลอาจพิจารณาไดจ้ากคุณภาพของผลผลิตหรือบริการพื้นฐานขององคก์ารหรือความสามารถในการ

ผลิตสินคา้หรือบริการขององค์การ ความพร้อม หรือความเป็นไปได้ในการปฏิบติังานท่ีเฉพาะ 

เจาะจงเม่ือถูกขอร้องใหท้าํผลตอบแทน หรือผลกาํไรท่ีไดรั้บจากการผลิตสินคา้และบริการ 

วนัชยั มีชาติ (2552: 320) ประสิทธิผลขององคก์าร หมายถึง ระดบัของความสําเร็จในการ

ดาํเนินงานขององคก์าร  

วชิรวชัร งามละม่อม (2551: 2) ประสิทธิผลขององคก์าร หมายถึง ความสามารถขององค ์

การในการบรรลุเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไว ้โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุม้ค่า รักษาไวซ่ึ้ง

ทรัพยากรและวสัดุ อุปกรณ์และไม่สร้างความเครียดแก่สมาชิก สมาชิกเกิดความพึงพอใจในงานทุก

คนมีส่วนร่วมอย่างกวา้งขวางในการกาํหนดวตัถุประสงค์ขององค์การ และรับผิดชอบต่อปัญหา
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หรือขอ้ยุง่ยากท่ีเกิดข้ึนและองคก์ารส่วนรวมสามารถปรับตวั และพฒันาเพื่อดาํรงอยูต่่อไปได ้

ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2551: 130) ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ระดับท่ีคนงาน

สามารถปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

Etzioni (1964 อา้งถึงใน วชิรวชัร งามละม่อม, 2551: 2) ใหค้วามหมายของประสิทธิผลของ

องคก์ารวา่ หมายถึง ขนาดของความสามารถขององคก์ารในการท่ีจะสามารถทาํงานบรรลุเป้าหมาย

ต่างๆ ท่ีกาํหนดไว ้

Schein (1970 อา้งถึงใน วชิรวชัร งามละม่อม, 2551: 1) มีความเห็นวา่ ประสิทธิผลองคก์าร 

หมายถึง สมรรถนะ (Capacity) ขององคก์ารในการท่ีจะอยูร่อด (Survival) ปรับตวั (Adapt) รักษา

สภาพ (Maintain) และการเติบโต (Grow) ไม่วา่องคก์ารนั้นจะมีหนา้ท่ีใดท่ีตอ้งการใหลุ้ล่วง 

 

2.3.2  เกณฑ์ทีใ่ช้วดัประสิทธิผลขององค์การ 

 เกณฑท่ี์ใชใ้นการวดัประสิทธิผลขององคก์ารไดด้งัน้ี (วนัชยั มีชาติ, 2552: 320-323) 

1)  เกณฑ์ดา้นเป้าหมาย (Goal approaches) ซ่ึงประกอบดว้ยเกณฑ์ต่างๆ คือ 1.การ

เน้นผลสําเร็จของงาน (Achievement Emphasis) 2. ผลผลิต (Productivity) 3. ประสิทธิภาพ (Effi-

ciency) 4. กาํไร (Profit) 5. คุณภาพสินคา้และบริการ (Quality of Products/Services) 6. การวางแผน

และการกาํหนดเป้าหมาย (Planning and Goal Setting) 7. ความเห็นพอ้งตอ้งกนัในเป้าหมาย (Goal 

Consensus) 8. ความพร้อม (Readiness) และ 9. การยึดเป้าหมายร่วมกัน (Internalization of 

Organization Goals) 

2)  เกณฑ์ดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process Approaches) ซ่ึงประกอบดว้ย

เกณฑ์ คือ 1. การควบคุม (Control) 2. ความขดัแยง้หรือการยึดเหน่ียวภายในองค์การ (Conflict/ 

Cohesion) 3. ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ของฝ่ายจดัการ (Managerial Interpersonal Relations Skills) 

4. ทกัษะดา้นงานของฝ่ายจดัการ (Managerial Task Skills) 5. การจดัการและการควบคุมขอ้มูล

ข่าวสาร (Information Management and Control) และ 6. การมีส่วนร่วมและการกระจายอาํนาจ 

(Participation and Shares Influence) 

3)  เกณฑ์ดา้นการเมือง (Political Approaches) ไดแ้ก่ เกณฑ์การวดัในเร่ืองต่างๆ 

ดงัน้ี 1. ความเป็นตวัแทน (Representativeness) 2. ความพร้อมท่ีจะถูกตรวจสอบ (Accountability) 

3. ความรับผิดชอบ (Responsibility) 4.  ความสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญ (Constitutionality) และ 5. 

การสนบัสนุนค่านิยมแบบประชาธิปไตย (Adherence to Democratic Values) 

4)  เกณฑ์ดา้นทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Approaches) ประกอบดว้ยเกณฑ์

วดัในเร่ือง 1. ความพอใจในงาน (Job Satisfaction) 2. แรงจูงใจ (Motivation) 3. ขวญั (Morale) 4. 



43 

 

การให้คุณค่ากบับุคคลในองค์การ (Value to Human Resource) 5. การฝึกอบรมและการพฒันา 

(Training and Development) 6. การขาดงาน (Absenteeism) 7. อตัราการลาออก (Turnover) 8. การ

เกิดอุบติัเหตุ (Accident rates) และ9. ความสอดคลอ้งกนัของบทบาทและบรรทดัฐาน (Role and 

Norm Congruence) 

5)  เกณฑ์ดา้นระบบ (System Approaches) ไดแ้ก่ เกณฑ์การวดัประสิทธิผลในเร่ือง 

1. ความมีเสถียรภาพ (Stability/Maintenance) 2. การเจริญเติบโต (Growth) 3. ความยืดหยุน่และการ

ปรับตวั (Flexibility/Adaptation) 4. การใช้ประโยชน์จากสภาพแวดลอ้ม (Utilization of Environ-

ment) และ5. การประเมินจากบุคคลภายนอก (Evaluations by External Actors) 

 

2.3.3  แนวคิดในการวดัประสิทธิผลองค์การ 

แนวคิดในการวดัประสิทธิผลขององคก์ารแนวคิดต่างๆ มีรายละเอียดในการศึกษาและวดั

ประสิทธิผลองคก์ารดงัน้ี (วนัชยั มีชาติ, 2552: 325-357) คือ 

1)  การวดัประสิทธิผลองคก์ารจากการบรรลุเป้าหมาย (Goal Attainment Approach) 

แนวคิดน้ีมีความเช่ือว่า องคก์ารทุกองคก์ารมีเป้าหมายท่ีเกิดข้ึนเฉพาะในการทาํงาน

และองคก์ารจะนาํองคก์ารใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายท่ีองคก์ารไดต้ั้งไว ้การวดัประสิทธิผลองคก์าร

ตามแนวคิดน้ีจะให้ความสําคญักบัผลผลิต (Output) ขององค์การ ซ่ึงแตกต่างกนัออกไป การวดั

ประสิทธิผลขององค์การน้ีจะให้ความสําคญัต่อการบรรลุเป้าหมาย (Ends) มากกวา่วิธีการในการ

ปฏิบติังาน (Means) และเห็นว่าองค์การเป็นหน่วยงานท่ีมีเหตุผล มีเป้าหมายของตนเองและจะ

แสวงหาวธีิการท่ีดีในการบรรลุเป้าหมาย เน่ืองจากองคก์ารแต่ละองคก์ารจะมีขนาดใหญ่เป้าหมายท่ี

มีอยูจ่ะมีหลายระดบั คือ 

(1)  Substantive Goals ถือเป็นเป้าหมายท่ีเป็นรากฐานขององคก์ารทาํให้มีการจดั 

ตั้งองคก์ารข้ึนมาอนัเป็นการแสดงถึงความจาํเป็นท่ีตอ้งมีองคก์าร ดงักล่าวแยกออกเป็น 3 ประการ

คือ 

1.1)  Official Goals ซ่ึงไดแ้ก่ พนัธกิจขององคก์าร (Mission) ซ่ึงพนัธกิจจะมี

ความสําคญัมากในองค์การราชการเพราะจะเป็นการบ่งบอกถึงทิศทาง เป้าหมาย ความชอบธรรม 

และแนวทางหรือเกณฑใ์นการประเมินความสาํเร็จขององคก์าร เป้าหมายในลกัษณะ Official Goals 

มกัจะเป็นสัญลกัษณ์ซ่ึงยากจะบรรลุเป้าหมายได้โดยตรง มกัจะอยู่ในรูปของคาํขวญัหรือพนัธกิจ

ขององคก์าร 

1.2)  Operative Goals เป็นเร่ืองของการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบติัซ่ึงจะ

เป็นส่วนท่ีช่วยใหเ้ป้าหมายขององคก์ารบรรลุผลสําเร็จตามท่ีวางไว ้เป็นเป้าหมายในระดบัแผนงาน
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และระดบัหน่วยงานยอ่ยในองคก์าร เป้าหมายในระดบั Official Goals จะประกอบดว้ยเป้าหมาย

ระดบั  Operative Goals หลายประการ 

1.3)  Operational Goals เป็นเป้าหมายท่ีมีความเฉพาะเจาะจงและในระดบั

ปฏิบติัการขององคก์าร เป้าหมายระดบัปฏิบติัการจะนาํไปสู่การสร้างเกณฑ์การวดัผลงานของพนกั 

งานแต่ละคนด้วย ความสัมพนัธ์ระหว่างเป้าหมายระดบัต่างๆ ในองค์การจะมีความสัมพนัธ์ใน

ลกัษณะลูกโซ่ กล่าวคือ จากเป้าหมายระดบั Official Goals ถ่ายมาเป็น Operative Goals และกาํหนด

รายละเอียดเป็น Operational Goals ตามลาํดบั 

(2)   System Goals เป้าหมายท่ีมององคก์ารวา่อยูใ่นสภาพแวดลอ้มแบบเปิดท่ีตอ้ง

ปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มโดยเฉพาะในเร่ืองของความอยูร่อดและการเจริญเติบโตของ

องคก์าร System Goals จะมีความสัมพนัธ์กบั Substantive Goals ในฐานะท่ีทาํให้องคก์ารมีระบบ

บริหารและการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มขององคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก 

(3)   Individual Member Goals ไดแ้ก่ เป้าหมายส่วนตวัของสมาชิกในองคก์ารซ่ึง

จะมีความแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีเพราะการท่ีคนมารวมตวักนัเป็นองค์การ บุคคลแต่ละคนจะมี

เป้าหมายเฉพาะของตนเอง องคก์ารท่ีมีประสิทธิผลจะสามารถใชเ้ป้าหมายส่วนตวัของสมาชิกทุ่มเท

การทาํงานให้กบัองคก์ารมากข้ึนดว้ย ผลสําเร็จในการปฏิบติังานขององคก์ารจึงขั้นอยูก่บัเป้าหมาย

ในระดบัท่ีเป็นเป้าหมายส่วนตวัของสมาชิกในองคก์ารดว้ย 

2)  การวดัประสิทธ์ิผลองคก์ารจากความคิดเชิงระบบ (System Approach) 

แนวคิดน้ีเช่ือว่าองค์การทาํงานเป็นระบบซ่ึงประกอบดว้ยระบบยอ่ยๆ โดยองคก์าร

จะรับปัจจยันาํเขา้จากสภาพแวดลอ้ม และทาํหนา้ท่ีในการแปรสภาพปัจจยันาํเขา้เหล่านั้นให้เป็น

ผลผลิตขององคก์าร ระบบยอ่ยๆ ในองคก์ารจะทาํงานสัมพนัธ์กนัการวดัประสิทธิผลองค์การจาก

แนวความคิดในเชิงระบบจะประกอบดว้ยเกณฑ์การวดัประสิทธิผลจากเกณฑ์ต่างๆ หลายประการ 

คือ 

(1)  เกณฑ์การวดัประสิทธิผลองค์การดา้นปัจจยันาํเขา้องคก์ารจะสามารถวดัผล

สาํเร็จไดจ้ากเร่ืองต่างๆ คือ 1. ความสามารถในการแสวงหาทรัพยากร 2. คุณภาพของทรัพยากรท่ีหา

มาได ้3. ความทนัต่อเวลาของการไดท้รัพยากร 4. ราคาทรัพยากรหรือปัจจยัการผลิตท่ีไดม้า และ         

5. จาํนวนทรัพยากรท่ีไดรั้บ 

(2)  เกณฑ์การวดัผลสําเร็จดา้นกระบวนการในการดาํเนินงานขององคก์ารหรือ

กระบวนการในการแปรสภาพปัจจยันาํเขา้ให้เป็นปัจจยันาํออกอาจวดัได้จาก 1. ขั้นตอนในการ

ปฏิบติังาน 2. ประสิทธิภาพ 3. ความคล่องตวั หรือความสะดวกในการปฏิบติังาน 4. ขวญักาํลงัใจ

ของผูป้ฏิบติังาน 5. การเกิดอุบติัเหตุในการทาํงาน 6. อตัราของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการปฏิบติั 
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งาน 7. ทกัษะในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีระดบัต่างๆ และ 8. บรรยากาศในการทาํงาน 

(3)  เกณฑ์การวดัผลดา้นผลผลิตขององค์การ องค์การสามารถพิจารณาไดจ้าก   

1. ผลผลิต 2. ปริมาณของสินคา้ 3. คุณภาพของสินคา้หรือบริการ 4. ความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

5. กาํไร 6. การเจริญเติบโตขององคก์าร และ 7. ภาพพจน์ขององคก์าร 

ในการวดัประสิทธิผลขององค์การจากแนวความคิดเชิงระบบน้ี นอกจากเกณฑ์

การวดัประสิทธิผลท่ีกล่าวมาแลว้องค์การยงัสามารถวดัประสิทธิผลได้จากมิติของความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจยัต่างๆ ในองค์การได้อีกด้วย กล่าวคือ องค์การสามารถวดัความมีประสิทธิผลจาก

อตัราส่วนระหวา่งปัจจยันาํออกและนาํเขา้ (Output หารดว้ย Input หรือ O/I) อตัราส่วนระหวา่งกระ 

บวนการแปรสภาพกบัปัจจยันาํเขา้ (Transformation Processes หารดว้ย Input หรือ T/I) อตัราส่วน

ระหว่างกระบวนการแปรสภาพกบัผลผลิตขององค์การ (Transformation Processes หารด้วย  

Output หรือ T/O) 

3)  การวดัประสิทธิผลองค์การจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ (The Stake-

holders Approach/The Strategic-Constituencies Approach) 

การวดัประสิทธิผลองคก์ารจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์ารจึงมุ่งวดัประสิทธิผล

ขององค์การจากความสามารถในการเอาชนะใจผูมี้อิทธิพลต่อองค์การ หรือความสามารถในการ

ประสานความตอ้งการของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียขององคก์ารให้ทุกฝ่ายยอมรับได ้นัน่หมายความวา่

การตดัสินใจขององค์การจะมีลกัษณะเป็นการตดัสินใจท่ีมุ่งให้เกิดความพอใจของทุกฝ่ายหรือให้

ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งยอมรับได ้ไม่ไดเ้ป็นการตดัสินใจท่ีดีท่ีสุดหรือมีเหตุมีผลมากท่ีสุด (Satisfacing) 

ลกัษณะของการวดัประสิทธิผลขององคก์ารจึงมีลกัษณะเป็นรูปแบบทางการเมือง (Political Model) 

มากกวา่ท่ีจะเป็นตวัแบบในเชิงเหตุผล (Rational Model) 

องคก์ารทาํงานในระบบเปิดท่ีมีผูเ้ก่ียวขอ้งกบัองค์การจาํนวนมาก ความอยูร่อดของ

องคก์ารไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัความสามารถในการปฏิบติังานภายในองคก์ารเท่านั้น ทั้งน้ีเพราะองคก์ารท่ี

มีการบริหารจดัการภายในท่ีดีอาจไม่สามารถอยูร่อดไดห้ากผูท่ี้มีอิทธิพลต่อองคก์ารไม่เห็นดว้ยและ

ไม่ใหก้ารสนบัสนุนองคก์าร  

กลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเหล่าน้ีมีความตอ้งการต่อองคก์ารต่างกนัองคก์ารจะตอ้งทาํงาน

ภายใตค้วามตอ้งการท่ีหลากหลาย องค์การจะตอ้งประสานความตอ้งการของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

เหล่าน้ีใหไ้ปในทิศทางเดียวกนั 

องคก์ารท่ีมีประสิทธิผลคือ องคก์ารท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้มีส่วน

ไดส่้วนเสียหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารได ้หรือองคก์ารท่ีสามารถสร้างความพอใจให้แก่ทุก

ฝ่าย การประสานความพอใจของทุกฝ่ายหรือการทาํให้ทุกฝ่ายยอมรับได้จะเป็นการแสดงความ 
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สําเร็จขององค์การ องค์การจึงตอ้งคอยตอบสนองความตอ้งการของผูมี้อิทธิพลต่อองค์การหรือ

ประสานความตอ้งการต่างๆ ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนัใหไ้ด ้  

4)  การวดัประสิทธิผลองค์การจากการแข่งขนักนัของค่านิยมท่ีแตกต่างในองคก์าร 

(The Competing-Values Approach) 

แนวคิดน้ีเช่ือว่าองค์การท่ีดีข้ึนอยู่กับการตดัสินหรือมุมมองของแต่ละคนซ่ึงจะมี

ความเช่ือ ค่านิยม และผลประโยชน์ท่ีแตกต่างกนั แต่ละคนจะให้ความสําคญักบัเร่ืองต่างๆ ในองค ์

การไม่เหมือนกนั การวดัประสิทธิผลจึงเป็นเร่ืองของความขดัแยง้กนัของค่านิยมท่ีหลากหลาย

ภายในองคก์าร การวดัประสิทธิผลขององคก์ารตามแนวความคิดน้ีพิจารณาลกัษณะขององคก์ารใน 

3 มิติดว้ยกนัคือ 

(1)  การให้นํ้ าหนกักบัส่วนใดขององคก์าร (Organization Focus) ในมิติน้ีจะให้

ความสาํคญักบัสภาพภายในองคก์าร (Internal) หรือสภาพภายนอกองคก์าร (External) องคก์ารท่ีให้

ความสําคญักับสภาพภายในองค์การจะให้ความสําคญักับพนักงานในองค์การหรือการเน้นผู ้

ปฏิบติังาน (People) ส่วนผูใ้ห้ความสําคญักบัสภาพภายนอกองคก์ารจะให้ความสําคญักบัองคก์าร 

(Organization) และผลผลิตขององค์การ หรือการบรรลุเป้าหมายและผลสําเร็จขององค์การ 

(Ultimate Goals Achievement) ซ่ึงการเนน้ท่ีแตกต่างกนัก็จะทาํให้ปัจจยัวดัผลสําเร็จขององคก์าร

แตกต่างกนัตามไปดว้ย 

(2)  มิติดา้นโครงสร้างขององคก์าร (Structure) เป็นการพิจารณาถึงลกัษณะของ

โครงสร้างองคก์ารโดยเฉพาะเร่ืองความยืดหยุน่ (Flexible) และการควบคุม (Control) ลกัษณะของ

โครงสร้างองค์การท่ีมีประสิทธิผลท่ีสุดคือ โครงสร้างท่ีสามารถปรับตวัได้สอดคล้องกบัสภาพ 

แวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป ลกัษณะของโครงสร้างท่ียืดหยุน่จะช่วยให้องคก์ารปรับตวัไดแ้ละช่วย

กระตุน้ให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละแสวงหาส่ิงใหม่ๆ ในองคก์ารขณะท่ีผูท่ี้ให้ความสําคญั

กบัการควบคุมจะเช่ือวา่องคก์ารจะตอ้งมีโครงสร้างแบบระบบราชการ (Bureaucracy) ซ่ึงจะทาํให้

องคก์ารมีสมรรถภาพสูงสุด 

(3)  มิติดา้นผลผลิตขององคก์าร (Outcomes) เป็นการพิจารณาถึงการท่ีองคก์าร

ใหค้วามสาํคญักบัเป้าหมายขององคก์าร (Ends) หรือวธีิการในการทาํงาน (Means)  

 

2.4  การบริหารงานยุติธรรม 

 

2.4.1  ความหมายการบริหารงานยุติธรรม 

การบริหารงานยุติธรรม หมายความว่าการดาํเนินการท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการในการ
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อาํนวย ความยติุธรรม การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมการคุม้ครองความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์น การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพให้กบัประชาชน การบงัคบัตามกฎหมายและการอาํนวย

ความความสะดวกแก่ประชาชน แต่ไม่รวมถึงอาํนาจอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของ

ศาลและการดาํเนินการของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 3 แห่งพ.ร.บ.พฒันาการ

บริหารงานยติุธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549 (กระบวนการและการบริหารงานยติุธรรมไทย, 2551: 8) 

การบริหารงานยติุธรรม หมายถึง การดาํเนินการท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการในการอาํนวย

ความยุติธรรม การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม การคุม้ครองความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์น การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพให้กบัประชาชน การบงัคบัการตามกฎหมายและการอาํนวย

ความสะดวกแก่ประชาชน แต่ไม่รวมถึงอาํนาจอิสระในการพิจารณาคดีของศาลและการดาํเนินงาน

ของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ(พระราชบญัญติัการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549 : 

6-7) 

การบริหารงานยุติธรรม หมายรวมถึง การบริหารงานยุติธรรมทั้งทางเพ่ง อาญา และ

ปกครอง แต่ภายใตบ้ริบทของปัญหาในประเทศไทย ปัญหาของกระบวนการยุติธรรม คือ การ

กระทบกระเทือนต่อสิทธิ เสรีภาพของประชาชนมีความสําคัญเป็นอนัดับแรกๆ ผูบ้ริหารงาน

ยุติธรรมจึงควรให้ความสําคญัต่อเป้าหมายต่างๆ ของการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา กระบวน 

การยุติธรรมทางอาญามีเป้าหมายต่างๆ หลายเป้าหมาย คือ (1) การบงัคบัใช้กฎหมายให้สิทธิเสรี 

ภาพ (Law Enforcement Model) เพื่อหาตวัผูก้ระทาํความผิดมาลงโทษ (2) การคุม้ครองสิทธิผูถู้ก

กล่าวหาตามหลกันิติธรรม (Due Process Model) (3) การคุม้ครองสิทธิผูเ้สียหาย (Victim' Right 

Protection Model) (4) การบาํบดัฟ้ืนฟูแกไ้ขให้ผูก้ระทาํผิดกลบัสู่สังคมได ้(Rehabilitation Model) 

(5) การควบคุมอาชญากรรม (Crime Control Model) (6) การสมานฉันท์ในสังคม (Restorative 

Justice Model) การบริหารงานยุติธรรมทางอาญาท่ีสําคญัไดแ้ก่ (กระทรวงยุติธรรม, 2550-2551: 

13-21) 

1)  อาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Crime) หลักทัว่ไปนั้น กฎหมายมีเขต

อาํนาจ (Jurisdiction) บงัคบัใชใ้นอาณาเขตประเทศนั้นๆตามหลกัดินแดน แต่ในปัจจุบนัดว้ยกระแส

โลกาภิวฒัน์อนัเน่ืองจากการส่ือสารไร้พรมแดนทาํให้การประกอบอาชญากรรมขา้มชาติ (Transna-

tional Crime) อาศยัช่องวา่งของการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ียึดหลกัอาํนาจอธิปไตยในดินแดน ปัญหา

อาชญากรรมขา้มชาติต่างๆ ท่ีเช่ือมมีผลกระทบต่อปัญหาอาชญากรรมในประเทศสืบเน่ืองต่อไป 

เช่น ปัญหาการคา้ยาเสพติด ปัญหาการพนนั ปัญหาการคา้มนุษย ์เป็นตน้ 

2)   การก่อการร้าย (Terrorism) ประเทศต่างๆ โดยทัว่ไปไม่คิดวา่ปัญหาการก่อการ

ร้ายจะเป็นปัญหาของประเทศตน ทั้งน้ีเพราะการก่อการร้ายมกัจะกระทาํในประเทศทางยุโรป เช่น 
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การจ้ีเคร่ืองบิน การวางระเบิด การจบัตวัประกนั เป็นตน้ ความรุนแรงมีขอบเขตจาํกดั แต่ในปัจจุบนั 

ปัญหาการก่อการร้ายเร่ิมเป็นปัญหาท่ีประเทศต่างๆให้ความสําคญัและพยายามหาแนวทางร่วมกนั

ในการต่อตา้นการก่อการร้าย 

3)  ปัญหาผูมี้อิทธิพล (Influential People) ผูมี้อิทธิพลในความหมายอยา่งแคบก็คือ ผู ้

ท่ีชอบใชว้ิธีการรุนแรงเพื่อประทุษร้ายข่มขู่คุกคามผูท่ี้อ่อนแอ แต่ผูมี้อิทธิพลท่ีให้ความหมายอยา่ง

กวา้ง คือ ผูท่ี้มีอาํนาจดว้ยดาํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีระดบัสูงควบคุมผูบ้งัคบับญัชา คนจาํนวนมาก หรือผู ้

ท่ีมีอาํนาจทางการเงิน มีอาํนาจเพราะควบคุมกาํลงัคนใตบ้งัคบับญัชา อาํนาจต่างๆ เหล่าน้ีทาํให้เกิด

ทั้งความเกรงกลวัและเกรงใจทาํให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูท่ี้มีอิทธิพลปฏิบติังานไม่ตรงไปตรงมาตาม

หลกัความถูกตอ้งชอบธรรมและก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูมี้อิทธิพล 

ผูมี้อิทธิพลลว้นมีอิทธิพลกระทบกระเทือนทาํให้กระบวนการยุติธรรมไม่ไดป้ฏิบติั

หนา้ท่ีบรรลุเป้าหมายท่ีจะไดค้นกระทาํผิดท่ีแทจ้ริงมาลงโทษ หรือไม่ลงโทษผูท่ี้บริสุทธ์ิตลอดจน

ทาํใหรั้ฐตอ้งสูญเสียงบประมาณจาํนวนมหาศาลไปใหก้บัคนกลุ่มน้ี 

4)  ปัญหาค่านิยมแบบวตัถุนิยม (Materialism) สังคมไทยในอดีตมีลกัษณะเรียบง่าย 

การบริโภคและวิถีชีวิตมีลกัษณะท่ีไม่ตอ้งใชเ้งินทองหาส่ิงต่างๆ ท่ีเกินความจาํเป็นของชีวิตมาใช ้

แต่ในปัจจุบนั คนในสงัคมไทยมีวตัถุประสงคใ์นการทาํงานเพื่อท่ีจะไดห้าเงินทองทรัพยสิ์นไดม้าก 

ความหมายของการประสบความสาํเร็จคือ การมีทรัพยสิ์นมาก ทาํให้คนมีความเห็นแก่ตวัมากยิ่งข้ึน

จะทาํงานเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกวา่ประโยชน์ต่อสังคมและประโยชน์สาธารณะ 

5)  ปัญหาการประพฤติมิชอบในวงการราชการ (Corruption) ปัญหาการทุจริตในวง 

การราชการมีแนวโนม้ท่ีรุนแรงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และก่อความเสียหายแก่ประเทศอยา่งมาก 

6)  ปัญหาแพร่ระบาดยาเสพติดปัญหายาเสพติดในประเทศยงัคงตอ้งมีการเฝ้าระวงั

อย่างใกลชิ้ดถึงแมจ้ะมีการปราบปรามอย่างหนกัก็ตาม ยาเสพติดก็ยงัคงแพร่ระบาดอย่างต่อเน่ือง 

ปัญหาดงักล่าวจึงเป็นปัญหาท่ีความสาํคญัต่อการพฒันาประเทศจึงตอ้งมีการเฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ด 

7)  องคก์รภาคเอกชน ท่ีมีส่วนสนบัสนุนการบริหารงานยุติธรรมองค์กรภาคเอกชน

จาํนวนมากท่ีมีส่วนในการบริหารงานยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ปัจจุบนับทบาทของ

องค์กรภาคเอกชนจะมีบทบาทต่างๆ มากยิ่งข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบการทาํงาน การสนับ 

สนุนหรือเติมในจุดท่ีภาครัฐไม่สามารถมาใหบ้ริการไดเ้ตม็ท่ี 

8)  ปัญหาสําคญัอ่ืนๆ ท่ีประเทศกาํลงัเผชิญและคาดวา่จะมีผลกระทบต่อการพฒันา

ประเทศประเทศไทยเผชิญต่อปัญหาสาํคญัของประเทศท่ีสาํคญัมากท่ีสุดปัญหาหน่ึงคือ ปัญหาความ

ไม่สงบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงเป็นปัญหาระดบัชาติ เป็นปัญหาของทุกคนในบา้นเมืองท่ี

ตอ้งช่วยกนัแกไ้ขปัญหาอยา่งเตม็กาํลงัสติปัญญาและความสามารถในการแกไ้ขปัญหาน้ี แต่ในขณะ 
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เดียวกนั ปัจจุบนัประเทศไทยก็ประสบภาวะวิกฤติหลายประการท่ีจะมีผลกระทบทางลบต่อการ

พฒันาทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ทั้งน้ี ปัญหาสาํคญัท่ีประเทศกาํลงัเผชิญ ไดแ้ก่ ปัญหาการแพร่ระบาดของไขห้วดันก 

ปัญหาภยัแลง้ ปัญหาผลกระทบหลงัคล่ืนยกัษ์สึนามิ ปัญหาการปรับราคานํ้ ามนัในตลาดโลกและ

ราคานํ้ามนัเช้ือเพลิงในประเทศ และยงัคงมีปัญหาอ่ืนๆ มากมายท่ีเขา้มาอยา่งคาดไม่ถึง 

 

2.4.2  เป้าหมายของงานยุติธรรม 

ในดา้นการบริหารงานยุติธรรมเป้าหมายสูงสุด คือ การท่ีรัฐควรลงทุนในกิจการยุติธรรม

นอ้ยท่ีสุด (Minimum) แต่ไดผ้ลผลิตดา้นความยุติธรรมตอบแทนคืนแก่สังคมท่ีเหมาะสมคุม้ค่ามาก

ท่ีสุด (Optimum) (จุฑารัตน์ เอ้ืออาํนวย, 2556: 64) 

 

2.4.3  การประสานงานยุติธรรม 

หน่วยงานท่ีเป็นกลไกหลกัในการทาํหนา้ท่ีบริหารจดัการในงานยุติธรรมคือคณะกรรมการ

พฒันาการบริหารงานยติุธรรมแห่งชาติ พระราชบญัญติัพฒันาการบริหารงานยติุธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 

2549 มาตราท่ี 10 กาํหนดอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการพฒันาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 

ดงัน้ี  (พระราชบญัญติัการบริหารงานยติุธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549: 9) 

1)  จดัทาํแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ และแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศกระบวนการยติุธรรมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

2)  เสนอแนะและให้ความเห็นท่ีเก่ียวกับการกําหนดนโยบายและแนวทางการ

บริหารงานยติุธรรมต่อคณะรัฐมนตรี 

3)  พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการบริหารงานยุติธรรมท่ีคณะรัฐมนตรีขอให้

พิจารณา 

4)  ประสานงานระหวา่งหน่วยงานของรัฐ หรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงาน

ยุติธรรมหรือรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการประสานงานระหว่างหน่วย 

งานของรัฐ หรือองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานยุติธรรม เพื่อแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งท่ีเป็นอุปสรรค

ต่อการบริหารงานยติุธรรม ส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารงานยติุธรรม หรือการดาํเนินการตาม

แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการ

ยติุธรรม 

5)  ศึกษา วเิคราะห์ และประเมินผลการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรือการปฏิบติั

ตามแผนแม่บทการบริหารงานยติุธรรมแห่งชาติเพื่อแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 
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6)  ศึกษา วเิคราะห์ และทาํการศึกษาวิจยัเพื่อกาํหนดแนวทาง กลยุทธ์ และมาตรการ

ในการปรับปรุงและพฒันาการบริหารงานยุติธรรม หรือการดาํเนินการตามแผนแม่บทการบริการ

งานยติุธรรมแห่งชาติใหเ้ป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล และเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี 

หน่วยงานของรัฐ หรือองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานยติุธรรมเพื่อพิจารณา 

7)  ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการบริหารงานยุติธรรม จดัประชุม 

สัมมนา ฝึกอบรม หรือเสนอแนะหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงาน

ยติุธรรมในการเผยแพร่ความรู้เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานยติุธรรม 

8)  กาํกบัดูแลการจดัทาํรายงานประจาํปีของสาํนกังานตามมาตร 16 (6) เพื่อเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 

9)  กาํหนดระเบียบอ่ืนใดเพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี 

10)   ปฏิบติัการอ่ืนท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 

 

 2.4.4  แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา  (กระทรวงยติุธรรม, 2550: 8-11) 

จากเอกสารกระบวนการและการบริหารงานยุติธรรมไทย ได้กล่าวไวว้่า การบริหารงาน

ภาคราชการตอ้งมีกระบวนการบริหาร (Process) เพื่อใช้ ปัจจยันาํเขา้ และเม่ือกระบวนการต่างๆ 

ดาํเนินการไปแลว้ ก็จะไดผ้ลผลิตหรือ ส่ิงท่ีไดอ้อกมา (Output) ยอ่มจะตอ้งใช้องค์ประกอบหรือ

ปัจจยันาํเขา้ตลอดจน กระบวนการในการบริหารงานดงักล่าวดว้ยทั้งน้ีเพื่อให้ไดผ้ลผลิตหรือส่ิงท่ีจะ

ไดอ้อกมา คือ การคุม้ครองป้องกนัสังคมดว้ยการลดอาชญากรรม อย่างไรก็ดี ระบบงานยุติธรรม

ทางอาญาเป็นระบบงานท่ีประกอบดว้ยระบบงานย่อย หลายระบบซ่ึงลกัษณะต่างจากระบบงาน

อ่ืนๆ และแตกต่างกนัในหนา้ท่ีและความรับผิดชอบระหวา่งระบบยุติธรรมยอ่ยๆ ดว้ยกนัดว้ย ทั้งน้ี

การบริหารงาน ยุติธรรมทางอาญาอาจจะมีการเปรียบเทียบให้เห็นภาพไดว้่า เปรียบเสมือน กระ 

บวนการการซกัรีดผา้ท่ีมีกระบวนการแยกมาท่ีซกัแลว้เพื่อมาทาํกระบวนการซกัท่ีจะเป็นการทาํให้

ผา้สะอาด มีกล่ินหอม สามารถใช้ไดท้นัที กล่าวคือ กระบวนการ แยกผา้ท่ีจะซักท่ีเป็นผา้สีผา้ขาว

ออกจากกันจะได้ไม่มีการสีตกใส่กัน เปรียบเสมือนการแยกอาชญากรแต่ละประเภทท่ีจะใช้

กระบวนการยุติธรรม ท่ีเหมาะสม (กระบวนการยุติธรรมกระแสหลกัหรือกระบวนการยุติธรรม

ทางเลือก) กระบวนการซกัผา้หรือการตั้งโปรแกรมเคร่ืองซกัผา้ เปรียบเสมือนการกาํหนด รูปแบบ

และวธีิการท่ีเหมาะสมกบัอาชญากรรม กระบวนการนาํผา้ไปตากท่ีมี แดดเพื่อให้แห้งสะอาดไม่ให้

มีกล่ินอบัไม่น่าสวมใส่ ไม่ให้อบัช้ืน เปรียบเสมือน กระบวนการยุติธรรมไดด้าํเนินการแกไ้ขบาํบดั

ฟ้ืนจากกระบวนการยุติธรรมแลว้ออกไปสู่ชุมชน โดยท่ีกระบวนการยุติธรรมตอ้งคืนคนดีสู่สังคม 

และร่วมกบัภาค ประชาชนเพื่อป้องกนัไม่ให้คนดีดงักล่าวกลบัสู่กระบวนการยุติธรรมอีก ซ่ึงเป็น
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การป้องกนัไม่ใหก้ระทาํผดิซํ้ ากลบัเขา้มาสู่กระบวนการยติุธรรมอีก 

Alan R. Coffey (1976 อา้งถึงในกระทรวงยุติธรรม 2550: 8-11) กล่าววา่ การบริหารงาน

ยุติธรรมทาง อาญาเป็นระบบงานท่ีประกอบดว้ยระบบงานย่อยหลายระบบ ซ่ึงมีลกัษณะ แตกต่าง

จากระบบงานอ่ืนๆ และแตกต่างกนัในหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ระหว่างระบบยุติธรรมย่อยๆ 

ดว้ยกนัดว้ย การบริหารงานยติุธรรมทางอาญา จึงมีกระบวนการพิเศษอีกมากมายหลายอยา่ง ในการ

น้ี Alan R. Coffey ไดก้ล่าวถึงการบริหารงานยุติธรรมไวโ้ดยเฉพาะวา่ ตอ้งประกอบดว้ยปัจจยัเหตุ 

(Input) กระบวนการ (Process) และผลท่ีได้ออกมา (Output) ปัจจยัเหตุ ได้แก่อาชญากรรม

กระบวนการ ไดแ้ก่ กระบวนการทาํงาน ของตาํรวจ ทนายความ อยัการ ศาล คุมประพฤติและราช 

ทณัฑ์ และผลท่ีได้ออกมา ได้แก่ ป้องกนัสังคมและการลดอาชญากรรมในสังคม โดยปัจจยัเหตุ 

ไดแ้ก่ อาชญากรรม หรือการกระทาํท่ีฝ่าฝืนกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาซ่ึง  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

คือ การกระทาํท่ีเป็นความผิดในหรือโดยตวัของมนัเอง หรือ mala in se (ภาษาลาติน) เช่น ฆ่าผูอ่ื้น 

ทาํร้ายร่างกายผูอ่ื้น ชิงทรัพย ์และ ปล้นทรัพย ์เป็นต้น ซ่ึงทุกประเทศหรือทุกสังคมบญัญติัเป็น

ความผิดทางอาญา และการกระทาํท่ีโดยทัว่ไปท่ีไม่เป็นความผิด แต่รัฐหรือกฎหมายบญัญติัให้เป็น 

ความผดิทางอาญาหรือ Malaprohibita (ภาษาลาติน ) เช่น ความผิดต่อ พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ร.บ. 

อาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืนและวตัถุระเบิด พ.ร.บ. ปรามการคา้ประเวณี พ.ร.บ. การพนนั พ.ร.บ. ยา

เสพติด เป็นตน้ ซ่ึงความผดิ ประเภทน้ี บางประเทศอาจบญัญติั ให้เป็นความผิดทางอาญาแต่อีกบาง

ประเทศ อาจไม่บญัญติัใหเ้ป็นความผดิทางอาญา 

ปัจจยัเหตุดงักล่าว ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ความ 

ผิดสามญัประเภทหน่ึง เช่น ฆ่าผูอ่ื้น ลกัทรัพย ์และชิงทรัพย ์ เป็นตน้ และความผิดลหุโทษ (มีโทษ

จาํคุกสูงสุดไม่เกินหน่ึงเดือน หรือ ปรับไม่เกินหน่ึงพนับาทหรือทั้งจาํทั้งปรับ) อีกประเภทหน่ึง เช่น 

ดูหม่ินซ่ึงหนา้ เป็นตน้ ความผิดทั้ง 2 ประเภทดงักล่าวน้ี ตามกฎหมายฉบบัเดียวกนั ยงัจาํแนกออก 

ไปเป็นอีก 2 ประเภท คือ ความผิดต่อแผ่นดิน คือ รัฐเป็นผูเ้สียหาย เป็นความผิดท่ียอมความกนั

ไม่ได ้เช่น ความผิดฐานฆ่าผูอ่ื้น ชิงทรัพยแ์ละปลน้ทรัพย ์เป็นตน้ ประเภทหน่ึง และความผิดต่อ

ส่วนตวั คือเอกชนเป็นผูเ้สียหาย เป็นความผิด ท่ียอมความกนัได ้ถา้ผูเ้สียหายไม่ติดใจเอาความกบั

ผูก้ระทาํความผิด รัฐจะ ลงโทษผูก้ระทาํความผิดไม่ได้ กรณีความผิดต่อส่วนตวัน้ี กฎหมายจะ

บญัญติัไว ้ในหมวดหรือมาตรานั้นๆ ว่า “ความผิดตามหมวดน้ีหรือมาตราน้ีเป็นความผิด อนัยอม

ความได”้ 
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2.4.5  หลักการตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่หน่วยงาน ใน  

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาต้องคํานึงถึงมีหลักการที่สําคัญ 6 ประการ คือ 

(กระทรวงยติุธรรม, 2550: 15-16) 

1)  หลกัสิทธิและเสรีภาพของมนุษย ์เช่น ตามมาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 32 มาตรา 

33 มาตรา 39 มาตรา 40 เป็นตน้   

สิทธิเป็นอาํนาจท่ีกฎหมายรับรองคุม้ครองให้แก่บุคคลในอนัท่ีจะเรียกร้องให้บุคคล

อ่ืนกระทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึง สิทธิจึงก่อใหเ้กิดหนา้ท่ีแก่บุคคลอ่ืนดว้ย  

เสรีภาพเป็นสภาพการณ์ท่ีบุคคลมีอิสระในการท่ีจะกระทาํการอย่างใด อย่างหน่ึง

ตามประสงคข์องตน (ไม่ก่อใหเ้กิดหนา้ท่ีแก่บุคคลอ่ืน) 

ทั้งน้ี เหตุผลในการมีขอ้จาํกดัในสิทธิ เสรีภาพ มี 2 ประการ คือ เพื่อ คุม้ครองสิทธิ

ของบุคคลอ่ืน เช่น มาตรา 45 และ มาตรา 56 เป็นตน้ และเพื่อ ประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อความ

สงบเรียบร้อยของประชาชน เช่น มาตรา 28 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 45 มาตรา 64 เป็นตน้  

2)  หลกัการคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์เช่น ตามมาตรา4มาตรา26 มาตรา 28 

เป็นตน้  

หลกัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์เป็นคุณค่าท่ีไม่ข้ึนกบัเวลา สถานท่ี และ ตอ้งให้คุณค่า

ดงักล่าวมีผลตามกฎหมาย  

3)  หลกัการความเสมอภาค เช่น ตามมาตรา 30 มาตรา 31 เป็นตน้  

โดยบุคคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมายและไดรั้บความคุม้ครองตาม กฎหมายเท่าเทียม

กนัซ่ึงชายและหญิง มีสิทธิเท่าเทียมกนัทั้งน้ี หลกัความเสมอภาคเป็นหลกัการพื้นฐานท่ีสําคญั ท่ีทาํ

ใหป้ระชาชนทุกคนไดรั้บการปฏิบติัจากรัฐอยา่งเท่าเทียมกนัโดยองคก์รต่างๆ โดยสามารถแบ่ง ได ้

4 ประการ คือ  เสมอภาคทัว่ไป ตามหลกักฎหมาย เสมอภาคเฉพาะเร่ือง เสมอภาคในกระบวนการ

ยติุธรรม และ เสมอภาคในการรับบริการสาธารณะ  

4)  หลกัประสิทธิภาพในการอาํนวยความยุติธรรม (Effectiveness) การท่ีหน่วยงาน

ในกระบวนการยติุธรรมจะตอ้งดาํเนินการอยา่งมีความคุม้ทุนและคุม้ค่าทางเศรษฐกิจ รวมถึงการใช้

ทรัพยากร เช่น เจา้หนา้ท่ีวสัดุอุปกรณ์ รวมทั้งดา้นงบประมาณอยา่งคุม้ค่ากบัเวลาและสิทธิและเสรี 

ภาพ ท่ีประชาชนตอ้งนาํมาเขา้แลกกบัความยติุธรรม  

5)  หลกัความโปร่งใสและถูกตรวจสอบได ้ในการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐการท่ี

หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตอ้งสามารถท่ีจะตรวจสอบ การปฏิบติังานหรือเหตุผลในการ

ดาํเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ท่ีสามารถมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซักถามจากภาคประชาชน ภาคเอกชน 

เป็นต้น ทั้ งน้ี อาจจะต้องมีองค์กรท่ีมีความเป็นกลางหรือมีความเป็นอิสระท่ีสามารถเข้ามา
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ดาํเนินการ ตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานในกระบวนการยติุธรรมได ้ 

6)  หลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) การท่ีหน่วยงานใน

กระบวนการยุติธรรมมีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม ในการดาํเนินการในหลายๆ ระดบั เช่น ระดบั

แรกสุดคือการถูกจดัการไปจนถึง ระดบัสูงสุดคือระดบัการกาํหนดนโยบาย ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีจะทาํ

ให้ประชาชน เกิดความเช่ือถือเช่ือมัน่และเกิดความศรัทธาตามมาแก่หน่วยงานในกระบวนการ

ยติุธรรมต่อไป 

 

2.4.6  องค์ประกอบพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  (สํานักงานกิจการ

ยติุธรรม, 2551: 19) 

การบริหารงานยติุธรรมทางอาญามีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีสุด 4 ภาคส่วน คือ  

1)  ผูก้ระทาํผิด (Offender) ประกอบดว้ยผูท่ี้มีพฤติกรรมเบ่ียงเบน คือ ผูท่ี้ยงัไม่ได้

กระทาํใดๆ ท่ีละเมิดบรรทดัฐานของสังคม และผูท่ี้เป็นอาชญากร คือ ผูท่ี้ไดก้ระทาํใดๆ ท่ีละเมิด

บรรทดัฐานของสังคม โดยบรรทดัฐานของสังคม ในปัจจุบนั คือ กฎหมาย  

2)  เหยื่ออาญากรรม (Victim) โดยเหยื่ออาชญากรรมแบ่งเป็น 3 ระดบั คือ ระดบั

ปฐมภูมิ ไดแ้ก่ เหยือ่ท่ีเป็นผูถู้กกระทาํโดยตรง ระดบัทุติยภูมิ ไดแ้ก่ เหยื่อท่ีเป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดเหยื่อและ

ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมโดยออ้ม ระดบัตติยภูมิ ไดแ้ก่ ประชาชนในชุมชนท่ีอยู่บริเวณ

สถานท่ีท่ีเป็นท่ีเกิดเหตุอาชญากรรมหรือสังคมโดยรวม  

3)  ระบบงานยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice System) ไดแ้ก่ หน่วยงานตาํรวจ 

หน่วยงานอยัการ หน่วยงานศาล และหน่วยงานในกระทรวง ยติุธรรม รวมถึงหน่วยปฏิบติัต่อผู ้กระ 

ทาํผิดในชุมชน (Community Base Program) โดยใชแ้นวทางยุติธรรมชุมชน ซ่ึงจะเป็นการขดัเกลา

นิสัยความ ประพฤติ เพื่อคืนคนดีสู่สังคม (Re-socialization)  

4)  สังคม (Society) อนัประกอบไปดว้ยภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคประชา

สังคม ท่ีจะเป็นการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในกระบวนการ ยุติธรรม และมีกระบวนการการ

ป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าในสังคมดว้ยการ ส่งบุคคลท่ีพน้จากกระบวนการยุติธรรมสู่หน่วยงานท่ี

ดูแลต่อในสังคม 

  

 2.4.7  เป้าหมายของกระบวนการยุติธรรมในการบริหารงานยุติธรรม (สํานกังานกิจการ

ยติุธรรม, 2551: 20) 

1)  เป้าหมายของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีความหลากหลาย โดยอยู่ภาย 

ใต้เป้าหมายเดียวกันในกระบวนการยุติธรรม คือ การอาํนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน 
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(Complex Goals under Complex Environment) เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บ  

(1)  ความยุติธรรม (Justice) ดว้ยความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไดรั้บ

ความเสมอภาคเป็นธรรม (With Efficiency, Effectiveness, Fairness) 

(2)  การรักษาความปลอดภยัแก่ชุมชน (Secure Communities)  

(3)  การคุม้ครองเหยือ่อาชญากรรม (Restoring Crime Victims)  

(4)  การบูรณาการงานยุติธรรม หรือการบริหารงานยุติธรรม เชิงบูรณาการ 

(Integration) 

2)  การบริหารงานยุติธรรม ในการควบคุมอาชญากรรมหรือการควบคุม การกระทาํ

ผิดจะต้องมีกระบวนการยุติธรรม (JusticeProcess) และกระบวนการ ยุติธรรมจะต้องมีการ

บริหารงานยติุธรรม (Justice Administration) 

 

2.5  กระบวนการยุติธรรมกระแสหลกั 

 

2.5.1  กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice Process) 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา หมายถึง หน่วยงานและกระบวนการท่ีจดัข้ึนเพื่อดาํเนิน 

การต่ออาชญากรรมและผูถู้กกล่าวหาวา่กระทาํความผดิกฎหมายท่ีมีการทาํงานต่อเน่ืองเช่ือมโยงกนั

เป็นขั้นตอนกระบวนการ (จุฑารัตน์ เอ้ืออาํนวย, 2556: 43)  

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา หมายถึง กระบวนการนบัแต่มีการกระทาํความผิดอาญา

เพื่อนาํตวัผูก้ระทาํความผิดมาลงโทษ โดยผ่านกระบวนการหา/ตรวจสอบขอ้เท็จจริงจากองค์กร

ต่างๆ ตั้งแต่การ สอบสวน การฟ้องร้อง การพิจารณา/พิพากษา ตลอดจนการบงัคบัโทษภายใตห้ลกั 

เกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนด (สุรศกัด์ิ ลิขสิทธ์ิวฒันกุล, : 1) 

 

2.5.2  ระบบงานยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice System) 

ระบบงานยุติธรรมทางอาญา หมายถึง การทาํงานอย่างเป็นระบบของกลไกหรือองค์ประ 

กอบท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการยุติธรรมของรัฐ มุมมองท่ีอธิบายว่างานยุติธรรมทางอาญามีลกัษณะ

เป็น ระบบ นั้น เป็นการมองในมิติของสังคมวิทยาซ่ึงเป็นการมองในภาพรวมครบวงจรทั้งระบบ

สังคม ทาํใหก้ารศึกษาระบบงานยติุธรรมทางอาญาเป็นการศึกษาองคป์ระกอบพื้นฐาน 4 ประการ ท่ี

สัมพนัธ์สอดคลอ้งกนั (Gibbons and group, 1977: 6 อา้งถึงใน จุฑารัตน์ เอ้ืออาํนวย, 2556: 46) คือ 

1)  ผูก้ระทาํผดิ (Offender) 

2)  เหยือ่อาชญากรรม (Crime Victim) 
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3)  หน่วยงานยติุธรรมทางอาญา ซ่ึงประกอบดว้ย ตาํรวจ อยัการ ศาล ราชทณัฑ์ และ

หน่วยงานปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผดิในชุมชน (Community-Based Correction) คือ คุมประพฤติ 

4)  สังคม (Society) หรือชุมชน (Community) 

 

 2.5.3  องค์การยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice Organizations) 

การอธิบายงานยติุธรรมทางอาญาแบบองคก์ารนั้น เป็นการนาํกรอบแนวคิดทฤษฏีองคก์าร

และทฤษฏีการบริหารจดัการทางรัฐศาสนศาสตร์มาใช้ประกอบการวิเคราะห์อธิบาย ซ่ึง Klofas, 

Stojkoric and Kalinich (1990: 5 อา้งถึงใน จุฑารัตน์ เอ้ืออาํนวย, 2556: 48-50) อธิบายวา่ การศึกษา

งานยติุธรรมแบบองคก์ารใหค้วามสนใจประเด็นสาํคญั 3 ประการคือ  

1)  โครงสร้าง (Structure) 

2)  วตัถุประสงค ์(Purpose) 

3)  กิจกรรม (Activity) 

องคก์ารยุติธรรมมีโครงสร้างลกัษณะน้ี  คือการทาํงานให้สายงานหลกั (Line) มีความเขม้ 

แข็ง ขณะท่ีสายงานด้านเทคนิค (Technicial Staff) และสายงานสนบัสนุน (Auxiliary Work)  

จะตอ้งพฒันาระบบและกระบวนการให้ทนัต่อการให้บริการแก่สายงานหลกัเพื่อให้เกิดความคล่อง 

ตวัสูงในการทาํงานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์คือ การอาํนวยความยติุธรรมแก่ประชาชน โดยมีกิจกรรม

หลัก คือ การป้องกันอาชญากรรม การจดัการกับอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนและเข้าสู่กระบวนการ

พิจารณาคดีและการจดัการกบัผูก้ระทาํผดิภายหลงัมีคาํพิพากษา ตามลาํดบั 
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2.5.4  กรอบแนวคิดระบบงานยุติธรรมหลกัในสังคมไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.5 องค์ประกอบของระบบงานยุติธรรม  

2.5.5.1 องค์ประกอบพืน้ฐานของระบบงานยุติธรร 

 

ภาพที ่2.1 กรอบแนวคิดระบบงานยติุธรรมหลกัในสังคมไทย (ปรับแกม้าจากจุฑารัตน์ เอ้ืออาํนวย) 

 

2.5.5  องค์ประกอบของระบบงานยุติธรรม 

1)  องคป์ระกอบพื้นฐานของระบบงานยติุธรรม 

คณะกรรมการของประธานาธิบดีว่าดว้ยการบงัคบัใช้กฎหมายและบริหารงานยุติ 

ธรรม (President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice; Inciardi, 

1993: 156-157 อา้งถึงใน จุฑารัตน์ เอ้ืออาํนวย, 2556: 50-51) อธิบายว่า ระบบงานยุติธรรมตาม

ธรรมเนียมแบบแผนประกอบดว้ยหน่วยงานสําคญัๆ 3 ส่วน คือ ตาํรวจ ศาล และราชทณัฑ์ แต่ละ

หน่วย งานมีภารกิจเฉพาะของตนเอง แต่มิใช่จะมีความเป็นอิสระจากกนัอย่างเด็ดขาด เน่ืองจากมี

กฎหมายผกูโยงภารกิจของหน่วยงานเหล่านั้นเขา้ดว้ยกนั ส่งผลให้กิจกรรมท่ีหน่วยงานหน่ึงกระทาํ

 
 
 

ประกอบด้วย 
     

 ผู้กระทําผดิ (Offender) 

 เหย่ืออาชญากรรม (Crime Victim) 

 หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม (Criminal 

Justice Bureau) 

 ชุมชน/สังคม (Community/Society) 

 

พ้นจาก

กระบวน 

การ

ยุติธรรม

กลบัสู่

ชุมชน 
 

พ้นจากกระบวนการยุติธรรมกลบัสู่

ชุมชน 

 

คุมประพฤติ/หน่วยแก้ไขฟ้ืนฟูในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการยุติธรรม 
ชุมชน/สังคม 

ผู้กระทําผดิคร้ัง

แรก/ซ้ํา 
 

เหย่ือ

อาชญากรรม 

ตํารวจ 
 

อยัการ 

ทนายความ 
 

ศาล 
 

กรมพนิิจ 

ราชทัณฑ์ 
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จะมีผลกระทบต่องานของหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวพนักนัเป็นลูกโซ่ 

2)  องคป์ระกอบดา้นบุคคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในระบบงานยติุธรรม 

บุคคลผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบงานยุติธรรมทางอาญาเม่ือมีการกระทาํผิดใดๆ เกิดข้ึน 

อาทิ การลกัทรัพย ์ในเบ้ืองตน้จะมีผูเ้ก่ียวขอ้งดงัน้ี (จุฑารัตน์ เอ้ืออาํนวย, 2556: 51-54) 

(1)  ผูก้ระทาํความผิด (Offender หรือ Criminal) หมายถึง ผูก้ระทาํความผิดตาม

กฎหมายอาญาฐานใดฐานหน่ึงหรือหลายฐานความผิด โดยมีการเรียกช่ือผูก้ระทาํผิดหลายช่ือ 

เปล่ียนแปลงไปตามขั้นตอนของการดาํเนินคดี คือเป็น ผูต้อ้งหา จาํเลย ผูถู้กคุมความประพฤติ ผู ้

ตอ้งขงัระหวา่งพิจารณา และนกัโทษเด็ดขาด แลว้แต่กรณี 

(2)  ผูเ้สียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม (Crime Victim) หมายถึง บุคคลผูไ้ดรั้บ

ความเสียหาย เน่ืองจากกระทาํผิดฐานใดฐานหน่ึง รวมทั้งบุคคลอ่ืนท่ีมีอาํนาจจดัการแทนได ้ผูเ้สีย 

หายจึงไดแ้ก่ผูเ้สียหายท่ีแทจ้ริงและผูท่ี้มีอาํนาจจดัการแทนผูเ้สียหายท่ีแทจ้ริง 

(3)  บุคคลากรในกระบวนการยุติธรรม (Criminal Justice Officer) ประกอบ 

ดว้ย 

3.1)  พนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจ (Sheriff  หรือ Detector) เม่ือมี

การกระทาํความผดิทางอาญาเกิดข้ึน เจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงมีหนา้ท่ีจบักุม ปราบปรามและสอบสวนมี 

2 ประเภท คือ พนกังานฝ่ายปกครองกบัตาํรวจท่ีเป็นพนกังานสอบสวน โดยพนกังานฝ่ายปกครองมี

อาํนาจการจบักุมเฉพาะคดีบางประเภทเท่านั้น และเดิมพนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจชั้นผูใ้หญ่

อาจจบักุมไดโ้ดยไม่ตอ้งมีหมายจบั (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78 วรรคทา้ย) 

แต่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 32 วรรค 2 กาํหนดวา่ “การจบั 

กุมและการคุมขงับุคคลจะกระทาํมิได้ เวน้แต่มีคาํสั่งหรือหมายศาล หรือมีเหตุอย่างอ่ืนตามท่ี

กฎหมายบญัญติั” 

3.2)  พนักงานอยัการ (Public Prosecutor) เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซ่ึง

ดาํเนินการฟ้องผูต้อ้งหาต่อศาล เปรียบเสมือนทนายแผน่ดิน ทาํหนา้ท่ีเป็นโจทกใ์นคดีอาญา  

3.3)  ศาล ผูมี้อาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาท่ีพนักงานอยัการหรือ

ผูเ้สียหายเป็นโจทกฟ้์อง ทั้งน้ี คาํวา่ “ศาล” มีความหมายหลายนยั ไดแ้ก่  

ศาล หมายถึง องคก์ร (Judicial Institution) ท่ีมีอาํนาจพิจารณาพิพากษา

คดี อาทิ ศาลยติุธรรม 

ศาล หมายถึง ผูพ้ิพากษาหรือตุลาการ (Judge) เป็นคาํท่ีผูพ้ิพากษาใชเ้รียก

แทนตวัเองขณะทาํหนา้ท่ีในภาพลกัษณ์ของศาลสถิตยติุธรรม 
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ศาล หมายถึง สถานท่ี (Court) ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งในการดาํเนินกระ บวนการ

พิจารณาพิพากษาคดีทุกฝ่ายใชใ้นการประชุมพร้อมกนัเพื่อดาํเนินกิจกรรมการพิจารณาพิพากษาคดี 

หรือติดต่อราชการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.4)  พนกังานคุมประพฤติ (Probation Officer) หรือ เจา้หน้าท่ีพกัการ

ลงโทษ (Parole Officer) เจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีทาํงานดา้นสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมดว้ยการ

ควบคุมผูก้ระทาํผิดไวใ้นชุมชนตามคาํสั่งศาลหรือตามท่ีกฎหมายกาํหนด ดว้ยการสืบเสาะขอ้เท็จ 

จริงก่อนศาลมีคาํพิพากษา ควบคุมและสอดส่องดูแลความประพฤติผูก้ระทาํผิดท่ีศาลรอลงอาญา 

และใช้กิจกรรมชุมชนรูปแบบต่างๆ ในการแกไ้ขฟ้ืนฟูความประพฤติผูท่ี้ถูกคุกคามความประพฤติ

ในชุมชนให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามท่ีศาลกาํหนดขอ้ห้ามทาํหรือกาํหนดให้ทาํ ในบางประเทศ 

เช่น สกอตแลนด์ ประเทศสหราชอาณาจกัร ใชน้กัสังคมสงเคราะห์ (Social Worker) ทาํหนา้ท่ีดา้น

สวสัดิการสังคมทุกภารกิจท่ีรัฐตอ้งจดัให้แก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ รวมทั้งกลุ่มผูก้ระทาํผิดและ

นกัโทษ โดยจดัรวมภารกิจของพนกังานคุมประพฤติ และเจา้หนา้ท่ีพกัการลงโทษเขา้ไวเ้ป็นภารกิจ

ของเจา้หนา้ท่ีสังคมสงเคราะห์ของหน่วยงานเดียวกนัดว้ย ซ่ึงช่วยลดช่องวา่งในการรับผู ้กระ ทาํผิด

และผูพ้น้โทษกลบัคืนสู่สังคมทางหน่ึง 

3.5)  เจา้หนา้ท่ีราชทณัฑห์รือพศัดี (Jailer หรือ Warder) เจา้หนา้ท่ีของรัฐ

มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการควบคุมหรือปล่อยตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยตามคาํสั่งศาลในทุกขั้นตอนของ

กระบวนการพิจารณาคดี และรับผิดชอบในการฝึกอบรมและแก้ไขผูถู้กคุมขงัให้กลับตนเป็น

พลเมืองดีดว้ยการใหก้ารศึกษาอบรม 

3.6)  เจา้หนา้ท่ีพินิจฯ มีหนา้ท่ีเยาวชนกบัการพินิจเด็กและเยาวชนท่ีกระ 

ทาํความผิด โดยการให้การศึกษา กาํกบัดูแล ให้คาํปรึกษา แนะนาํ การฝึกอาชีพ การบาํบดั แกไ้ข 

ฟ้ืนฟู และสงเคราะห์  

3.7)  ทนายความ (Lawyer) ทนายความเป็นองค์กรเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง

สัมพนัธ์กบักระบวนการยติุธรรมอยา่งใกลชิ้ด มีหนา้ท่ีวา่ต่างแกต่้างให้จาํเลยในคดีอาญา ดงันั้น ใน

การกล่าวอา้งถึงหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการยติุธรรมจึงมกัจะไม่มีการกล่าวถึงทนาย 

ความแต่อยา่งใด แต่หากจะกล่าวถึงกระบวนการยติุธรรม โดยทัว่ไปจะมีหน่วยงานทนาย ความรวม 

อยูด่ว้ย 

(4)  สังคมหรือชุมชน (Society or Community) ผูค้นในสังคมหรือชุมชนจดัวา่

เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสําคญัอีกส่วนหน่ึงของระบบงานยุติธรรมซ่ึงถูกละเลยไปจากแนวคิดกระ 

บวนการยติุธรรมกระแสหลกั โดยสมาชิกของสังคมท่ีประสบเหตุอาชญากรรมมีหนา้ท่ีเป็นพยานใน

คดีอาญาประการหน่ึง มีฐานะเป็นผูเ้สียหายโดยออ้มท่ีได้รับผลกระทบจากอาชญากรรม รวมทั้ง
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นโยบายอาญาและการบริหารจดัการงานยุติธรรมทั้งหลายทั้งปวงโดยปริยายประการหน่ึงและทาํ

หน้าท่ีควบคุมตรวจสอบการทาํงานของกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบในฐานะกลไกการควบคุม

ทางสังคมท่ีสาํคญัยิง่อีกประการหน่ึง 

 

2.5.6  โครงสร้างและอาํนาจหน้าทีข่องหน่วยงานสําคัญ 

1)  สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการระดบักรมมีฐานะเป็นนิติบุคคล การบงัคบั

บญัชาข้ึนโดยตรงต่อนายกรัฐมนตรี ไม่อยูใ่นสังกดักระทรวงใดๆ หรือสํานกันายกรัฐมนตรี บริหาร 

งานบุคคลโดยคณะกรรมการขา้ราชการตาํรวจ (ก.ตร.) มีอาํนาจหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัตาํรวจ

แห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 6 ดงัน้ี 

 (1)  รักษาความปลอดภยัต่อองค์พระมหากษตัริย์ พระราชินี พระรัชทายาท 

ผูส้าํเร็จราชการแทนพระองค ์ พระบรมวงศานุวงศ ์ผูแ้ทนพระองค ์และพระราชอาคนัตุกะ 

 (2)  ดูแลควบคุมและกาํกบัการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจ ซ่ึงปฏิบติัการ

ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

 (3)  ป้องกนัและปราบปรามการกระทาํผดิทางอาญา 

 (4)  รักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภยัของประชาชน และความมัน่คง

ของราชอาณาจกัร 

 (5)  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนดให้เป็นอาํนาจหนา้ท่ีของขา้ราชการ

ตาํรวจหรือสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

 (6)  ช่วยเหลือการพฒันาประเทศ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

 (7)  ปฏิบติัการอ่ืนใดเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบติัการตาม

อาํนาจหนา้ท่ี ตามขอ้ 1, 2, 3, 4, หรือ 5 เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2)  สาํนกังานอยัการสูงสุด 

สาํนกังานอยัการสูงสุดเป็นสํานกังานส่วนราชการขององคก์รอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 บริหารงานบุคคลโดยคณะกรรมการขา้ราชการอยัการ 

(ก.อ.) มีหนา้ท่ีในการดาํเนินคดีอาญาทั้งปวง ดาํเนินคดีแพง่และใหค้าํปรึกษาทางกฎหมายแก่รัฐบาล

และหน่วยงานของรัฐตามท่ีกฎหมายกาํหนด โดยอยัการทาํหนา้ท่ีเป็นทนายของแผน่ดินหรือทนาย

ของรัฐ ทั้งน้ีอาํนาจหน้าท่ีของสํานกัอยัการสูงสุดตามพระราชบญัญติัองค์กรอยัการและพนกังาน

อยัการ พ.ศ. 2553 มีดงัน้ี 
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 มาตรา 23 สํานกังานอยัการสูงสุด นอกจากมีอาํนาจและหนา้ท่ีเก่ียวกบังานธุรการ

และวิชาการ เพื่อสนับสนุนและอาํนวยความสะดวกให้แก่พนักงานอยัการแล้ว ให้มีอาํนาจและ

หนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1)  ใหมี้ความช่วยเหลือประชาชนในการดาํเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้ง

ในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่

ประชาชน 

 (2)  ให้คาํปรึกษาและตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาล 

และหน่วยงานของรัฐ 

 (3)  ใหค้าํปรึกษาและตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่นิติบุคคล 

ซ่ึงมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราชบญัญติัหรือพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งข้ึน ทั้งน้ีตามท่ีเห็น 

สมควร 

 (4)  ดาํเนินการเก่ียวกบัการบงัคบัคดีแพ่ง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาลหรือ

หน่วยงานของรัฐ ซ่ึงพนกังานอยัการไดรั้บดาํเนินคดีให ้

 (5)  ดาํเนินคดีการตามท่ีคณะรัฐมนตรีร้องขอ เวน้แต่การดาํเนินการนั้นจะขดั

ต่องานในหนา้ท่ี หรืออาจทาํใหข้ดัต่อความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานอยัการ 

 (6)   ดาํเนินการเก่ียวกบัการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพฒันาขา้ราชการ

ฝ่ายอยัการ 

 (7)  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอาํนวยความยุติธรรม การ

รักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน 

 (8)   ติดต่อประสานงานกบัองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเก่ียวกบัเร่ืองท่ี

อยูใ่นอาํนาจและหนา้ท่ีของพนกังานอยัการหรือสาํนกังานอยัการสูงสุด 

 (9)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอาํนาจและหน้าท่ีของ

พนกังานอยัการ หรือสาํนกังานอยัการสูงสุด 

ในการตรวจร่างสัญญาตาม (2) และ (3) ให้สํานกังานอยัการสูงสุดมีหน้าท่ีรักษา

ประโยชน์ของรัฐ ในการน้ีสาํนกังานอยัการสูงสุดมีหนา้ท่ีรายงานรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ (2) 

หรือนิติบุคคล (3) ท่ีเป็นคู่สัญญาให้ทราบถึงขอ้ท่ีควรปรับปรุงหรือแกไ้ขให้สมบูรณ์ ขอ้เสียเปรียบ

หรือขอ้ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่รัฐ 
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อาํนาจหนา้ท่ีของอยัการสูงสุดมีดงัน้ี 

มาตรา 27 ใหอ้ยัการสูงสุดมีอาํนาจและหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

 (1)  กาํหนดนโยบายและรับผดิชอบในการปฏิบติัราชการของสํานกังานอยัการ

สูงสุด ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิและเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของ

สาํนกังานอยัการสูงสุด 

 (2)  ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ ปฏิบติัราชการและบริหาร 

งานบุคคลของสํานักงานอยัการสูงสุด ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และประเพณี

ปฏิบติัของราชการ 

 (3)  บริหารจดัการงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิ์น และการพสัดุของสํานกังาน

อยัการสูงสุด ในการปฏิบติัราชการตามวรรคหน่ึง อยัการสูงสุดอาจมอบอาํนาจให้รองอยัการสูงสุด 

หรือขา้ราชการฝ่ายอยัการผูห้น่ึงผูใ้ดปฏิบติัหน้าท่ีแทนได ้ให้อยัการสูงสุดโดยความเห็นชอบของ 

ก.อ. มีอาํนาจออกระเบียบเก่ียวกบัการบริหารจดัการงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิ์น และการพสัดุ

ของสาํนกังานอยัการสูงสุด 

อาํนาจหนา้ท่ีของพนกังานอยัการมีดงัน้ี 

มาตรา 14 พนกังานอยัการมีอาํนาจและหนา้ท่ีดงัน้ี 

 (1)  อาํนาจและหนา้ท่ีตามรัฐธรรมนูญ 

 (2)  ในคดีอาญา มีอาํนาจและหน้าท่ีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาและตามกฎหมายอ่ืนซ่ึงบญัญติัว่าเป็นอาํนาจและหน้าท่ีของสํานักงานอยัการสูงสุดหรือ

พนกังานอยัการ 

 (3)  ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอาํนาจและหน้าท่ีดาํเนินคดีแทนรัฐบาล 

หน่วยงานของรัฐท่ีเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคในศาล 

หรือกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการทั้งปวงกบัมีอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมายอ่ืนซ่ึงบญัญติัว่าเป็น

อาํนาจและหนา้ท่ีของสาํนกังานอยัการสูงสุดหรือพนกังานอยัการ 

 (4)  ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีของรัฐถูกฟ้องในเร่ือง

การท่ีไดก้ระทาํไปตามหน้าท่ีก็ดี หรือในคดีแพ่งหรือคดีอาญาท่ีราษฎรผูห้น่ึงผูใ้ดถูกฟ้องในเร่ือง

การท่ีไดก้ระทาํตามคาํสั่งของเจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงไดส้ั่งการโดยชอบดว้ยกฎหมาย หรือเขา้ร่วมหรือ

ช่วยเหลือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ซ่ึงกระทาํการในหนา้ท่ีราชการก็ดี เม่ือเห็นสมควรพนกังานอยัการจะรับ

แกต่้างใหก้็ได ้

 (5)  ในคดีแพง่ คดีปกครอง หรือกรณีมีขอ้พิพาทท่ีตอ้งดาํเนินการทางอนุญาโต 

ตุลาการ ท่ีหน่วยงานของรัฐซ่ึงมิไดก้ล่าวใน (3) หรือนิติบุคคลซ่ึงมิใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ได้มี
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พระราชบญัญติัดว้ยกนัเอง เม่ือเห็นสมควรพนกังานอยัการจะรับวา่ต่างหรือแกต่้างใหก้็ได ้

 (6)  ในคดีราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เม่ือเห็นสมควรพนักงาน

อยัการมีอาํนาจเป็นโจทกไ์ด ้

 (7)  ดาํเนินการตามท่ีเห็นสมควรเก่ียวกบัการบงัคบัอาญาเฉพาะในส่วนของ

การยดึทรัพยสิ์นใชค้่าปรับตามคาํพิพากษา ในการน้ีมิใหเ้รียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนกังานอยัการ 

 (8)  ในกรณีท่ีมีการผิดสัญญาประกนัจาํเลย หรือประกันรับส่ิงของไปดูแล

รักษา ตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา มีอาํนาจและหน้าท่ีดาํเนินคดีในการบงัคบัให้

เป็นไปตามสัญญานั้น ในการน้ีมิไหเ้รียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนกังานอยัการ 

 (9)  อาํนาจและหน้าท่ีตาม ก.อ. ประกาศกาํหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบติัให้

เป็นไปตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี 

 (10)  ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกาํหนดให้เป็นอาํนาจและหน้าท่ีของ

พนกังานอยัการ 

 (11)  ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกาํหนดให้เป็นอาํนาจและหน้าท่ีของสํานักงาน

อยัการสูงสุด ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากอยัการสูงสุด 

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานอยัการตามาตรา 14 (3) (4) และ (5) พนกังาน

อยัการจะออกคาํสั่งเรียกบุคคลใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาให้ถอ้ยคาํก็ไดแ้ต่จะเรียกคู่ความอีกฝ่ายหน่ึงมาให้

ถอ้ยคาํ โดยคู่ความฝ่ายนั้นไม่ยนิยอมไม่ได ้

พนักงานอยัการตาํแหน่งใดมีอาํนาจดาํเนินการตามวรรคหน่ึงได้เพียงใดให้

เป็นไปตามระเบียบท่ีสาํนกังานอยัการสูงสุด กาํหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ. 

3)  สาํนกังานศาลยติุธรรม 

เป็นสํานกังานส่วนราชการของศาลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธ 

ศกัราช 2550 ทาํหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานธุรการของศาลยุติธรรม ส่วนการบริหารงานบุคคลขา้ราชการ

ฝ่ายตุลาการนั้นมีคณะกรรมการขา้ราชการตุลาการ (ก.ต.) ทาํหนา้ท่ีบริหารงานบุคคลขา้ราชการตุลา

การ และคณะกรรมการขา้ราชการธุรการศาลยติุธรรม (ก.ยธ.) ทาํหนา้ท่ีบริหารงานบุคคลขา้ราชการ

ธุรการศาลยุติธรรม ศาลยุติธรรมประกอบด้วยศาลชั้นตน้ ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา รวมทั้งศาล

ชํานัญพิเศษอ่ืนๆ ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหวา่งประเทศ ศาลแรงงาน ฯลฯ 

ส่วนศาลยติุธรรม มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งปวง เวน้แต่ท่ี

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาราจกัรไทยหรือกฎหมายอ่ืนบญัญติัให้อยู่ในอาํนาจของศาลอ่ืนนั้นๆ ทั้งน้ี

กรณีผูพ้ิพากษาในศาลชั้นตน้คนเดียวเป็นองค์คณะมีอาํนาจเก่ียวแก่คดีซ่ึงอยูใ่นอาํนาจของศาลนั้น 
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ดงัต่อไปน้ี 

 (1)  ไต่สวนและวนิิจฉยัช้ีขาดคาํร้องหรือคาํขอท่ียืน่ต่อศาลในคดีทั้งปวง 

 (2)  ไต่สวนและมีคาํสั่งเก่ียวกบัวธีิการเพื่อความปลอดภยั 

 (3)  ไต่สวนมูลฟ้องและมีคาํสั่งในคดีอาญา 

 (4)  พิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง ซ่ึงราคาทรัพยสิ์นท่ีพิพาทหรือจาํนวนเงินท่ีฟ้อง

ไม่เกิน 300,000 บาท ราคาทรัพยสิ์นท่ีพิพาทหรือจาํนวนเงินดงักล่าวอาจขยายไดโ้ดยการตราเป็น

พระราชกฤษฎีกา 

(5)  พิจารณาพิพากษาคดีอาญา ซ่ึงกฎหมายกาํหนดอตัราโทษอย่างสูงไวใ้ห้

จาํคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ แต่จะลงโทษจาํคุกไม่เกิน 6  เดือน 

หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจาํทั้งปรับ ซ่ึงโทษจาํคุกหรือปรับอย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้ง 2 

อย่างเกินอตัราท่ีกล่าวแลว้ไม่ได ้โดยภายใตบ้งัคบัมาตรา 25 ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

ชั้นตน้ นอกจากศาลแขวงและศาลยุติธรรมอ่ืน ซ่ึงพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลนั้นกาํหนดไวเ้ป็นอยา่ง

อ่ืนตอ้งมีผูพ้ิพากษาอยา่งนอ้ย 2 คน และตอ้งไม่เป็นผูพ้ิพากษาประจาํศาลเกิน 1 คน จึงเป็นองคค์ณะ

ท่ีมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพง่และคดีอาญาทั้งปวง 

อาจกล่าวโดยสรุปไดว้่า โดยท่ีการดาํเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาลไทยเป็น

ระบบผสมค่อนไปทางระบบกล่าวหา ศาลจึงตอ้งวางตวัเป็นกลางโดยเคร่งครัดในการพิจารณารับ

ฟังการฟ้องร้องจาํเลยวา่กระทาํผดิต่อหนา้ศาลและคู่กรณีจะนาํประจกัษพ์ยานหลกัฐานเขา้สืบแสดง

ต่อศาลเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีและกาํหนดโทษหรือวิธีการแก้ไขฟ้ืนฟูผูก้ระทาํผิดตามกฎหมาย

ดว้ยความยติุธรรม ซ่ึงอาํนาจหนา้ท่ีสาํคญัๆ ของศาลยติุธรรม ไดแ้ก่ 

 (1)  ดาํเนินกระบวนพิจารณาคดี 

 (2)  วินิจฉัยสั่งการตามขอ้กฎหมาย ขอ้เท็จจริง พยานหลกัฐานและการระบุ

โทษ 

4)  กรมราชทณัฑ ์

เป็นหน่วยงานสังกดักระทรวงยติุธรรม งานราชทณัฑท่ี์ถือไดว้า่เป็นงานขั้นทา้ยสุด

กระบวนการยุติธรรมมีบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบหลกัการดาํเนินการ จาํคุก กกัขงั การ

กกักนั และการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผิดให้เป็นไปตามคาํพิพากษา มีอาํนาจหน้าท่ีตามกฎกระ 

ทรวงแบ่งส่วนราชการราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม พ.ศ. 2545 ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผิดให้เป็นไปตามคาํพิพากษาหรือคาํสั่งตามกฎหมาย 

โดยดาํเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยการราชทณัฑแ์ละกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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(2)  กาํหนดแนวทางการปฏิบติัต่อผูต้้องขงั โดยให้สอดคล้องกับกฎหมาย 

ระเบียบข้อบังคบั นโยบายของกระทรวง หลักอาชญาวิทยาและหลักทณัฑวิทยา ตลอดจนข้อ 

กาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัและขอ้เสนอแนะในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งขององค์กร

การสหประชาชาติ 

(3)  ดาํเนินการเก่ียวกบัสวสัดิการและการสงเคราะห์แก่ผูต้อ้งขงั 

(4)  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนดให้เป็นอาํนาจหนา้ท่ีของกรมหรือ

ตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

5)  กรมคุมประพฤติ 

เป็นหน่วยงานสังกดักระทรวงยุติธรรมท่ีไดน้าํเอาวิธีการคุมประพฤติซ่ึงถือเป็น

วธีิการสมยัใหม่ตามหลกัอาชญาวทิยามาปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผดิ ซ่ึงกระทาํผดิในคดีไม่ร้ายแรงนกัเป็น

รายบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระทาํผดิในคดีเล็กๆ นอ้ยๆ ให้กลบัตนเป็นพลเมืองดี

ในสังคม เปิดโอกาสใหไ้ดอ้อกไปใชชี้วติร่วมกบัครอบครัวไดต้ามปกติ มีอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย

หลายฉบบั ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัวธีิดาํเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบั

ท่ี 2) พ.ศ. 2550 พระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดแบบบงัคบัรักษา พ.ศ. 2545 และ

พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

สรุปไดด้งัน้ี 

 (1)  ดําเนินการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมและสอดส่อง แก้ไขฟ้ืนฟูและ

สงเคราะห์ผูก้ระทาํผิดในชั้นก่อนฟ้อง ชั้นพิจารณาคดีของศาล และภายหลงัท่ีศาลมีคาํพิพากษา

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 (2)  ดําเนินการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดในระบบบังคับรักษาตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 

 (3)  ส่งเสริมสนับสนุนเก่ียวกบัการดาํเนินการแก้ไขฟ้ืนฟู และสงเคราะห์ผู ้

กระทาํผดิในชุมชน 

 (4)  พฒันาระบบ รูปแบบ และวธีิการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผดิในชุมชน 

 (5)  จดัทาํและประสานแผนงานของกรมให้สอดคลอ้งกบันโยบาย และแผน

แม่บทของกระทรวง รวมถึงเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานในสังกดั 

 (6)  เสริมสร้าง สนบัสนุน และประสานงานใหชุ้มชนและภาคประชาสังคมเขา้

มามีส่วนร่วมและเป็นเครือข่ายในการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผดิ 

 (7)  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนดให้เป็นอาํนาจหนา้ท่ีของกรม หรือ

ตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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กระบวนการยุติธรรมกระแสหลกัอาจพิจารณาได้หลายมิติ การดาํเนินกระบวน 

การยติุธรรมทางอาญาในสังคมไทย เร่ิมตั้งแต่การสอบสวนคดีอาญา การฟ้องคดีอาญา การบงัคบัให้

เป็นไปตามคาํพิพากษา ทนายความกบัการดาํเนินคดีอาญา ลว้นเป็นแบบแผนตามธรรมเนียมปฏิบติั

ของกระบวนการยุติธรรมกระแสหลกัทั้งส้ิน อย่างไรก็ตาม การดาํเนินคดีทางอาญาตามระบบยุติ 

ธรรมกระแสหลกัน้ีจาํเป็นตอ้งมีการคุม้ครองสิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และการ

ใหค้วามช่วยเหลือเยยีวยาในคดีอาญาทั้งแก่ผูถู้กกล่าวหาและผูเ้สียหายประกอบกนั เพื่อให้เกิดความ

เท่าเทียมกนัของทุกฝ่ายก่อนเขา้สู่การดาํเนินกระบวนการยุติธรรมตามแนวกระแสหลกัน้ีไปจน

ส้ินสุดกระบวนการ 

6)  กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ซ่ึงตามมาตรา 275 บญัญติั

ใหศ้าลยติุธรรมมีหน่วยธุรการของศาลยติุธรรมท่ีเป็นอิสระ จึงไดมี้การ ตราพระราชบญัญติัระเบียบ

บริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ข้ึน ซ่ึงมีผลให้สถานพินิจและ คุม้ครองเด็กและเยาวชนซ่ึง

เดิมอยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของศาลเยาวชนและครอบครัว มาอยู่ภายใต ้สังกดัของกระทรวง

ยุติธรรม ตามมาตรา 36 ภายหลงัจากสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนมา สังกดัอยู่ภายใต้

สํานกังานปลดักระทรวงยุติธรรม ในช่วงปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลได้มีการปฏิรูประบบราชการ ใหม่ 

โดยไดมี้การตราพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ข้ึน มีผลทาํให้สถานพินิจ 

และคุม้ครองเด็กและเยาวชนไดรั้บการยกฐานะเป็นกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน โดยให้มี

อาํนาจ หนา้ท่ีและการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพินิจและคุม้ครองเด็ก

และเยาวชน กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545 ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2545 อาํนาจหนา้ท่ี

โดยสรุปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวง

ยติุธรรม พ.ศ. 2545 ดงัต่อไปน้ี 

 (1)  ให้กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน มีภารกิจเก่ียวกบัการพินิจเด็ก

และเยาวชนท่ีกระทาํผิด โดยให้การศึกษา การฝึกอาชีพ การบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู และการสงเคราะห์

เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนสามารถกลบัเขา้สู่ครอบครัวและเป็นท่ียอมรับของสังคม 

 (2)  พิทกัษ์และคุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํความผิด ส่งเสริมความ

มัน่คงของสถาบันครอบครัวและชุมชน โดยใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือก กระบวนการ

ยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์การหนัเหคดีออกจากกระบวนการยติุธรรม และมาตรการอ่ืนๆ 

 (3)  ดาํเนินการดา้นคดีอาญา คดีครอบครัว กาํกบัการปกครอง และการบาํบดั 

แกไ้ข ฟ้ืนฟู ป้องกนั พฒันา และสงเคราะห์ตลอดจนการติดตามประเมินผลเด็กและเยาวชน 
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 (4)  ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกบัชุมชน องค์กรภาครัฐ และ

เอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อการมีส่วนร่วมและสนบัสนุนกระบวนการยุติธรรมสําหรับ

เด็กและเยาวชน 

 (5)  ศึกษา วิเคราะห์ และพฒันากฎหมาย การพิทกัษ์คุม้ครองสิทธิเด็กและ

เยาวชน รวมทั้งระบบรูปแบบ วธีิการปฏิบติัเก่ียวกบัคดี และการปฏิบติัต่อเด็กและเยาวชน 

 (6)  ปฏิบติัการอ่ืนๆตามท่ีกฎหมายกาํหนดให้เป็นอาํนาจหนา้ท่ีของกรม หรือ

ตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

2.6  กระบวนการยุติธรรมทางเลือก (Alternative Dispute Resolutions หรือ ADRs) 

  

2.6.1  ความหมายของกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 

ปุระชยั เป่ียมสมบูรณ์ และคณะ (2529: 6-1 อา้งถึงใน จุฑารัตน์ เอ้ืออาํนวย, 2556: 169) 

เรียกวา่ Diversion วา่ กระบวนการยุติธรรมคู่ขนาน โดยนิยามวา่หมายถึงวิธีดาํเนินการต่อผูก้ระทาํ

ความผิดโดยไม่ใชว้ิธีตามท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 กล่าว

อีกนยัหน่ึงคือ การไม่ทาํตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมตามปกติ อนัไดแ้ก่ การจบักุม สอบ 

สวน ฟ้องร้อง และลงโทษ ซ่ึงบทบาทของเอกชนและรัฐท่ีดาํเนินการต่อผูก้ระทาํผิดท่ีไม่เป็นไปตาม

กฎหมาย และมีจุดมุ่งหมายในการป้องกนัและแกไ้ขอาชญากรรมพื้นฐานของสังคมไทย 

วิยะดา วงัวรรณรัตน์ (2543: 4-5 อา้งถึงใน จุฑารัตน์ เอ้ืออาํนวย, 2556: 169-170) นาํงาน

การศึกษาของ Dessem (1991: 567-569) มาอธิบายว่า Alternative Dispute Resolutions มกัถูก

นาํไปใชห้ลากหลายทั้งคดีเพ่ง คดีแรงงาน และคดีอาญา รวมถึงการใช้ผูพ้ิพากษาซ่ึงเป็นสามญัชน 

(Private Judges) อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) การไกล่เกล่ีย (Mediation) และการเจรจาต่อรอง 

(Negotiation) แต่ขอ้สังเกตว่า หลกัการดาํเนินคดีอาญาเป็นเร่ืองของอาชญากรรมและการกระทาํ

ความผิดต่อรัฐ จึงไม่ค่อยสอดคลอ้งมากนกัหากพิจารณาว่าคดีอาญาต่างๆ เป็นขอ้ขดัแยง้หรือขอ้

พิพาทโดยเสนอให้ใชค้าํวา่ การดาํเนินคดีอาญาอยา่งไม่เป็นทางการ (Informal Justice) แทนเน่ือง 

จากเป็นแนวคิดท่ีพยายามหลีกเล่ียงผลร้ายท่ีเกิดจากความบกพร่องของการดาํเนินคดีตามกฎหมาย 

และระเบียบวิธีพิจารณาท่ีเคร่งครัดของระบบกล่าวหา โดยเน้นการแก้ไขฟ้ืนฟูผูก้ระทาํผิดและ

บรรเทาความทุกข์ทรมานอนัเกิดจากผลของการดาํเนินคดีอย่างเต็มรูปและวตัถุประสงค์ของการ

ลงโทษท่ีมุ่งก่อให้เกิดผลร้ายแกผู้ก้ระทาํความผิดอนันาํไปสู่โทษจาํคุก และให้ความสนใจกบัความ

เสียหายและผูเ้สียหายมากข้ึน นอกจากน้ีวธีิการน้ียงัทาํให้เกิดการบรรลุวตัถุประสงคข์องการดาํเนิน 

คดีไดโ้ดยไม่ตอ้งผ่านกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มรูปซ่ึงตอ้งปรับใช้ให้เหมาะสมกบัปัจจยัทาง
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สังคม จารีต ประเพณี วฒันธรรม และการยอมรับของคนในสังคม  

คณะทาํงานโครงการนาํร่องพฒันาระบบงานยุติธรรมชุมชน (2550: 30) กระบวนการ

ยุติธรรมทางเลือกมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อใช้เป็นมาตรการแบ่งเบาภาระคดี (Diversion) ออกจาก

กระบวนการยติุธรรม ไม่วา่จะเป็นมาตรการท่ีนาํมาใชใ้นขั้นตอนใดของกระบวนการยุติธรรมก็ตาม 

เช่น การไกล่เกล่ียคดีในชั้นตาํรวจ การชะลอการฟ้องในชั้นอยัการ การคุมประพฤติการทาํงาน

บริการสังคม ในชั้นศาล และการพกัการลงโทษในชั้นราชทณัฑ์ และแม้ว่าจะถูกนํามาใช้เพื่อ

วตัถุประสงคอ่ื์นๆ ดว้ย  เช่น เพื่อให้เกิดมาตรการท่ีเหมาะสมในการปฏิบติัต่อกลุ่มผูก้ระทาํผิดคร้ัง

แรก หรือกลุ่มท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ทางดา้นประเภทคดี ความอ่อนเยาว ์ฯลฯ แต่หลกัการสําคญัคือการ

สร้างมาตรการ “ทางเลือก” แทนการใชโ้ทษจาํคุกให้แก่เจา้พนกังานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อ

นาํไปใชก้บั “ผูก้ระทาํผดิ” โดยมาตรการเหล่านั้นอาจมีประโยชน์ต่อ “เหยือ่” โดยตรงหรือไม่  

นายธวชัชยั ไทยเขียว (2551: 5) กระบวนการยุติธรรมทางเลือกเป็นกระบวนการท่ีไม่ใช่

กระแสหลกั แต่เป็นเพียงกระบวนการเสริมกระบวนการยุติธรรมกระแสหลกั ส่วนบุคคลท่ีจะเลือก

ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขท่ีกาํหนดข้ึนมา ความเหมาะสม เช่น การประชุมกลุ่มครอบครัวของกรมพินิจและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชน ซ่ึงเป็นอีกแนวทางของกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ซ่ึงเด็กท่ีสามารถใช้

หลกัเกณฑ์น้ีตอ้งมีโทษจาํคุกไม่เกิน 5 ปี เด็กตอ้งรู้สึกสํานึกผิด และอยากแกไ้ข รวมทั้งผูเ้สียหาย

ตอ้งยนิยอมท่ีจะใชว้ธีิดงักล่าวดว้ย เพราะแทนท่ีจะสั่งฟ้องเด็กเขา้สู่กระบวนการชั้นศาลก็ให้อาํนวย 

การสถานพินิจฯ หรือกบัอยัการวา่มีมาตรการลกัษณะน้ี ซ่ึงเร่ืองลกัษณะน้ีกระทาํไดต้ามมาตรา 63 

ของ ป.วอิาญาเด็ก 

ศกัด์ิชัย เลิศพานิชพนัธ์ุและคณะ (2551: 9-10) ยุติธรรมทางเลือก คือ การมองการแก้ไข

ปัญหาของชุมชน โดยชุมชนเองให้สถาบนัในชุมชนมีส่วนร่วมและบทบาท ชุมชนมีทุนทางสังคม 

ทุนวฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีสามารถนํามาใช้ในการแก้ไขปัญหา ดังคาํกล่าวของเวที

ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีว่า “ความยุติธรรมไม่จาํเป็นตอ้งมาจากกฎหมาย แต่กฎหมายตอ้งมาจาก

ความเป็นธรรมและความถูกตอ้ง ปัญหาของชุมชน ชุมชนตอ้งเป็นผูแ้กไ้ข การแก้ไขปัญหาเป็น

บทบาทของ ชุมชน บา้น วดั โรงเรียน (บวร) ผูน้าํชุมชน วฒันธรรม ทั้งน้ีโดยมีหน่วยงานของรัฐ

เป็นพี่เล้ียงและเป็นผูส้นบัสนุนและเจา้หนา้ท่ีของรัฐและชา้ราชการตอ้งลงไปทาํงานร่วมกบัประชา 

ชนในชุมชนมาข้ึน”  

ดล บุนนาค (2552: 18)กระบวนกายุติธรรมทางเลือก หมายถึง การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ 

ให้ความเป็นธรรมในทางกฎหมายหรือแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้แก่บุคคล โดยใช้ระบบรูปแบบ

วิธีการท่ีแตกต่างจากระบบยติุธรรมกระแสหลกั มีลกัษณะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ จะเน้น

การลงโทษชดใช้หรือเน้นการสมานฉันท์ และจะเช่ือมโยงกบัระบบศาลหรือหนัเหออกจากระบบ
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ศาลก็ได ้เพื่อใหป้ระชาชนและสังคมบรรลุเป้าหมายแห่งการเขา้ถึงความยุติธรรมและความสงบสุข

ของสังคม 

จุฑารัตน์ เอ้ืออาํนวย และคณะ (2553 อา้งถึงใน จุฑารัตน์ เอ้ืออาํนวย, 2556: 170-171) ได้

ทบทวนวรรณกรรมเพื่อพฒันากรอบแนวทางการวจิยัชุดโครงการกระบวนการยุติธรรมทางเลือกใน

สังคมไทยให้กับสํานักงานกิจการยุติธรรม ให้ความหมายว่า กระบวนการยุติธรรมทางเลือก 

(Alternative Justice) หมายถึง แนวคิดและวิธีดาํเนินการใดๆ ต่อคู่กรณีในคดีแพ่งหรือผูก้ระทาํ

ความผิดในคดีอาญาในขั้นตอนต่างๆของกระบวนการยุติธรรมโดยลดการใชก้ระบวนการยุติธรรม

หลกั ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลร้ายของการดาํเนินคดีช่วยบรรเทาปัญหาความแออดัของผูต้อ้งขงั

ในเรือนจาํ ส่งเสริมการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนผูก้ระทาํความผิด และแสวงหาความยุติธรรมเชิง

สร้างสรรค์ดว้ยวิธีการสมานฉนัท์ ท่ีผูเ้สียหาย ผูก้ระทาํความผิดและ/หรือบุคคลอ่ืนๆ ของชุมชนท่ี

ไดรั้บผลกระทบจากอาชญากรรมนั้นได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากอาชญากรรม 

ทั้งน้ี มาตรการและวธีิดาํเนินการทางเลือกดงักล่าวจะตอ้งมีกฎหมายรองรับหรือมีหน่วยงานของรัฐ

รองรับการดาํเนินงาน 

สรุป กระบวนการยุติธรรมทางเลือก เป็นการเปิดโอกาสให้กบักลุ่มบุคคลในทุกส่วนของ

สังคมไดเ้ขา้สู่กระบวนการยติุธรรม อยา่งเท่าเทียมเพื่อใหเ้กิดความสงบสุขในสังคม ภายใตแ้นวคิดท่ี

เก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพในสังคม เพื่อนาํมาแกไ้ขปัญหาสังคมท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงยุติธรรม

ทางเลือกเป็นรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการแต่เป็นวิธีท่ีสามารถดาํเนินการเช่ือมโยงไปกบักระบวนการ

ยุติธรรมกระแสหลักได้เพื่อทําให้เกิดความยุติธรรมในสังคมและประชาชนสามารถเขาถึง

กระบวนการยติุธรรมไดโ้ดยเกิดความสมานฉนัทข้ึ์นกบัสังคม 

 

 2.6.2  ความสําคัญในกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 

1)  มาตรการเบ่ียงเบนคดี (Diversion) คือ การแสวงหาทางเลือกท่ีอาํนวยประโยชน์

สูงสุดทั้งอยา่งไม่เป็นพิธีการ และอยา่งไม่เป็นทางการในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม โดย

ให้ความสําคญัต่อการเบ่ียงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมเป็นลาํดบัแรกๆ ก่อนนาํเขา้สู่การ

พิจารณาตามขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการยุติธรรม และหมายรวมถึงการท่ีศาลยุติธรรมรวมทั้ง

ศาลเยาวชนและครอบครัวตดัสินรอการลงอาญาในความผิดท่ีกระทาํโดยประมาณซ่ึงปราศจาก

เจตนาดว้ย (Killinger and Crowwell, Jr., 1978: 1 อา้งถึงใน จุฑารัตน์ เอ้ืออาํนวย, 2556: 174-175) 

2)  การเขา้ถึงความยติุธรรม (Access to Justice) คือ วถีิทางหรือวิธีการท่ีผูมี้ส่วนเก่ียว 

ขอ้งในระบบยุติธรรมเขา้ถึง สามารถใช้ประโยชน์และไดรั้บสิทธิต่างๆ ท่ีเท่าเทียมกนัในบริหาร

ยุติธรรม ตลอดจนขอ้มูลข่าวสารและส่ิงอาํนวยความสะดวกเฉพาะกลุ่ม ทั้งทางดา้นความรู้สึกกว่า
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ไดรั้บความยติุธรรมอยา่งเสมอภาค เท่าเทียมกนั และดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้งดา้นสังคม ไดแ้ก่ 

การมีส่วนร่วมอยา่งเสมอภาคในการบริการของรัฐ บนพื้นฐานของศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยแ์ละ

สิทธิพลเมือง เช่นเดียวกบัคนอ่ืนๆ ในสังคมและดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่ การเสริมพลงัความเขม้แข็งใน

การแกไ้ขปัญหาใหผ้า่นพน้วกิฤติการณ์ท่ีประสบอยูไ่ด ้(กมลทิพย ์คติการ และจุฑารัตน์  เอ้ืออาํนวย, 

2552 อา้งถึงใน จุฑารัตน์ เอ้ืออาํนวย, 2556: 175) 

  

 2.6.3  องค์ประกอบของกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 

กระบวนการยุติธรรมทางเลือกสามารถจาํแนกองค์ประกอบของกระบวนการยุติธรรม

ทางเลือกไดด้งัน้ี (จุฑารัตน์ เอ้ืออาํนวย, 2553 อา้งถึงใน จุฑารัตน์ เอ้ืออาํนวย, 2556: 175-176) 

1)  องค์ประกอบด้านข้อพิพาทหรือเกิดความขดัแยง้เกิดข้ึน (Dispute) ตอ้งมีข้อ

ขดัแยง้หรือขอ้พิพาทเกิดข้ึน ซ่ึงขอ้พิพาทหมายถึง ขอ้พิพาททางแพง่ ทางอาญา หรือการปกครอง 

2)  องคป์ระกอบดา้นความจาํเป็นและความตอ้งการใชก้ระบวนการยุติธรรมรูปแบบ

เฉพาะ สาํหรับขอ้พิพาทและคดีความบางลกัษณะเป็นคดีท่ีมีลกัษณะเฉพาะซ่ึงจะเป็นการเหมาะสม

กว่าถา้หากมีการใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกรูปแบบเฉพาะ หรือมาตรการท่ีมีการออกแบบ

กระบวนการยติุธรรมโดยเฉพาะสําหรับคดีประเภทนั้น เช่น คดีเด็กและเยาวชน คดีความรุนแรงใน

ครอบครัว คดีกระทาํโดยประมาท ฯลฯ  

3)  องคป์ระกอบดา้นรูปแบบวธีิการจดัการความขดัแยง้ ความขดัแยง้/ขอ้พิพาทท่ีเกิด 

ข้ึนตอ้งการมาตรการหรือกลไกวิธีการชุดหน่ึงหรือลกัษณะหน่ึงมาใช้จดัการยุติหรือแกไ้ขปัญหา

ความขดัแยง้/ขอ้พิพาท ไดแ้ก่  

(1)  ลกัษณะท่ีเป็นทางการ (Formal) หรือไม่เป็นทางการ (Nonformal) 

(2)  ลกัษณะท่ีมุ่งแก้แคน้ทดแทน (Retribution) ด้วยการลงโทษ (Punishment) 

หรือมุ่งชดใชเ้ยยีวยา (Restitution) ดว้ยการฟ้ืนฟูสัมพนัธภาพ (Restoration) 

(3)  ลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการหนัเหออกจากขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการยุติ 

ธรรมกระแสหลัก หรือเป็นกระบวนการท่ีมีพื้นฐานมาจากการลงโทษโดยชุมชน (Community 

Sanction) รูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือหลายรูปแบบผสมผสานกนั 

4)  องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในความขดัแยง้/ขอ้พิพาท

ท่ีเกิดข้ึน ผูท่ี้มีส่วนร่วมหรือผูเ้ก่ียวขอ้งสําคญัในความขดัแยง้/ขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่ คู่กรณี ใน

กรณีขอ้พิพาท ผูก้ระทาํผิดและเหยื่ออาชญากรรม ในกรณีความขดัแยง้/ขอ้พิพาททางอาญา และ

ชุมชนหรือผูแ้ทนชุมชน ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมหรือผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีสําคญัยิ่ง ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของการมี

ส่วนร่วม (Participation) ระดบัต่างๆ หรือการเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ก็ตาม ลว้นแลว้แต่เป็น
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องคป์ระกอบส่วนท่ีสาํคญัยิ่งท่ีจะช่วยแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้/ขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนในชุมชนของตน 

โดยแกไ้ขท่ีรากเหงา้อนัเป็นตน้ทางแห่งปัญหาอยา่งตรงจุดมากท่ีสุดทางหน่ึง 

 

 2.6.4  ข้ันตอนการใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและมาตรการต่างๆ 

กระบวนการยุติธรรมทางเลือกสามารถแบ่งการนาํไปใชอ้อกตามขั้นตอนต่างๆ ได ้ 3 ขั้น 

ตอน คือ ขั้นตอนก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ขั้นตอนการเบ่ียงเบนออกจากกระบวนการ

ยุติธรรม และขั้นตอนการเบ่ียงเบนออกจากสถานควบคุม โดยอธิบายประยุกต์จากงานการศึกษา

ของ Soper (1978 อา้งถึงใน จุฑารัตน์ เอ้ืออาํนวย, 2556: 188-192) 

1)  ขั้นตอนก่อนเขา้สู่กระบวนการยติุธรรม 

เป็นการสร้างทางเลือกเพื่อให้ขอ้พิพาททางแพ่ง หรือคดีอาญาบางประเภทท่ียงัมิได้

ผ่านเขา้มาในขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการยุติธรรมสามารถถูกผลกัดนัออกไปโดยมี

มาตรการท่ีเหมาะสมรองรับ เร่ิมตั้งแต่  

(1)  มาตรการปรับกระบวนทศัน์ใหม่ ไดแ้ก่ การเปล่ียนวิธีคิดในการเลือกปฏิบติั

ต่ออาชญากรรมไม่มีผูเ้สียหายแตกต่างจากอาชญากรรมอ่ืนๆ (Decriminalization of Victimless 

Crimes) เช่น การลดทอนความเป็นอาชญากรรม (Decriminalization) การเปล่ียนวิธีคิดวิธีปฏิบติัต่อ

อาชญากรรมไม่มีผูเ้สียหายบางประเภทบางลกัษณะเป็นพฤติกรรมเบ่ียงเบน (Deviant Behaviors) 

และจาํแนกออกจากพฤติกรรมอาชญากร (Criminal Behaviors) การยกเลิกอาชญากรรมไม่มีผูเ้สีย 

หายบางประเภทบางลกัษณะโดยใหถู้กกฎหมาย (Legalization)  

(2)  มาตรการไม่ใช้กลไกทางราชการ (Non-Bureaucratic) มีลกัษณะของการ

กระจายอาํนาจ (Decentralized) มุ่งท่ีจะลดภาระของรัฐและเพิ่มบทบาทของชุมชน เช่น อนุญาโต 

ตุลาการ (Arbitration) การกาํหนดให้มีการจดัการพฤติกรรมเบ่ียงเบนบางประเภทโดยฝ่ายเอกชน

แทนเจา้หน้าท่ีตาํรวจหรือการจดัการกบัเด็กและเยาวชนกระทาํความผิดบางประเภทบางลกัษณะ

โดยกลไกหรือหน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานสังคมสงเคราะห์หรือชุมชน 

(3)  ขั้นตอนก่อนการจบักุมดาํเนินคดี สร้างทางเลือกเพื่อให้ขอ้พิพาททางแพ่ง 

หรือคดีอาญาบางประเภทบางลกัษณะยุติลง รวมทั้งประชาชนมีความเขา้ใจสิทธิและบทบาทหนา้ท่ี

ของตนดีข้ึน ซ่ึงมีการใช้แนวคิดและวิธีการของยุติธรรมชุมชนเชิงสมานฉันท์ (Community 

Restorative Justice) มาเป็นแนวทางการดาํเนินงานเพิ่มมากข้ึน คือ ให้ความสําคญักบัชุมชนในการ

คุม้ครองสิทธิ จดัระเบียบชุมชน และป้องกนัอาชญากรรม จดัการความขดัแยง้/ขอ้พิพาท ทั้งทาง

แพ่งและทางอาญาดว้ยรูปแบบ วิธีการ และกลไกของหน่วยงานต่างๆ หลายลกัษณะ เช่น การใช้

ศูนยไ์กล่เกล่ียประนอมขอ้พิพาท (Mediation/Arbitration Centers) (ศาลหมู่บา้น/ศาลาประนอมขอ้
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พิพาท) การใชศู้นยบ์าํบดัรักษาการติดยาเสพติดและการติดสุรา (Drug and Alcohol Centers) การให้

ความรู้เก่ียวกบักฎหมายเบ้ืองตน้ และสิทธิ เสรีภาพของบุคคล (Citizens Right Education) ฯลฯ 

2)  ขั้นตอนการเบ่ียงเบนออกจากกระบวนการยติุธรรม 

เป็นการหลีกเล่ียงการใช้กระบวนการยุติธรรมเกินความจาํเป็น ทั้ งระบวนการ

ยุติธรรมทางแพ่งและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซ่ึงสําหรับคดีอาญา เป็นการหันเห แบ่งเบา 

หรือหลีกเล่ียงการใชโ้ทษจาํคุก เพื่อลดผลกระทบจากการจาํคุก โดยผูก้ระทาํความผิดผา่นเขา้มาใน

ขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการยติุธรรมแต่ถูกผลกัดนัออกไป ตั้งแต่ขั้นตาํรวจ อยัการ และ

ศาล มาตรการต่างๆ ท่ีมีการใชใ้นต่างประเทศ ไดแ้ก่                                

 (1)  มาตรการในขั้นตอนก่อนดาํเนินกระบวนการพิจารณา เช่น การไกล่เกล่ียคดี

ในชั้นพนกังานสอบสวน การชะลอการฟ้อง (Suspended in Prosecution) การไกล่เกล่ียคดีแพ่งหรือ

คดีอาญาท่ียอมความกนัได้ในศาลหรือโดยพนักงานท่ีศาลแต่งตั้ง การเจรจาต่อรองหลงับลัลงัก ์

(Plea Bargaining) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดโดยวิธีการบังคับรักษา (Compulsory 

Treatment)  

อน่ึง ในขั้นตอนน้ีรวมถึงมาตรการทางเลือกสําหรับคดีความท่ีมีรูปแบบเฉพาะ 

เช่น การประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน (Family Community Group Conferencing) ซ่ึงเป็นกระ 

บวนการยุติธรรมทางเลือกสําหรับเด็กและเยาวชน และคดีความรุนแรงในครอบครัว (Domestic 

Violence) ดว้ย ฯลฯ 

(2)  มาตรการในขั้นตอนการดาํเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดี เช่น การ

เปิดทาํการศาลในวนัหยุดและภาคคํ่า (Weekend and Night Court) การเร่งรัดพิจารณาพิพากษาคดี

บางประเภท (Short Determinate Sentence)  

(3)  มาตรการในขั้นตอนภายหลงัการพิจารณาพิพากษาคดี (ท่ีมีโทษจาํคุกสถาน

เบา) เช่น การชดใชค้่าเสียหายและการปรับ (Restitution and Fines) การคุมประพฤติ (Probation/ 

Suspended with Condition) ดว้ยการสืบเสาะและพินิจ (Pre-sentence Investigation) การควบคุม

และสอดส่อง (Supervision) การใชศู้นยบ์ริการกลางวนั (Community-Base Programs/Day Center) 

การทาํงานบริการสังคม (Community Service) การให้ท่ีพกัอาศยัระหวา่งคุมประพฤติ หรือระหวา่ง

การปล่อยตวัชัว่คราว (Probation Hostel or Bail Hostel) การใชอ้าสาสมคัรคุมประพฤติ (Volunteer 

Probation Officers/Community-Based Correction) ฯลฯ 

ทั้งน้ี รวมทั้งการนาํนวตักรรมยุติธรรมทางเลือกร่วมสมยัมาใช้ ไดแ้ก่ มาตรการ

ลงโทษระดับกลาง (Intermediate Punishment) เช่น การคุมประพฤติแบบเขม้งวด (Intensive 

Probation) ศูนยเ์ล่ียงโทษจาํคุก (Probation Diversion Center) ศูนยก์กัขงัผูถู้กคุมความประพฤติ 
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(Probation Detention Center) และค่ายคุมประพฤติแบบเคร่งครัด (Probation Boot Camp) การ

ควบคุมโดยใชเ้คร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) ฯลฯ 

3)  ขั้นตอนการเบ่ียงเบนออกจากสถานควบคุม 

เป็นการหลีกเล่ียงโทษจาํคุกเป็นระยะเวลาท่ียาวนานเกินไป อนัก่อใหเ้กิดความแปลก

แยกทางสังคม และเพื่อลดความแออดัของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ และลดผลกระทบจากการจาํคุก ซ่ึง

ผูก้ระทาํความผดิผา่นเขา้มาในขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการยุติธรรมแลว้ คือเขา้สู่เรือนจาํแต่ถูก

ผลกัดนัออกไป ไดแ้ก่  

 (1)  มาตรการในขั้นตอนภายหลงัการพิจารณาพิพากษาคดี (ท่ีมีโทษจาํคุก) เช่น 

การลดวนัตอ้งโทษ (Remission of Sentence) การพกัการลงโทษ (Parole) การปล่อยตวัผูต้อ้งขงัไป

ทาํงานหรือศึกษานอกเรือนจาํ (Work Release or Study Release) การควบคุมโดยใชเ้คร่ืองอิเล็ก 

ทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) การใช้บา้นก่ึงวิถี (Halfway Houses/Pre-release Guidancec 

Centers) และการอภยัโทษ (Pardon) 

(2)  มาตรการในขั้นตอนภายหลงัการลงโทษจาํคุก เช่น การให้การสงเคราะห์ภาย 

หลงัปล่อย (Post Prison Support Services/Aftercare Services) 

 

2.7  โครงสร้างกระบวนการยุติธรรมไทย 

  

2.7.1  ระยะแรก (2 ทศวรรษก่อนใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540) 

การบริหารงานยติุธรรมไทยในช่วง 3 ทศวรรษท่ีผา่นมามีการดาํเนินการผา่นคณะกรรมการ

ประสานงานกระบวนการยุติธรรม โดยกลไกการบริหารใชกิ้จกรรมการประชุมและการจดัสัมมนา

ระดมความคิดเพื่อแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งเป็นหลกั ส่วนการบริหารงานดา้นอ่ืนๆ  ของหน่วยงาน

ย่อยในกระบวนการยุติธรรมเป็นเร่ืองท่ีแต่ละกระทรวงจะเป็นผูด้ ําเนินการเองท่ีมาของคณะ 

กรรมการประสานงานกระบวนการยุติธรรมในขณะนั้น เร่ิมจากการท่ีคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 

จดัสัมมนาเร่ืองการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เม่ือวนัท่ี 22-26 ธันวาคม 2512โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อแสวงหามาตรการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมให้ลดลง และมุ่งเนน้ให้มีการ

ประสานงานระหว่างฝ่ายปกครอง ตาํรวจ อยัการ ศาลและราชทณัฑ์ ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักใน

กระบวนการยติุธรรมขณะนั้นโดยเสนอใหมี้ศูนยห์รือองคก์รหรือคณะกรรมการรับผิดชอบ 

ต่อมา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้ ง คณะกรรมการประสานงานกระบวนการ

ยุติธรรม ตามขอ้เสนอของกระทรวงยุติธรรมข้ึนคณะหน่ึงโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เป็นประธาน เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2524 โดยมีวตัถุประสงค์ในการประสานงานกนัอย่างใกลชิ้ด
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เพื่อทาํให้การปราบปรามอาชญากรรมดีข้ึนเม่ือสํานกังานส่งเสริมงาน ตุลาการ กระทรวงยุติธรรม 

ไดจ้ดัให้มีการสัมมนาองคก์รในกระบวนการยุติธรรมคร้ังน้ีข้ึนในหวัขอ้ “อุปสรรคและขอ้ขดัขอ้ง

ในกระบวนการยุติธรรม” ทาํให้เกิดความเป็นรูปธรรมของความพยายามในการแกไ้ขปัญหาใน

กระบวนการยติุธรรมใหมี้ความชดัเจนมากข้ึน 

จากนั้น วนัท่ี 23-25 กนัยายน 2530 กระทรวงยุติธรรมและสภาทนายความ ไดร่้วมกนัจดั

สัมมนาคร้ังใหญ่ข้ึน เร่ือง “การสัมมนาเก่ียวกบัการประสานงานในกระบวนการยุติธรรม” ผลจาก

การสัมมนาดงักล่าวนาํไปสู่การจดัตั้งสํานกังานอนุญาโตตุลาการอนัเป็นการส่งเสริมการระงบัขอ้

พิพาทโดยไม่ใชก้ระบวนการยติุธรรมกระแสหลกั และทาํให้เกิดระเบียบและแนวปฏิบติัร่วมกนัใน

การประสานงานระหวา่งตาํรวจกนัราชทณัฑ ์ระหวา่งอยัการกบัศาล ระหวา่งตาํรวจและอยัการ 

การพฒันากระบวนการยุติธรรมไทยได้มีการประชุมทางวิชาการคร้ังใหญ่ก่อนมีการ

เปล่ียนแปลงเกิดข้ึน คือ การประชุมทางวิชาการเร่ือง กระบวนการยุติธรรมและเร่ืองการพฒันาของ

องคก์รและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการยติุธรรมทางอาญาและทางแพ่ง เม่ือวนัท่ี  27 

มิถุนายน 2538 จดัโดย คณะกรรมาธิการการบริหารและการยุติธรรม วุฒิสภา (2539) การประชุม

ดงักล่าวส่งผลให้เกิดกระแสการปฏิรูประบบงานยุติธรรมคร้ังใหญ่ในช่วงถดัมา โดยปรากฏการ

พฒันาระบบงานยุติธรรมอยู่ในสารัตถะส่วนหน่ึงของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.  

2540 ในเวลาต่อมา 

 

2.7.2  ระยะที่สอง ทศวรรษภายหลังการใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

จนถึงปัจจุบัน 

บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 275 ระบุ “ศาล

ยติุธรรมมีหน่วยงานธุรการของศาลยติุธรรมท่ีเป็นอิสระโดยมีเลขาธิการสํานกังานศาลยุติธรรมเป็น

ผูบ้งัคบับญัชาข้ึนตรงต่อประธานศาลฎีกา การแต่งตั้งเลขาธิการสํานกังานศาลยุติธรรมตอ้งไดรั้บ

ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม และสํานกังานศาลยุติธรรมมีอิสระในการ

บริหารงานบุคคล การงบประมาณและการดาํเนินการอ่ืน ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบญัญติั” การน้ีได้

ส่งผลกระทบในเชิงการเปล่ียนแปลงต่อองคก์รศาลยุติธรรมและหน่วยงานของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีกาํหนด

นโยบายการยติุธรรมแห่งชาติ คือ กระทรวงยุติธรรม เป็นผลให้ศาลยุติธรรมแยกออกจากกระทรวง

ยติุธรรมตั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม 2542 เป็นตน้มา 

เม่ือกิจการศาลได้แยกออกจากกระทรวงยุติธรรมแล้วจึงเป็นโอกาสอนัดีท่ีกระทรวง

ยติุธรรมจะไดมี้การปรับเปล่ียนหรือปฏิรูปแนวความคิดในการจดัโครงสร้างเสียใหม่ โดยเป้าหมาย

ท่ีสําคญั คือ กระทรวงยุติธรรมเป็นองค์การท่ีร้อยเรียงหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่
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กระบวนการก่อนฟ้อง กระบวนการระหวา่งฟ้องและกระบวนการหลงัฟ้องเขา้ไวด้ว้ยกนั เป็นศูนย ์

กลางการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ และท่ีสําคญัคือ เป็นหลกัประกนัในการคุม้ครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนถือเป็นหลกัสากลองคก์รใหม่อีกหน่วยงานหน่ึงท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการ

ประสานการจดัการยุติธรรมของทั้งระบบยุติธรรมให้ดาํเนินการตามนโยบายอาญาแห่งรัฐไปสู่

เป้าหมายร่วมกนัของประเทศในการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพคือ 

สํานกังานกิจการยุติธรรม ซ่ึงในปัจจุบนัดาํเนินภารกิจทั้งดา้นการกาํหนดนโยบายและยุทธศาสตร์

การยุติธรรมของประเทศ การวิจยัเพื่อการพฒันากฎหมายและอาชญาวิทยา การฝึกอบรมบุคลากร

เชิงรุกแบบบูรณาการและการทาํหน้าท่ีเป็นเลขานุการของคณะกรรมการพฒันาการบริหารงาน

ยติุธรรมแห่งชาติ 

ช่วงเวลาภายหลงัการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัและก่อนโครงสร้างกระทรวง

ยุติธรรมจะได้รับความเห็นชอบ เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2545 ภารกิจการประสานงานกระบวนการ

ยติุธรรมซ่ึงเป็นภารกิจสาํคญัยิง่ในช่วงหวัเล้ียวหวัต่อของการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของระบบงาน

ยุติธรรมไทย คณะกรรมการประสานงานกระบวนการยุติธรรมชุดเดิม ได้หมดสภาพลง ดงันั้น 

คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือ วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2540 แต่งตั้ง  “คณะกรรมการประสานงานกระบวน 

การยติุธรรม” และแต่งตั้งอนุกรรมการไดต้ามความจาํเป็น โดยมีผูอ้าํนวยการสํานกักิจการยุติธรรม

เป็นเลขานุการ และมีการปรับปรุงองค์ประกอบและอาํนาจหน้าท่ีอีก 3 คร้ัง ตามมติคณะรัฐมนตรี

เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2544 วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2544 และวนัท่ี 8 เมษายน 2546 ตามลาํดบั จนกระ 

ทัง่คณะกรรมการพฒันาการบริหารงานยติุธรรมแห่งชาติ ตามพระราชบญัญติัพฒันาการบริหารงาน

ยติุธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549 เขา้มารับผดิชอบงานสาํคญัของประเทศ 

 

2.7.3  ประวตัิกระทรวงยุติธรรม 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ประกาศจดัตั้งกระ 

ทรวงยุติธรรมข้ึนเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2434 (ร.ศ. 110) เพื่อรวบรวมศาลท่ีกระจดักระจายตาม

กระทรวงต่างๆ เขา้มาไวใ้นกระทรวงยุติธรรม โดยมีกรมพระสวสัดิวตันวิศิษฎ์ เป็นเสนาบดี กระ 

ทรวงยุติธรรมพระองค์แรก ไดท้รงวางระเบียบศาลแบบใหม่ ประกาศ จดัตั้งกระทรวงยุติธรรม มี

ศาลทั้งหมด 16 ศาล รวมมาเป็นศาลสถิตยุติธรรมเพียง 7 ศาลและต่อมาไดมี้ประกาศจดัระเบียบ

ราชการกระทรวงยุติธรรม ลงวนัท่ี 3 เมษายนพ.ศ. 2455 แยกหน้าท่ีราชการกระทรวงยุติธรรมเป็น

ธุรการส่วนหน่ึงและฝ่ายตุลาการอีกส่วนหน่ึง ในปี พ.ศ. 2534 ไดมี้การตราพระราชบญัญติัปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534  มาตรา 21 บญัญติัให้กระทรวงยุติธรรมมีอาํนาจหน้าท่ีเก่ียวกบั

ศาลยุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาคดีโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็น
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ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด ทาํให้กระทรวงยุติธรรม มีหน่วยงานในสังกดั 3 หน่วยงาน คือ สํานักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ กรมบงัคบัคดี ส่วนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชนนั้นเป็นหน่วยงานระดบักองข้ึนตรงต่อสํานกังานปลดักระทรวงยุติธรรมต่อมารัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไท พ.ศ. 2540 มาตรา 275 บญัญติั ให้ศาลยุติธรรมมีหน่วยงานธุรการท่ีเป็นอิสระ

โดยจดัตั้งเป็นสํานกังานศาลยุติธรรมจึงทาํให้กระทรวงยุติธรรมไม่มีภารกิจในการเป็นหน่วยงาน

ธุรการ ให้กบัศาลยุติธรรมอีกต่อไปประกอบกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 

มาตรา 75ได้บญัญติัให้รัฐตอ้งดูแลให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลฯลฯ จึงเกิดแนวคิดว่าสมควรจะมีการปรับปรุงโครงสร้างบทบาทหน้าท่ีของกระทรวง

ยุติธรรมใหม่และหลงัจากนั้นเม่ือปี พ.ศ. 2545 ไดมี้การปฏิรูประบบราชการไทยคร้ังสําคญัปรากฎ

ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบญัญติัปรับ 

ปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีผลให้กระทรวงยุติธรรมมีการปรับเปล่ียนหน่วยงานใน

สังกดัจนกระทัง่เป็นโครงสร้างกระทรวงยติุธรรมใหม่ในปัจจุบนั 

 

2.7.4  หน่วยงานในสังกดักระทรวงยุติธรรม 

หน่วยงานอาํนวยการ 

1)  สาํนกังานรัฐมนตรี (Office of  The Minister) 

ดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ กลัน่กรองเร่ืองเพื่อเสนอรัฐมนตรี รวมทั้ง

เสนอความเห็นประกอบการวินิจฉยัสั่งการของรัฐมนตรี สนบัสนุนการทาํงานของรัฐมนตรีในการ

ดาํเนินงานทางการเมืองระหวา่งรัฐมนตรี รัฐสภาและประชาชน ประสานงานการตอบกระทู ้ช้ีแจง

ญตัติ ร่างพระราชบญัญติัและกิจการอ้ืนทางการเมือง ดาํเนินการพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน 

หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี ปฏิบติัการอ่ืนใดตามกฎหมายกาํหนดให้เป็นอาํนาจหนา้ท่ี

ของสาํนกังานรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

2)  สาํนกังานปลดักระทรวงยติุธรรม (Office of The Permanent Secretary) 

ดาํเนินการด้านการพฒันายุทธศาสตร์ ศึกษา วิเคราะห์ จดัทาํขอ้มูลเพื่อใช้ในการ

กาํหนดนโยบายเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของกระทรวง แปลงนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของ

รัฐมนตรีเป็นแนวทางและแผนปฏิบติัการของกระทรวง กาํกบั เร่งรัด ติดตามประเมินผลรวมทั้ง

ประสานการปฏิบติัราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง และพฒันาระบบเทคโนโลยีสาร 

สนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริหารของหน่วยงาน ดูแลงานประชาสัมพนัธ์การต่าง 

ประเทศ พฒันากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและเผยแพร่กิจกรรมข่างของกระทรวง สนบัสนุนการพฒันา

บุคลากรจดัสรรและการบริหารทรัพยากรใหเ้กิดการประหยดัและคุม้ค่า 
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สาํนกังานยติุธรรมจงัหวดั หรือส.ย.จ.เป็นหน่วยงานท่ีอยูก่ารดูแลของปลดักระทรวง

ยุติธรรม สืบเน่ืองจากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานกังานปลดักระทรวง กระทรวงยุติธรรม 

พ.ศ. 2545 ไดก้าํหนดให้สํานกังานปลดักระทรวงยุติธรรม มีภารกิจเก่ียวกบัการพฒันายุทธศาสตร์

และแปลงนโยบายของกระทรวงยุติธรรมเป็นแผนปฏิบติั จดัสรรทรัพยากร และบริหารราชการ

ประจาํทัว่ไปของกระทรวงยุติธรรม เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจของ

กระทรวงยุติธรรม ตลอดจนพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สํานกังานปลดักระทรวง

ยุติธรรมเป็นศูนยก์ารบริหารราชการของกระทรวงยุติธรรม โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 9 กอง/

ศูนย/์สํานกั ได้แก่ กองกลาง กองการเจา้หน้าท่ี กองคลงั กองการต่างประเทศ กองออกแบบและ

ก่อสร้าง ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สํานกักฎหมาย สํานกันโยบายและยุทธศาสตร์ 

และสาํนกัพฒันาบุคลากรกระทรวงยติุธรรม ซ่ึงเป็นส่วนราชการเฉพาะราชการบริหารส่วนกลาง ยงั

ไม่มีราชการบริหารส่วนภูมิภาคแต่อย่างใด ทาํให้ภารกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

เก่ียวกบัการพฒันายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงยุติธรรมเป็นแผนปฏิบติั เพื่อการ

บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ยงัไม่สามารถดาํเนินการได้

อย่างแทจ้ริง เพราะไม่มีส่วนราชการรองรับในระดบัภูมิภาคหรือระดบัพื้นท่ีจงัหวดั ในฐานะเป็น

ส่วนราชการผูแ้ทนสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงยุติธรรม เฉกเช่นเดียวกับ

กระทรวงอ่ืนๆ หลายกระทรวง 

กระทรวงยุติธรรมได้ตระหนักถึงปัญหาและข้อจาํกัดจากการท่ีไม่มีส่วนราชการ

ผูแ้ทนกระทรวงยติุธรรมในราชการบริหารส่วนภูมิภาค แต่ไดต้ระหนกัถึงเง่ือนไขในมาตรการจาํกดั

อตัรากาํลังคนภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้คิดค้นนวตักรรมในการบริหารราชการใน

ภูมิภาค เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว โดยการจดัตั้งสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดัข้ึนเป็นหน่วยงานภายในของ

สํานกังานปลดักระทรวงยุติธรรม เพื่อทาํหน้าท่ีเป็นส่วนราชการผูแ้ทนของกระทรวงยุติธรรมใน

การบริหารจดัการกระบวนการยติุธรรมท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัจงัหวดั โดยการประสานงานและบูรณา

การการทาํงานร่วมกนัของส่วนราชการสังกดักระทรวงยุติธรรมท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดันั้นๆ รวม 

ทั้งการประสานงานและบูรณาการการทาํงานร่วมกบัส่วนราชการและองคก์รอ่ืนๆ ตามกระบวนการ

ยติุธรรมในระดบัจงัหวดั ทั้งกระบวนการยติุธรรมกระแสหลกั (ตาํรวจ อยัการ ทนายความ ศาล และ

ราชทณัฑ์ รวมทั้งการพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน) และกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 

(ยติุธรรมชุมชนและยุติธรรมเชิงสมานฉนัท)์ และตามระบบการเป็นตวัแทนของกระทรวงยุติธรรม

ระดบัจงัหวดัโดยมีภารกิจหลกั 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

(1)  เช่ือมโยงภารกิจของกระทรวงยุติธรรมกับประชาชน เพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนให้เขา้ถึงยุติธรรมไดโ้ดยง่ายรวดเร็ว เสมอภาค และประหยดัตามแนวทางกระบวนการ
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ยติุธรรมทางเลือก (ยติุธรรมชุมชนและยติุธรรมสมานฉนัท)์ 

(2)  เป็นผูแ้ทนกระทรวงยุติธรรมในการขบัเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์ของ

กระทรวงยติุธรรมในระดบัพื้นท่ีจงัหวดัเชิงบูรณาการร่วมกนักบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3)  ปฏิบติัหน้าท่ีแทนส่วนราชการระดบักรมสังกดักระทรวงยุติธรรมท่ีไม่มี

หน่วยงานในสังกดั ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

(4)  ประสานงานหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมระดบัจงัหวดั ตาม่ีได้รับ

มอบ หมาย จากคณะกรรมการพฒันาบริหารงานยติุธรรม 

(5)  ศูนย์บริการขอ้มูลงานบริการของส่วนราชการ สังกดักระทรวงยุติธรรม

ระดบัจงัหวดั และรับเร่ืองราวร้องทุกขข์องประชาชนดา้นความยุติธรรม 

กลุ่มภารกิจดา้นอาํนวยความยติุธรรม 

1)  กรมสอบสวนคดีพิเศษ (Department of Special Investigation )ดาํเนินการดา้นการ

ป้องกนั ปราบปราม สืบสวนและสอบสวนคดี ความผิดทางอาญาท่ีตอ้งดาํเนินการสืบสวนและ

สอบสวน โดยวธีิการพิเศษตามกฎหมายวา่ดว้ยการสอบสวนคดีพิเศษ 

2)  สถาบนันิติวทิยาศาสตร์ (Central Institute of Forensic Science) 

ดาํเนินการด้านการให้บริการตรวจพิสูจน์หลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ตรวจพิสูจน์

เอกลกัษณ์บุคคลเพื่อติดตามบุคคลสูญหายและศพนิรนาม จดัเก็บรวบรวมขอ้มูลข่าวสารพนัธุกรรม 

พยานหลกัฐาน เพื่อการเช่ือมโยงฐานขอ้มูลเก่ียวกบัการกระทาํผิดในดา้นต่างๆและสนบัสนุนการ

ดาํเนินการ แก้ไขปัญหาความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ศึกษา วิจยั สนับสนุนการ

ศึกษาวิจยัทางดา้นนิติวิทยาศาสตร์ร่วมกบัส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอ่ืน เผยแพร่

ความรู้ ฝึกอบรม และพฒันาบุคลากรดา้นนิติวทิยาศาสตร์ สร้างเครือข่ายในการจดัทาํมาตรฐานและ

พฒันางานดา้นนิติวทิยาศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

กลุ่มภารกิจดา้นการบริหารความยติุธรรม 

1)  กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ (Right and Liberties Protection Department) 

ดาํเนินการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยดาํเนินการจ่ายเงินช่วย 

เหลือแก่ผูเ้สียหาย เหยื่ออาชญากรรมและจ่ายเงินชดเชยทดแทนแก่จาํเลยท่ีศาลยกฟ้องว่ามิไดเ้ป็น

ผูก้ระทาํผิด รับเร่ืองราวร้องทุกข์ของประชาชนและให้คาํปรึกษาทางกฎหมาย จดัหาทนายในการ

ช่วยเหลือต่อสู้คดี รวมถึงพิจารณาจดัเงินช่วยเหลือแก่ผูย้ากไร้ และตอ้งการรับความยุติธรรมในกระ 

บวนการยติุธรรมสร้างความสมานฉนัทแ์ละระงบัขอ้พิพาทในสังคม ดาํเนินการคุม้ครองพยานและ

ความรับผดิชอบพนัธกรณีตามสนธิสัญญาระหวา่งประเทศดา้นสิทธิมนุษยช์น 
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2)  กรมบงัคบัคดี (Legal Execution Department) 

ดาํเนินการบงัคบัคดีแพ่ง คดีลม้ละลายและการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี ตามคาํสั่งศาล 

ดาํเนินการตรวจสอบสิทธิทางบญัชีของผูมี้ส่วนไดเ้สียเพื่อรับส่วนแบ่งจากคดี ตรวจสอบค่าใชจ่้าย

และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การบงัคบัคดี ชาํระบญัชีห้างหุ้นส่วน บริษทัหรือนิติบุคคลในฐานะผู ้

ชาํระบญัชีตามคาํสั่งศาล รับวางทรัพยจ์ากลูกหน้ีหรือผูมี้สิทธิวางทรัพย ์ดาํเนินการประเมินราคา

ทรัพย ์ดาํเนินการเก่ียวกบัการเดินหมาย คาํคู่ความ หนงัสือหรือประกาศของศาลหรือหน่วยงานใน

สังกดั 

กลุ่มภารกิจดา้นพฒันาพฤตินิสัย 

1)  กรมราชทณัฑ ์(Department of Correction) 

ดําเนินการปฏิบัติต่อผู ้กระทําความผิดให้เป็นไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งตาม

กฎหมาย โดยดาํเนินการตาม กฎหมายวา่ดว้ยการราชทณัฑ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง กาํหนดแนว 

ทางปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบายของกระทรวง หลกั

อาชญาวิทยา และหลกัทณัฑวิทยา ตลอดจนขอ้กาํหนด มาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั 

และขอ้เสนอแนะในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งขององค์การสหประชาชาติดาํเนินการเก่ียวกบัสวสัดิการและ

การสงเคราะห์แก่ผูต้อ้งขงั 

2)  กรมคุมประพฤติ (Department of Probation) 

ดาํเนินการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมและสอดส่อง แกไ้ข ฟ้ืนฟูและสงเคราะห์ผูก้ระทาํ

ผิดในชั้นก่อนฟ้อง ชั้นพิจารณาคดีของศาล และภายหลงัท่ีศาลมีคาํพิพากษาตามีท่ีกฎหมายกาํหนด 

ดาํเนินการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด ส่งเสริมสนบัสนุนเก่ียวกบัการแกไ้ขฟ้ืนฟูและสงเคราะห์

ผูก้ระทาํผดิมนชุมชน จดัทาํและประสานแผนงานของกรมใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและแผนแม่บท

ของกระทรวง รวมทั้ งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด 

เสริมสร้าง สนบัสนุนและประสานงานให้ภาคประชาสังคมเขา้มามีส่วนร่วมและเป็นเครือข่ายใน

การปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผดิ ปฏิบติัการอ่ืนใดตามีท่ีกฎหมายกาํหนดให้เป็นอาํนาจหนา้ท่ีของกรมหรือ

ตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

3)  กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน (Department of Juvenile Observation and 

Protaction) 

ดาํเนินการพิทกัษ์และคุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิด ส่งเสริมความมัน่คง

ของสถาบนัครอบครัวและชุมชน ดาํเนินการคดีอาญา คดีครอบครัว กาํกบัการปกครอง บาํบดั แกไ้ข

ฟ้ืนฟู ป้องกนั พฒันา และสงเคราะห์ ตลอดจนติดตามประเมินผลเด็กและเยาวชน ประสานความ

ร่วมมือและสร้างเครือข่ายชุมชน องค์การภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ ศึกษา
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วิเคราะห์และพฒันากฎหมาย การพิทกัษ์คุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชน พฒันาบุคลากรและระบบ

การบริหารจดัการใหเ้ขา้สู่มาตรฐานการบริหารจดัการภาครัฐ 

ภารกิจส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมท่ีข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยติุธรรม 

1)  สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (Office of The 

Narcotics Control Board) 

ดาํเนินการดา้นการประสานงาน อาํนวยการดา้นนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และ

บูรณาการปฏิบติังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประสานงาน

ความร่วมมือกบัต่างประเทศ ตรวจสอบ ยึด อายดัทรัพยสิ์น ประชาสัมพนัธ์ และติดตามประเมินผล

การปฏิบติังานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2)  สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (Office of 

Public Sector Anti-Corruption Commission) 

ดาํเนินการดา้นการป้องกนัและปราบปรามทุจริตภาครัฐ ตามพระราชบญัญติัมาตรการ

ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปรามปราบการทุจริต พ.ศ. 2551 โดยมีบทบาท 3 ประการ 

ประกอบดว้ย 1) ในฐานะกลไกหลกัในการขบัเคล่ือนนโยบายดา้นการป้องกนัและปราบปรามของ

รัฐ 2) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อดาํเนินงานด้านการปราบปรามการ

ทุจริตในภาครัฐ และ3) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการขบัเคล่ือน ยุทธศาสตร์ให้บงั

เกิดผลเป็นรูปธรรม 

ภารกิจส่วนราชการท่ีไม่สังกดักระทรวงยุติธรรมท่ีข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยติุธรรม 

1)  สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering Office) 

ดาํเนินการด้านการดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํผิดโดยเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ศึกษาและ

วเิคราะห์รายงาน และขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัการทาํธุรกรรมทางการเงิน เผยแพร่ความรู้ ให้การศึกษา 

ฝึกอบรมในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามกฎหมายให้แก่ประชาชน และกาํหนดมาตรการ

และดาํเนินการต่างๆ เพื่อเป็นการตดัวงจรอาชญากรรมการฟอกเงินซ่ึงเป็นผลกระทบร้ายแรงต่อ

สังคม 

2)  สาํนกังานกิจการยติุธรรม (Office of Justice Affairs) 

ดาํเนินการเก่ียวกบันโยบายและการพฒันากระบวนการยติุธรรม โดยการศึกษาวิจยัการ

ประเมินผลการบงัคบัใชก้ฎหมายและนาํผลใหค้ณะกรรมการพฒันากาบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 

เพื่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการยุติธรรมมีทิศทางการดาํเนินการท่ีสามารถอาํนวยความ
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ยติุธรรมใหแ้ก่ประชาชนอยา่งมีประสิทธิภาพและสอดรับไปในทิศทางเดียวกนั 

 

2.7.5  การดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในกระบวนการยุติธรรมไทย 

เม่ือเกิดอาชญากรรมหรือการกระทาํผิดกฎหมายและมีการรายงานต่อเจา้หน้าท่ีตาํรวจ 

เจ้าหน้าท่ีตาํรวจจะเร่ิมดําเนินกระบวนการสืบสวน สอบสวน รวบรวมหลักฐาน และจับกุม

ดาํเนินคดีไปจนส้ินสุดกระบวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญา โดยหลกัประกนัสิทธิ

ผูต้อ้งหาและจาํเลยในคดีอาญาของไทย ปรากฏตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 

2550 มาตรา 39 ซ่ึงบญัญัติว่า “ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไวก่้อนว่าผูต้ ้องหาหรือจาํเลยไม่มี

ความผดิ ก่อนท่ีจะมีคาํพิพากษาอนัถึงท่ีสุด” แสดงวา่บุคคลใดไดก้ระทาํความผิดจะปฏิบติัต่อบุคคล

นั้นเสมือนเป็นผูก้ระทาํความผดิมิได ้วธีิในการพิจารณาความอาญาของไทยนั้น หน่วยงานต่างๆ ใน

กระบวนการยุติธรรมจะแยกดาํเนินการตามอาํนาจหน้าท่ีโดยอิสระ มีขั้นตอนกระบวนการสําคญั

ดงัน้ี (จุฑารัตน์ เอ้ืออาํนวย, 2556: 76-79) 

1)  การสอบสวนคดีอาญา  

การสอบสวนคดีอาญาเป็นอาํนาจหนา้ท่ีของตาํรวจ โดยพนกังานสอบสวนมีอาํนาจ

หน้าท่ี สืบสวน จบักุม สอบสวน รวบรวมพยานหลกัฐานโดยตลอดจนการสอบสวนเสร็จส้ิน จึง

เสนอสาํนวนการสอบสวนพร้อมดว้ยความเห็นไปยงัพนกังานอยัการ ส่วนพนกังานอยัการมีอาํนาจ

หนา้ท่ีพิจารณากลัน่กรองสาํนวนการสอบสวนแลว้มีคาํสั่งในคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 140 ถึง 149  

พระราชบญัญติัการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 กาํหนดให้ พนกังานสอบสวนคดี

พิเศษ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ไดแ้ก่ อธิบดี รองอธิบดี และผูซ่ึ้งไดรั้บการ

แต่งตั้งใหมี้อาํนาจและหนา้ท่ีสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีมี

อาํนาจสอบสวนคดีความผิดทางอาญาตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 21 ตามบญัชีแนบทา้ยรวม 22 

ประเภท โดยคดีความผดิทางอาญาตามกฎหมายดงักล่าวจะตอ้งมีลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัน้ี 

(ก)  คดีความผิดทางอาญาท่ีมีความซับซ้อน จาํเป็นตอ้งใช้วิธีการสืบสวนสอบ 

สวนและรวบรวมพยานหลกัฐานเป็นพิเศษ 

(ข)  คดีความผิดทางอาญาท่ีมีหรืออาจมรผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบ

เรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน ความมัน่คงของประเทศ ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ

หรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลงัของประเทศ 

(ค)  คดีความผิดทางอาญาท่ีมีลกัษณะเป็นการกระทาํความผิดขา้มชาติท่ีสําคญั

หรือเป็นการกระทาํขององคก์รอาชญากรรม 
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(ง)  คดีความผิดทางอาญาท่ีมีผูท้รงอิทธิพลท่ีสําคัญเป็นตัวการ ผูใ้ช้ หรือผู ้

สนบัสนุน 

(จ)  คดีความผดิทางอาญาท่ีมีพนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจชั้นผูใ้หญ่ซ่ึงมิใช่

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจา้หน้าท่ีคดีพิเศษเป็นผูต้อ้งสงสัยเม่ือมีหลกัฐานตามสมควรว่า

น่าจะไดก้ระทาํความผดิอาญาหรือเป็นผูถู้กกล่าวหาหรือผูต้อ้งหา 

กฎกระทรวงมหาดไทยกาํหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจงัหวดั

อ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร โดยพนกังานสอบสวนฝ่ายปกครอง พ.ศ. 2554 กาํหนดให้พนกังาน

สอบสวนฝ่ายปกครองสอบสวนความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วยเร่ืองต่างๆ 19 ประเภท อาทิ 

กฎหมายวา่ดว้ยอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืนฯ กฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม กฎหมายวา่ดว้ยสถานบริการ 

ฯลฯ มีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 18 มิถุนายน 2555 น้ีเป็นตน้ไป 

2)  การฟ้องร้องคดีอาญา 

การฟ้องร้องคดีอาญาไดใ้ชห้ลกัผสมในการฟ้องคดีอาญาโดยพนกังานอยัการและ

ราษฎรสามารถเป็นโจทกฟ้์องคดีอาญาได ้กล่าวคือ ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 

28 ให้ทั้งพนักงานอยัการและผูเ้สียหายมรอาํนาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา กล่าวคือ ให้พนักงาน

อยัการเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาในนามของรัฐเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และความปลอดภยัให้แก่

สังคม ขณะเดียวกนัก็เปิดโอกาสให้ราษฎรในฐานะเอกชนเป็นโจทก์ฟ้องคดีไดด้ว้ย โดยถือหลกั

เช่นเดียวกบัประเทศองักฤษท่ีวา่ “Anyone may prosecute” อยา่งไรก็ตาม ศาลฎีกาไดพ้ิจารณาวาง

กรอบกรณีท่ีราษฎรใชสิ้ทธิเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาไวห้ลายประการ เช่น ตอ้งเป็นผูเ้สียหายโดยตรง 

หรือโดยนิตินยั และนอกจากน้ียงัมีมาตรการให้รัฐเขา้ไปควบคุมดูแลกรณีท่ีราษฎรเป็นโจทก์ฟ้อง

คดีอาญาเองดว้ย โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 31 และ 32 ให้อาํนาจพนกั 

งานอยัการเขา้ยืน่คาํร้องขอเป็นโจทกร่์วม และดาํเนินการบางประการเพื่อป้องกนัมิให้ราษฎรดาํเนิน

คดีอาญาในทางเสียหายแก่กระบวนการยติุธรรม 

3)  การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 

มีลกัษณะเป็นการต่อสู้คดีระหว่างโจทก์กบัจาํเลย โดยการนําพยานหลกัฐานมา

สืบสวนและหักล้างกนั ส่วนศาลจะวางตวัเป็นกลางอย่างเคร่งครัด โดยมีหลกัประกนัความเป็น

อิสระในการพิจารณาคดีพิพากษาคดีความตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  

มาตรา 197 และ 200 อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี ศาลอาจสั่งให้พนกังานคุมประพฤติ ซ่ึงพนกังาน

เจา้หนา้ท่ีทาํการสืบเสาะประวติัภูมิหลงัของจาํเลยแลว้รายงานต่อศาล เพื่อใช้ประกอบดุลพินิจใน

การพิจารณาพิพากษาคดีและกาํหนดมาตราลงโทษให้เหมาะสมกบัจาํเลยเป็นรายบุคคลได ้ตาม

พระราชบญัญติัวธีิดาํเนินการคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 มาตรา 11 ซ่ึงเป็น
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วธีิการของระบบไต่สวนวธีิหน่ึง 

4)  การบงัคบัใหเ้ป็นไปตามคาํพิพากษา 

การบงัคบัใหเ้ป็นไปตามคาํพิพากษาทั้งในกรณีท่ีเป็นทางการลงโทษทางอาญา และ

กรณีท่ีมิใช่การลงโทษทางอาญาแต่มีผลเป็นการจาํกดัสิทธิเสรีภาพของบุคคลเป็นอาํนาจหนา้ท่ีของ

กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรมท่ีจะดาํเนินการโดยตลอด ทั้งการควบคุม หรือขงั หรือจาํคุก ตลอด 

จนการแกไ้ขฟ้ืนฟูความประพฤติของผูก้ระทาํผดิ แต่สาํหรับการบงัคบัให้เป็นไปตามคาํพิพากษารอ

การลงอาญาและกาํหนดเง่ือนไขคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56-58 เป็นอาํนาจ

หนา้ท่ีของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยติุธรรม 

5)  ทนายความกบัการดาํเนินคดีอาญา 

ทนายความมีบทบาทสําคญัในการช่วยเหลือให้จาํเลยไดใ้ช้สิทธิต่อสู้คดีกนัอย่าง

ถูกตอ้งและเป็นธรรม ทั้งในคาํแนะนาํปรึกษาแก่ผูต้อ้งหาในขั้นจบักุมสอบสวนได ้อน่ึง ในปัจจุบนั

ไดมี้การจดัตั้งสภาทนายความข้ึน ซ่ึงให้ทาํหน้าท่ีปกป้องสิทธิประโยชน์ของประชาชนให้มีประ 

สิทธิภาพมากข้ึน 

 

2.7.6  สิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 

ประชาชนไดรั้บการคุม้ครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา 

จกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 40 กล่าวโดยสรุป (จุฑารัตน์ เอ้ืออาํนวย, 2556: 79-80) คือ 

1)  สิทธิเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรม 

ประชาชนตอ้งสามารถเขา้ถึงเพื่อให้บริการต่างๆ ของกระบวนการยุติธรรมไดง่้าย 

สะดวก รวดเร็ว และทัว่ถึง 

2)  สิทธิในการพิจารณาโดยเปิดเผย 

ประชาชนตอ้งมีสิทธิพื้นฐานในกระบวนการพิจารณาโดยเปิดเผย ทราบขอ้เท็จจริง

และตรวจสอบเอกสารอย่างเพียงพอ ได้เสนอขอ้เท็จจริง ข้อโตแ้ยง้และพยานหลกัฐานของตน 

สามารถคดัคา้นผูพ้ิพากษาหรือตุลาการ ไดรั้บการพิจารณาครบองคค์ณะ และทราบเหตุผลประกอบ

คาํวนิิจฉยั คาํพิพากษา หรือคาํสั่ง 

3)  สิทธิในการพิจารณาอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และเป็นธรรม 

ในการพิจารณาคดีบุคคลมีสิทธิท่ีจะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกตอ้ง 

รวดเร็ว และเป็นธรรม 

4)  สิทธิท่ีจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเหมาะสม 

ในการสอบสวนและดาํเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ผูเ้สียหาย ผูต้อ้งหา โจทก ์
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จาํเลย คู่กรณี ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย หรือพยานในคดี มีสิทธิได้รับการปฏิบติัท่ีเหมาะสม ถูกต้อง 

รวดเร็ว เป็นธรรม 

 

2.8  ผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

จุฑารัตน์ เอ้ืออาํนวย (2548) ศึกษาเร่ืองกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : การปรับ

กระบวนทศัน์ กระบวนการยุติธรรมในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาใช้วิธีการอธิบาย

ปรากฏการณ์ทางสังคม (Explanatory Research) ตามแนวคิดสัจนิยม (Realism Approach) เก็บ

รวบรวมขอ้มูลโดยการศึกษาเอกสารและ การสัมภาษณ์  วิเคราะห์อธิบายและแปลความขอ้มูลดว้ย

วิธีวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content  Analysis) ผลการศึกษาพบวา่ ประการแรก  กระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท์  (Restorative Justice)  มีลกัษณะสําคญัในทางวิชาการและทางปฏิบติั คือ เป็น

ปรากฏ การณ์ทางสังคมซ่ึงมีลกัษณะของ “ปรัชญา  แนวคิด และทฤษฎี” ซ่ึงมีกรอบทศันะมุ่งสู่ความ

สันติสุขสมานฉนัทท์างสังคมท่ีสามารถ บรรลุถึงเป้าหมายนั้นไดด้ว้ย “กระบวนวิธีเชิงสมานฉนัท”์  

(Restorative Justice Process) ใชเ้ป็นทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ไดห้ลายระดบัรวมทั้ง

ระดบัท่ีมีการดาํเนินคดีใน กระบวนการยุติธรรมซ่ึงเป็นขั้นท่ีมีความขดัแยง้สูงสุดในสังคม ประการ

ท่ีสอง  การเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์และวธีิปฏิบติัวา่ดว้ย  “กระบวนการยุติธรรม เชิงสมานฉนัท”์  

ท่ีเกิดข้ึนในสังคมและกระบวนการยติุธรรมไทยนั้น  อธิบายไดด้ว้ยกรอบแนวคิด ความสัมพนัธ์เชิง

เหตุผลท่ียึดเหน่ียวเหตุการณ์เหล่าน้ีไวด้ว้ยกนัระหว่าง  “อิทธิพลของโลกาภิวฒัน์ท่ีนาํพากระบวน 

การยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สู่รัฐ-สังคม-กระบวนการยุติธรรมไทย”  อนัเป็นปัจจยัภายนอก 

(Outside-in)  และความเส่ือมของกระบวนการยุติธรรม  การเคล่ือนไหวทางสังคมกบัการ รับมาใช้

ของผูน้าํการเปล่ียนแปลงอนัเป็นปัจจยัภายใน (Inside-out)  ท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดข้ึน ของกระแส

ความนิยมกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์ มีการปรับกระบวนทศัน์กระบวนการ ยุติธรรม และ

นาํกระ บวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทม์าใชใ้นสังคมไทยตามลาํดบั 

เนาวรัตน์ พลายน้อยและคณะ (2549) ศึกษาเร่ืองโครงการวิจยัเชิงปฏิบติัการดา้นการติด 

ตามประเมินผลภายใน (Internal Evaluation) เสริมพลงั (Empowerment) และ สังเคราะห์องค์

ความรู้-ถอดบทเรียนโครงการพฒันาระบบงาน ยุติธรรมชุมชนในจงัหวดันาํร่อง 17 จงัหวดั ใน

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษาใช้รูปแบบการติดตามประเมินผลภายในในโครงการ

พฒันาระบบ งานยุติธรรมชุมชนใน จังหวดันําร่อง 17 จังหวดั โดยมีแนวคิดแบบเสริมพลัง

ประกอบดว้ย 3 รูปแบบหลกั คือ 1. รูปแบบการประเมินเชิงระบบ (CIPO) ท่ีประกอบดว้ยบริบท 

ปัจจยันาํเขา้ กระ บวนการ และผลผลิต/ผลลพัธ์ 2. รูปแบบการประเมินผลการฝึกอบรม/การวิจยัเชิง
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ปฏิบติัการ 3.รูปแบบการประเมินผลแบบเสริมพลงั โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัส่วนกลาง 

ระดบัจงัหวดั และระดบัชุมชน ในแต่ละดบั ไดส้ร้างตวัช้ีวดั (KPI) ของการติดตามประเมินผล ผล

การศึกษาพบว่า การดาํเนินการติดตามประเมินผลในระดบัส่วนกลาง ระดับจงัหวดั และระดับ

ชุมชน ตาม กรอบการประเมินเชิงระบบ ท่ีประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั คือ บริบท ปัจจยันาํเขา้ 

กระบวนการ และผลลพัธ์ ในระยะเวลาการดาํเนินการท่ีผ่านมา พบวา่ องคป์ระกอบดา้นบริบทใน

ทุกระดบั ส่วน ใหญ่เป็นปัจจยัท่ีเอ้ือหรือส่งเสริมการดาํเนินการให้ประสบผลสําเร็จ กล่าวคือ ใน

ระดบัส่วนกลาง และจงัหวดั ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้แนวคิดและหลกัการของยุติธรรมชุมชน ใน

ระดับชุมชน ส่วน ใหญ่มีทุนด้านต่างๆ ท่ีพร้อมต่อการดาํเนินโครงการยุติธรรมชุมชน ซ่ึงการ

ดาํเนินการระยะต่อไป จะตอ้งเร่งขยายแนวคิดของยุติธรรมชุมชนให้เกิดการรับรู้และความร่วมมือ

ในวงกวา้ง เพื่อนาํศกัยภาพท่ีมีอยู่ในแต่ละบริบทมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อการดาํเนินโครงการให้

ไดม้ากท่ีสุด องคป์ระกอบดา้นปัจจยันาํเขา้ ในระดบัส่วนกลาง จะเร่ิมดาํเนินการก่อนระดบัอ่ืน จึง 

ค่อนขา้งจะเห็นกระบวนการดาํเนินการท่ีมีความกา้วหนา้ดี แต่ในระดบัจงัหวดัและชุมชน ยงัอยูใ่น 

ระยะเร่ิมตน้ดาํเนินโครงการ การดาํเนินการท่ีชดัเจน ส่วนใหญ่จึงเป็นเร่ืองของการเรียนรู้และเสริม 

พลงัในรูปของการฝึกอบรมท่ีจดัข้ึนโดยส่วนกลาง สําหรับผลลพัธ์ของโครงการ เน่ืองจากยงัอยูใ่น

ระยะแรกของการดาํเนินโครง การ จึงยงั ไม่สามารถวดัผลท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งชดัเจน ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน

ในขณะน้ี เป็นผลขั้นตอนและขั้นกลางท่ี เกิดข้ึนเพียงบางส่วนเท่านั้น เช่น บุคลากรไดรั้บการพฒันา

ศกัยภาพ ฐานขอ้มูลชุมชนท่ียงัไม่ สมบูรณ์ นอกจากน้ี ในระดับชุมชนมีผลการดาํเนินการตาม

ภารกิจของยุติธรรมชุมชนอยู่บา้ง  เช่น การป้องกนัอาชญากรรม แต่ก็ยงัไม่อาจกล่าวไดช้ดัเจนว่า

เป็นผลมาจากการดาํเนินโครงการ ยุติ ธรรมชุมชน สําหรับผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย ยงัไม่สามารถ

ประเมินได ้แต่คาดว่าทั้งบริบท ปัจจยั นาํเขา้ และกระบวนการท่ีไดมี้การดาํเนินการไปแลว้ ทาํให้

เกิดการก่อตวัของผลลพัธ์ของ โครงการอยู่ในระดบัหน่ึง ซ่ึงหากมีการดาํเนินการอย่างเข้มข้น 

ต่อเน่ืองในระยะต่อไป โดยอาศยัขอ้มูลสะทอ้นกลบัในการพฒันาวธีิดาํเนินการใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึน ก็

จะเห็นผลลพัธ์ท่ีเป็นรูปธรรมข้ึน ไดใ้นทุกระดบั 

เพชรา ภาคีมนต ์(2549) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของประธานกรรม การ

บริหารสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดั ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาวจิยัเชิงปริมาณ (Quantita-

tive Research) ผลการศึกษาพบวา่ ผลจาการทดสอบสมมุติฐานทั้ง 2 ปรากฏผลดงัน้ีสมมุติ ฐานท่ี 1 

ประธานกรรมการบริหารสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัท่ีมีปัจจยับุคคลต่างกนัจะมีความพึงพอใจใน

การปฏิบติังานต่างกนั สมมุติฐานท่ี 1.1 ประธานกรรมการบริหารสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัท่ีมีเพศ

ต่างกนัจะมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่ต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้สมมุติ 

ฐานท่ี 1.2 ประธานกรรมการบริหารสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัท่ีมีอายุต่างกนัจะมีความพึงพอใจใน
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การปฏิบติังานต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้ งไว ้สมมุติฐานท่ี 1.3 ประธานกรรมการ 

บริหารสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัจะมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้สมมุติฐานท่ี 1.4 ประธานกรรมการบริหารสํานกังาน

ยติุธรรมจงัหวดัท่ีมีอายรุาชการต่างกนัจะมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตาม

สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้สมมุติฐานท่ี 1.5 ประธานกรรมการบริหารสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัท่ีมีรายได้

ต่อเดือนต่างกนัจะมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมุติฐานท่ี 1.6 ประธานกรรมการบริหารสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัท่ีมีหน่วยงานท่ีสังกดัต่างกนั

จะมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้สมมุติฐานท่ี 2 ปัจจยั

ด้านความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของประธานกรรมการบริหารสํานักงาน

ยติุธรรมจงัหวดั สมมุติฐานท่ี 2.1 สภาพแวดลอ้มในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจใน

การปฏิบติังานขอบงประธานกรรมการบริการสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมี

สภาพแวดล้อมในการทาํงานท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการทาํงานต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้สมมุติฐานท่ี 2.2 ความกา้วหนา้ในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจใน

การปฏิบติัของประธานกรรมการบริหารสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั พบวา่ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีวามกา้ว 

หนา้ในการทาํงานท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการทาํงานแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐาน

ท่ีตั้งไว ้ 

กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (2550) ศึกษายุติธรรมชุมชน: มิติใหม่ของบทบาทประชาชนใน

กระบวนการยติุธรรม ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพจะดาํเนินการวิจยัดว้ย

เอกสาร (Documentary Research) และการเปรียบเทียบ (Comparative Studies) และศึกษาปรากฏ 

การณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง ผลการศึกษาพบวา่เดิมชุมชนและสังคมไทยมีจุดเด่นในทางวฒันธรรมและขนบ 

ธรรมเนียมประเพณีท่ีดี งามท่ีชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการอาํนวยความยุติธรรมไดเ้ป็นอยา่งดี 

อาทิเช่น การป้องกนั อาชญากรรม การลดและไกล่เกล่ียความขดัแยง้ การช่วยดูแลแกไ้ขผูก้ระทาํผิด

และผูพ้ลั้งพลาดให้ มีโอกาสเป็นคนดีคืนสู่สังคม เป็นตน้ แต่ส่ิงท่ีเป็นทุนทางสังคมท่ีดีงามเหล่าน้ี

เร่ิมเส่ือมถอยลงไป พร้อมกบัความเจริญทางวตัถุ อย่างไรก็ตามจากการศึกษาจากโครงการนาํร่อง

ของกระทรวงยุติธรรมพบว่าหากไดรั้บการพฒันาท่ีเหมาะสมชุมชนไทยยงัมีศกัยภาพในการท่ีจะ

นาํเอาแนวคิด ยุติธรรมชุมชนมาใชเ้พื่อเสริมกบักระบวนการยุติธรรมกระแสหลกั ขอ้เสนอแนะใน

การวิจยั ท่ีสําคญัท่ีตอ้งดาํเนินการในเบ้ืองตน้คือการท่ีเจา้หน้าท่ีของรัฐและชุมชนตอ้งมีการปรับ 

กระบวนทศัน์และมุมมองโดยในส่วนของเจา้หน้าท่ีรัฐตอ้งมองชุมชนเป็นตวัตั้ง และทาํงานโดย 

เปล่ียนจากรูปแบบเดิมท่ีมีลกัษณะเป็นการ “สั่งการ” ไปเป็นรูปแบบ “หุ้นส่วน” โดยทาํงานเคียงบ่า 

เคียงไหล่กบัชุมชน สําหรับในส่วนของชุมชนก็ตอ้งปรับให้มองวา่บทบาทในการรักษาความสงบ 
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เรียบร้อยและสร้างความเป็นธรรมในชุมชนเป็นหน้าท่ีของชุมชนด้วยไม่ใช่เป็นบทบาทของรัฐ 

เท่านั้น นอกจากน้ียงัมีความจาํเป็นตอ้งทาํให้แนวทางยุติธรรมชุมชนเป็นนโยบายระดบัชาติ เพื่อให้

เกิดการบูรณาการของแนวทางการดาํเนินงานในเร่ืองน้ีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอก 

กระบวนการยติุธรรมอนัจะเป็นการลดความซํ้ าซ้อนและสร้างความเช่ือมโยงเก้ือกูลของการทาํงาน 

อีกทั้งยงัมีความจาํเป็นท่ีจะต้องสร้างองค์ความรู้ด้านยุติธรรมชุมชน เสริมสร้างทกัษะของการ 

ทาํงานของเจา้หนา้ท่ีรัฐและภาคชุมชน สร้างองคก์รท่ีเป็นเจา้ภาพรองรับการดาํเนินการ ตลอดจน 

พฒันากฎหมายรองรับเพื่อให้สามารถพฒันายุติธรรมชุมชนให้เกิดข้ึนจริงเพื่อให้ทุกคนในสังคม 

ไทยสามารถเอ้ือมถึงความยติุธรรมไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั  

ปราณี อินทวงศ์ (2550) ศึกษาเร่ืองประสิทธิผลการให้บริการของเทศบาลตาํบลบางกะดี 

อาํเภอเมืองจงัหวดัปทุมธานี ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิผลการให้บริการของเทศบาลตาํบลบางกะดี อาํเภอเมือง

จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียเรียงตามระดบัมากไปขอ้ท่ีไดค้่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด เม่ือพิจารณา

เป็นรายได ้ปรากฏวา่ ดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ เจา้หน้าท่ีให้บริการดว้ยความเต็มใจ, เจา้หนา้ท่ีมี

บุคลิกภาพท่ีดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย, เจา้หนา้ท่ีมีอธัยาศยัไมตรี,  เจา้หนา้ท่ีมีความกระฉบักระเฉง

และกระตือรือร้นขณะใหบ้ริการ ดา้นอาคารสถานท่ี มีป้ายบอกท่ีตั้งของเทศบาลอยา่งชดัเจน, สถาน

ท่ีตั้งเทศบาลสะดวกแก่การไปใชบ้ริการ, การจดัสถานท่ีให้บริการสะอาด สวยงาม, ความพึงพอใจ

ของพื้นท่ีภายในเทศบาล ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก การจดัเจา้หนา้ท่ีไวค้อยบริการกบัผูใ้ชบ้ริการ

อยา่งเพียงพอ, มีเจา้หนา้ท่ีช่วยแนะนาํดา้นการบริการต่างๆ, การไดรั้บบริการตามลาํดบัก่อนหลงั

อยา่งเท่าเทียม, การใหบ้ริการดา้นขอ้มูลข่าวสารอยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

อจัฉราพรรณ จรัสวฒัน์ (2550) ศึกษาเร่ืองความเช่ือมโยงของเครือข่ายยุติธรรมชุมชนกบั

การบริหาร ราชการจงัหวดัแบบบูรณาการและการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ิน ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษา

วิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผลการศึกษาพบว่า ความเช่ือมโยงของเครือข่ายยุติธรรม

ชุมชนกบัการบริหารราชการจงัหวดัแบบบูรณาการ และการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ิน ไดใ้ห้คาํตอบ

ท่ีสาํคญัของการบูรณาการและเช่ือมโยง ระหวา่งแนวคิด-ปฏิบติัของยติุธรรมชุมชนเช่ือมโยงกบัการ

บริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการ ส่วนภูมิภาค (จงัหวดั) และการปกครองท้องถ่ิน 

ตลอดจนการกระจายอาํนาจการอาํนวยความ ยุติธรรมสู่ทอ้งถ่ินในรูปแบบต่างๆ และคาํตอบของ

การวิจยับ่งบอกถึงทิศทาง-แนวโน้มของการ ขบัเคล่ือนแบบเช่ือมโยงและบูรณาการทุกภาคส่วนท่ี

เน้นการควบคุม-ป้องกนัปัญหาชุมชน อาชญากรรม การกระทาํผิดตั้งแต่ระดบัชุมชน นบัเป็นการ

ผ่าตดักระบวนการยุติธรรม อีกทั้ งชุมชน มีกระบวนการจดัการความรู้ในการขับเคล่ือนความ

ยุติธรรมของชุมชน ให้ยุติธรรมชุมชนส่ง ประโยชน์ต่อประชาชนไทยและสังคมไทย คือ การใช้
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ความเขม้แขง็ของเครือข่ายยติุธรรมชุมชนท่ี อาสาขบัเคล่ือนสู่ภาคประชาสังคม ให้ยุติธรรมชุมชนมี

สถานะ นิตินโยบาย ในรูปพระราชบญัญติัท่ี มีวตัถุประสงค์หลกัคือ การรองรับระบบการอาํนาจ

ความยุติธรรมโดยประชาชน ชุมชนมีส่วนร่วม โดยพระราชบญัญติัดงักล่าวจะกาํหนดขอบเขต 

นิยาม และแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนเพื่อเป็นการ เสริมสร้างความยุติธรรมกระแสหลัก โดยมี

คณะกรรมการยติุธรรมชุมชนแห่ง ชาติ มีสภาหรือ สมชัชายติุธรรมชุมชนท่ีเลือกมาจากทุกภาคส่วน

ท่ีเก่ียวขอ้งและผูแ้ทนวิชาชีพและผูท้รงคุณวุฒิมี ธรรมนูญยุติธรรมชุมชนแห่งชาติ เพื่อกาํหนด

ยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนแห่งชาติ โดยเช่ือมโยง พระราชบัญญติัพฒันาการบริหารยุติธรรม

แห่งชาติ พ.ศ.2549 และอาศยัการบูรณาการเช่ือมโยง ทุกภาคส่วนดว้ยการปักธง ช้ีเป้าหมาย ให้

ยุติธรรมชุมชนนาํพาสู่สังคมคุณธรรมในท่ีสุด และก่อ เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนไทยและ

สังคมไทย 

ชาตรี โชไชย (2551) ศึกษาเร่ืองการนาํยุติธรรมชุมชนไปใชใ้นสังคมไทย ในการศึกษาคร้ัง

น้ีผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมและศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ผลการศึกษา

พบวา่ ยติุธรรมชุมชนไม่ใช่เร่ืองใหม่ในสังคมไทย แต่เป็นรากฐานท่ีสาํคญัของไทยมาตั้งแต่เดิม โดย

การใชว้ถีิชีวติ ประเพณี วฒันธรรม หลกัความเช่ือในสมยับรรพบุรุษเป็นเคร่ืองมือในการ แกปั้ญหา

ในระดบัชุมชน ชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการในจงัหวดันาํร่อง 17 จงัหวดั และชุมชนพื้นท่ี ตวัอย่าง

องคป์ระกอบ 5 ประการ คือ 1. เนน้การปฏิบติัในพื้นท่ี 2. เนน้การใชก้ระบวนการ แกปั้ญหา 3. เนน้

หลกัการกระจายอาํนาจและความรับผิดชอบ 4. เนน้การให้ความสําคญักบัคุณภาพชีวิตของชุมชน  

5. เนน้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนการพฒันายุติธรรม ชุมชน คือ เพื่อให้ประชาชน

ทัว่ทุกพื้นท่ีสามารถเขา้ถึงความยติุธรรมไดอ้ยา่งสะดวกเสมอภาคและ เป็นธรรม ท่ีมุ่งผลสําเร็จของ

การดาํเนินการนาํภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ในลกัษณะ “หุ้นส่วน” ทั้ง

รูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการในทุกระดบั นอกจากน้ียงัพบวา่ มีผลกระทบทางบวก เจา้ 

หนา้ท่ีรัฐไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ มีการปรับรูปแบบและโครงสร้างการ ให้บริการของรัฐในพื้นท่ี 

การใชท้รัพยากรบุคคลในพื้นท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ นาํไปสู่สังคม “ประชารัฐ” (civil society) และ

ผลกระทบทางลบ คือ ไม่มีความชดัเจนในเร่ืองการนาํแนวคิดสู่ยุทธศาสตร์ การขาดความรู้ในการ

บริหารจดัการเครือข่ายท่ีพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว ขาดความ ชดัเจนในบทบาทหนา้ท่ี ท่ีพึงประ สงค ์

การขาดผูน้าํท่ีมีศกัยภาพ 

ศิริรัตน์ ชุณหคลา้ย และปกรณ์ สิงห์สุริยา (2553) ศึกษาเร่ือง การพฒันาประสิทธิภาพการ

บริหารจดัการสํานักงานยุติธรรมจงัหวดัในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษาวิจยัด้วยเทคนิค

วธีิการวจิยัเชิงเอกสาร เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มองคก์ารเพื่อ หากล

ยทุธ์การปรับปรุงประสิทธิภาพผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูบ้ริหารและกลุ่มผูป้ฏิบติังานมีความคิดเห็น
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เก่ียวกับ “กระบวนการบริหารงาน” โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ีระดับปานกลาง และเก่ียวกับ “ผลการ

ดาํเนินงาน” อยู่ท่ีระดบัสูงมากทุกดา้น ผลการวิจยัระหว่างความคิดเห็นเก่ียวกบั “กระบวนการ

บริหารงาน” และ “ผลการดาํเนินงาน” พบวา่ มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติในระดบั

ค่อนข้างสูง และเป็นไปในทิศทางบวก แต่พบว่า ข้อมูลจากการศึกษาเชิงคุณภาพมีความไม่

สอดคลอ้งกบั ขอ้มูลเชิงปริมาณหลายประการ เช่น ผลการวิจยัจากแบบสอบถามท่ีระบุการจดัการ

ดา้น “นโยบายและการวางแผน” อยู่ในระดบัดีมาก แต่จากการศึกษาเชิงลึกพบว่า ในทางปฏิบติั 

นโยบายท่ีเป็นรูปธรรมของผูบ้ริหารสาํนกังานยุติธรรมจงัหวดัเก่ียวกบัภารกิจหลกัยงัไม่ชดัเจน การ

นาํไปปฏิบติัเพื่อให้บรรลุเป้าหมายจึงวดัผลไม่ได้ หรือท่ีพบว่า “โครงสร้างสํานักงานยุติธรรม 

จงัหวดั” มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง แต่ขอ้มูลเชิงลึก กลบัพบวา่โครงสร้างดงักล่าวทาํให้

งานสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัยงัไม่บรรลุเป้าหมายเท่าท่ีควร เป็นตน้  สรุปไดว้า่ปัญหาท่ีสํานกังาน

ยุติธรรมจงัหวดัเผชิญคือ การขาดหน่วยงานเจา้ภาพหลกั ทาํให้ไม่อาจดาํเนินการบูรณาการทั้งใน

ดา้นการวางแผนและดา้นการบริหารงานดา้นอ่ืนได ้เหล่าน้ีแสดงว่าสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัเป็น

องค์กรท่ีขาดเง่ือนไขท่ีจาํเป็นต่อการจดัองค์การ (organize) ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่

สามารถกาํหนดเป้าหมาย กาํกบัการดาํเนินงานสู่ เป้าหมาย และประเมินผลงานเพื่อนาํมาปรับปรุง

เป้าหมายหรือการดําเนินงานได้ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การได้เสนอแนะให้มี

ยทุธศาสตร์ “สร้างระบบและ กลไกการบริหารงาน” นาํไปสู่ขอ้เสนอแนะการวิจยั 2 ประการไดแ้ก่ 

(1) ใชรู้ปแบบการจดั องคก์ารเดิมโดยปรับเปล่ียนให้มีลกัษณะถูกตอ้งตามหลกัการแมททริกซ์เพื่อ

สร้างความสามารถ ในการจดัองคก์ารอยา่งแทจ้ริง หรือ (2) เปล่ียนรูปแบบเป็นองคก์รประสานงาน 

โดยมีบุคลากร ประจาํและสถานท่ีของตนเองและดาํเนินงานด้านการรับ/ส่งต่อ/ติดตามเร่ืองท่ี

ประชาชนขอความ ช่วยเหลือ รวมถึงการให้คาํปรึกษาดา้นกฎหมายและประสานงานระหว่างภาค 

รัฐและประชาชน หรือเป็นตวักลางระหว่างกลุ่มประชาชนเพื่อป้องกันหรือแก้ไขความขดัแยง้

เบ้ืองตน้ 

 สิริพงษ ์ปานจนัทร์ (2554) ศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลตาํบลใน

จงัหวดั นครปฐม ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาวิจยัดว้ยเทคนิคการวิจยัเชิงผสม (Mixed 

Methods Research) ซ่ึงเป็นการรวมเอาขอ้ดีของการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เขา้ไวด้ว้ยกนั ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบวา่ ประสิทธิผลในการ

บริหารงานในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งประชาชนและพนักงานเทศบาล มีความ

คิดเห็นสอดคลอ้งและไปในทิศทางเดียวกนั โดยดา้นงานส่งเสริม คุณภาพชีวิตมีประสิทธิผลมาก

ท่ีสุด ส่วนดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีประสิทธิผลนอ้ยท่ีสุด และ

ผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า ปัญหาเก่ียวกบัประสิทธิผลในการบริหารงาน ดา้นประสิทธิภาพมี
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ค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด และปัจจยัแวดลอ้มทางการบริหารจดัการภายในองคก์ารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลใน

การบริหารงาน มากท่ีสุดคือภาวะผูน้าํ (เผด็จการแบบมีศิลป์) รองลงมาคือทรัพยากรทางการบริหาร

จดัการ (งบประมาณ), นโยบายขององคก์าร(ขั้นการออกแบบแผนงาน), วฒันธรรมองคก์าร (การ

ทาํงานเป็นทีมและการปรึกษาหารือ), สมรรถนะ/ความสามารถขององคก์าร(การตอบสนองความ

ตอ้งการของประชาชน), เทคโนโลยีขององค์การ (แบบร่วมกนัทาํงาน) และโครงสร้างองค์การ 

(แบบโครงการ) ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานน้อยท่ีสุด ส่วนปัจจยัแวดล้อมทางการ

บริหารจดัการ ภายนอกองคก์ารพบวา่ สภาพแวดลอ้มทัว่ไปดา้นการเมืองและสภาพแวดลอ้มเฉพาะ

ดา้น ผูส้นบัสนุนหรือผูส้ั่งมอบปัจจยั การผลิตแก่องค์การส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงาน

มากท่ีสุด  

 เรียวรุ้ง บุญเกิด (2557) ศึกษาเร่ือง กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กรณีศึกษา

สํานกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม  การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยสักงานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม 2) ศึกษาเง่ือนไขความสําเร็จของ

กระบวนการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท และ 3) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการ

ดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เป็นการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) มีการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั (Key Informant) 18 

คน โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้แนวทางการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก (In-depth Interview) ผลการศึกษาพบวา่ กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทข์องสํานกังาน

ยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามใช้รูปแบบการไกล่เกล่ีย โดยกระบวนการเร่ิมตน้ประชาชนสามารถ

ติดต่อได้ทั้งช่องทางจากสํานักงานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามและช่องทางจากเครือข่าย โดยมี

ขั้นตอนในการดาํเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัทท่ี์สําคญั คือ 1) การเขา้สู่กระบวนการ  2) 

การจดัเวทีไกล่เกล่ีย 3) การประสานส่งต่อกรณีพิพาท เง่ือนไขความสาํเร็จในการไกล่เกล่ียท่ีสําคญัมี 

5 เง่ือนไขดงัน้ี คือ 1) ความสมคัรใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายท่ีทาํให้กระบวนการไกล่เกล่ียเร่ิมตน้ข้ึน

ได ้2) ตอ้งมีผูไ้กล่เกล่ียท่ีมีความเป็นกลางและมีลกัษณะของผูไ้กล่เกล่ียท่ีดี 3) การไกล่เกล่ียท่ีเกิดข้ึน

ในบริบทของชุมชนหรือพื้นท่ีท่ีมีวฒันธรรมประเพณีในการเคารพผูใ้หญ่ 4) การไดส้นบัสนุนทั้ง

ความรู้ความร่วมมือจากคณะกรรมการบริหารสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดั 5) การเลือกเวทีไกล่เกล่ียท่ี

มีความเป็นธรรมชาติและคู่กรณีคุน้เคย จะส่งผลใหก้ารไกล่เกล่ียสามารถดาํเนินไปอยา่งราบร่ืนและ

สาํเร็จได ้ปัญหาและอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ มี 9 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ปัญหาดา้นสถานท่ีตั้งของสํานกั 

งานยุติธรรมจงัหวดัยงัคงอาศยัในหน่วยงานอ่ืน จึงควรมีสถานท่ีเป็นเอกเทศน์และจดัพื้นท่ีให้เป็น

สัดส่วนเพื่ออาํนวยความสะดวกในการบริการประชาชน 2) ปัญหาดา้นการดาํเนินงานของคณะ 

กรรมการบริหารสํานักงานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามท่ีไม่สามารถบริหารงานได้อย่างเต็มท่ี
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ดงันั้นควรมีหวัหนา้ของสาํนกังานยติุธรรมโดยตรงไม่ใชรู้ปแบบการดึงหวัหนา้จากหน่วยงานอ่ืนมา

รับผิดชอบ 3) ปัญหาดา้นบุคลากรท่ีขาดความรู้ความสามารถและความขดัแยง้ท่ีเกิดในหน่วยงาน 

คณะกรรมการบริหารสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดัตอ้งเป็นตวักลางในการช่วยสร้างความสันพนัธ์และ

การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรอยูเ่สมอ 4) ปัญหาดา้นการประชาสัมพนัธ์ท่ีเป็นเชิงรับมากกวา่เชิง

รุก จึงควรมีการลงพื้นท่ีใหท้ัว่ถึงเพื่อรับฟังปัญหาในชุมชนอ่ืนๆ 5) ปัญหาของการเก็บสถิติการไกล่

เกล่ียท่ีไม่มีเคร่ืองมือและไม่เห็นความสาํคญัของการเก็บสถิติ จึงตอ้งให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งร่วมสร้าง

เคร่ืองมือและเก็บสถิติเพื่อประโยชน์ในอนาคตต่อไป 6) ปัญหาดา้นลกัษณะผูไ้กล่เกล่ียท่ีมีความ 

สัมพนัธ์ทางสังคมกบัคู่กรณีทาํใหเ้กิดความจาํยอมในการไกล่เกล่ีย ดงันั้น ตอ้งให้คู่กรณีมีสิทธิเลือก

ผูไ้กล่เกล่ียได้เอง 7) ปัญหาดา้นค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ในการดาํเนินการทั้งในส่วนของเจา้หน้าท่ี

สํานกังานยุติธรรมจงัหวดัและผูไ้กล่เกล่ีย ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งให้การสนบัสนุนด้าน

งบประมาณและคาํปรึกษา 8) ปัญหาดา้นความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีอยู่ในกระบวนการยุติธรรม

แลหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยงัขาดความรู้ความเขา้ใจกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัทแ์ละทศันคติ

ในแง่ลบต่อกระบวนการไกล่เกล่ีย จึงตอ้งสร้างความเขา้ใจตระหนกัถึงขอ้ดีในการใชก้ระบวนการ

ไกล่เกล่ียและตระหนกัถึงการร่วมมือทุกรูปแบบ ประการสุดทา้ย 9) ปัญหาจากการไม่ติดตามผล

การดาํเนินการไกล่เกล่ียใหแ้ก่ประชาชนกระทัง่ตอ้งเขา้สู่กระบวนการฟ้องร้องเน่ืองจากจากการเกิด

การผดิสัญญาข้ึน ดงันั้นตอ้งสร้างความรับผิดชอบให้แก่เจา้หนา้ท่ีทุกระดบัในการช่วยเหลือประชา 

ชนอยา่งจริงจงัเพื่อไม่ใหก้ารไกล่เกล่ียหรือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัทเ์ป็นเพียงการปฏิบติั

ท่ีเกิดการสูญงบประมาณของรัฐเพิ่มข้ึน 
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บทที ่3 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

 การศึกษาเร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจดัการของสํานักงานยุติธรรมจงัหวดั

แบบเมตริกซ์และแบบนําร่อง กรณีศึกษา สํานักงานยุติธรรมจังหวดันครปฐมและสํานักงาน

ยุติธรรมจงัหวดัสมุทรสงคราม”  มีวตัถุประสงค์ในการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจดัการของ

สํานักงานยุติธรรมจงัหวดัท่ีทาํให้เกิดประสิทธิผลในการดาํเนินงาน โดยใช้การวิจยัเชิงคุณภาพ

(Qualitative Research) มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

3.1  แนวคดิในการวจิัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเกดิประสิทธิผลในการ

บริการจัดการของ

สํานักงานยุติธรรมจังหวดั การบริหารจัดการสํานักงานยุติธรรม

จังหวดั 

การนําหรือการส่ังการ 
-  ภาวะผูน้าํ 
- การจูงใจ 
             
 

การวางแผน 
- พนัธกิจ 
- เป้าหมาย 
- แผน 
 

การควบคุม 
- การกาํหนดขอบเขตและส่ิงท่ี

ตอ้งการควบคุม 
- การกาํหนดมาตรฐาน เป้าหมาย 
- การวดัผลการปฏิบติัการ 

ฯลฯ 
 

การจัดการองค์การ 
- การออกแบบงาน 
- การออกแบบโครงสร้าง

องคก์าร 
- การจดัแบ่งอาํนาจหน้าท่ี

 
 

 



92 

 

  
 

3.2  ผู้ให้ข้อมูลหลกัทีสํ่าคญัสําหรับการศึกษา 

 

ขอบเขตประชากร 

1. ผูบ้ริหารสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดั 2 คน 

2. เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง   11 คน 

3. กรรมการยติุธรรมจงัหวดั  2 คน 

4. ประชาชน    2 คน 

ขอบเขตพืน้ที ่

1. กระทรวงยติุธรรม 

2. สาํนกังานยติุธรรมจงัหวดันครปฐม 

3. สาํนกังานยติุธรรมจงัหวดัสมุทรสงคราม 

 

3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่  

 

3.3.1.  การสังเกต (Observation)  

การสังเกตแบบส่วนร่วม (Participant-Observation) เป็นการสังเกตในขณะท่ีได้

ดาํเนินกิจกรรม การวิจยัทั้งการสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย การประชุมเชิงปฏิบติัการ และไดมี้

การบนัทึก กระบวนการไปพร้อมๆ กนั  

 

3.3.2.  การสัมภาษณ์ (Interview)  

การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Semi- Structured Interview) เพื่อรวบรวมขอ้มูล

เฉพาะ และขอ้มูลท่ีสามารถกาํหนดคาํถามตามวตัถุประสงค์ของการ วิจยัไวล่้วงหน้า ผูใ้ห้ขอ้มูล

สาํคญั คือ เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งและกรรมการยติุธรรมจงัหวดั  

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์เพื่อให้ไดข้อ้มูลใน

เชิงลึก เป็นการซักถามพูดคุยกนัระหว่างผูส้ัมภาษณ์และผูใ้ห้สัมภาษณ์ เป็นการถามเจาะลึกล้วง

คาํตอบอยา่งละเอียดถ่ีถว้น การถามนอกจากจะใหอ้ธิบายแลว้ จะตอ้งถามถึงเหตุและผลอีกดว้ย ผูใ้ห้
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ขอ้มูลสาํคญั คือ ผูบ้ริหารสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดั  

 

3.4  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

3.4.1  การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Study)  

เป็นการศึกษาและเก็บรวบ รวมขอ้มูล ดา้นวิชาการจากแหล่งขอ้มูลและส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ 

เช่น เอกสารทางวิชาการ นิตยสาร เอกสารการประชุม วารสาร หนงัสือพิมพ ์บทความต่างๆ ขอ้มูล

จากอินเตอร์เน็ต และงานวจิยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

ผูว้จิยัดาํเนินการวจิยัเอกสารโดยมีวตัถุประสงคต์่อไปน้ี 

(1)  เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฏีท่ีว่าด้วยการบริหารงานภาครัฐ การบริหาร งาน

ยติุธรรม ยติุธรรมกระแสหลกัและยติุธรรมทางเลือก รวมไปถึงโครงสร้างกระบวนการยุติธรรมไทย 

แนวคิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร 

(2)  เพื่อศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งของกระทรวงยติุธรรม 

 

3.4.2  การเกบ็ข้อมูลภาคสนาม (Field Research)  

เป็นการศึกษาขอ้มูลตามสภาพความเป็นจริงของพื้นท่ี ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย การ

สังเกต สัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม และร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านเพื่อให้ได้สภาพความเป็นจริงใน 

ปัจจุบนัของพื้นท่ีท่ีทาํการวจิยั 

 

3.5  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

1) ใชข้อ้มูลจากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นแนวทางในการจาํแนก ขอ้มูล

ท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร การสํารวจเบ้ืองตน้ การสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนากลุ่ม ออกเป็น

หมวดหมู่ โดยยดึหลกัเกณฑต์ามความมุ่งหมายของการวจิยัเป็นหลกั 

2) การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ท่ีไดจ้ากการศึกษา การสํารวจ

เบ้ืองตน้ การสัมภาษณ์ การสังเกต และการสนทนากลุ่ม แบบสามเส้า (Triangulation) คือ จดัขอ้มูล

ประเภทเดียวกนัท่ีไดจ้ากแหล่งขอ้มูลต่างกนั พื้นท่ีต่างกนั ไวใ้นหมวดเดียวกนั เพื่อ เปรียบเทียบ

ลกัษณะร่วม หรือความแตกต่างขององคค์วามรู้เดียวกนัในบริบทท่ีแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน  
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3.6  นิยามศัทพ์เฉพาะ 

 

กระทรวงยุติธรรม  หมายถึง หน่วยงานหลกัในการดาํเนินงานบริหารจดัการกระบวนการ

ยติุธรรม 

สาํนกังานยติุธรรมจงัหวดั  หมายถึง หน่วยงานท่ีจดัตั้งข้ึนมาเพื่อเป็นตวัแทนของกระทรวง

ยุติธรรมในการช่วยเหลือประชาชนในต่างจงัหวดัสามารถดาํเนินการผา่นกระบวนการยุติธรรมได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

กระบวนการยุติธรรม หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการในพิจารณาและตดัสินลงโทษผูท่ี้

ฝ่าฝืนกฏขอ้บงัคบั การเขา้ช่วยเหลือผูท่ี้ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 

กระบวนการยุติธรรมชุมชน  หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการในการพิจารณาและตดัสิน

ลงโทษผูท่ี้ฝ่าฝืนกฎขอ้บงัคบั การเขา้ช่วยเหลือผูท่ี้ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมโดยให้ผูท่ี้มีส่วนร่วมใน

ชุมชนเป็นคนช่วยตดัสินโดยผา่นความเห็นชอบและยนิยอมจากประชาชนท่ีอยูใ่นชุมชนเดียวกนั 

การบริหารจดัการ หมายถึง การทาํงานร่วมกันทั้งคนและตวัองค์กร เพื่อทาํให้สามารถ

บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยการทาํงานจะตอ้งคาํนึงถึงทรัพยากรท่ีมีอยู ่

การเปล่ียนแปลง  หมายถึง กระบวนการปรับปรุงการทาํงานขององคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพ

มากยิง่ข้ึน 

นโยบาย หมายถึง หลกัการและวิธีปฎิบติัซ่ึงถือเป็นแนวดาํเนินการของคนในองคก์ารให้มี

การนาํไปใชร่้วมกนั 

การสร้างเครือข่าย  หมายถึง การเช่ือมโยงกลุ่มคนหรือองคก์ารหลายๆกลุ่มเขา้ดว้ยกนัเพื่อ

แลกเปล่ียนขอ้มูล ข่างสาร การแสดงความคิดเห็นร่วมกนั 

โครงสร้างหน้าท่ี หมายถึง การวางขอบเขตอาํนาจของแต่ละบุคคลในแต่ละตาํแหน่งซ่ึง

บุคคลนั้นไดรั้บภายในองคก์รท่ีบุคคลนั้นไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยู ่

ประสิทธิผล หมายถึง ผลสาํเร็จของการท่ีทาํกิจกรรมออกมาไดต้ามท่ีมุ่งหวงัไวท่ี้ระบุไวใ้น

เป้าหมาย วตัถุประสงค์ ท่ีได้กาํหนดไว ้การมีประสิทธิผลจึงมีความเก่ียวขอ้งกบัผลผลิต ผลลพัธ์

และการดาํเนินงานเป็นกระบวนการ 
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บทที ่4 

 ผลการศึกษา  

 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเปรียบเทียบเก่ียวกบัผลในการศึกษาการบริหารจดัการ

สํานกังานยุติธรรมจงัหวดั ทั้ง 2 แห่งคือ สํานกังานยุติธรรมจงัหวดันครปฐมซ่ึงเป็นจงัหวดันาํร่อง

และสํานักงานยุติธรรมจงัหวดัสมุทรสงครามซ่ึงมีรูปแบบเมตริกซ์ ในการศึกษาในการบริหาร

จดัการสามารถแบ่งออกเป็น 4 ดา้น โดยทั้ง 2 จงัหวดัมีการบริหารทั้ง 4 ท่ีมีความเหมือนและต่างกนั

ในบางส่วน จึงมีการนาํมาเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างกนัของรูปแบบการบริหาร โดย

อาศยัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของ หวัหนา้สาํนกังานยุติธรรมจงัหวดัและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ีผลการศึกษาดงักล่าวจะนาํเสนอโดยมีรายละเอียดของผลการศึกษา สามารถแสดงไดด้งัน้ี คือ  

4.1  บริบทของพื้นท่ีท่ีศึกษา คือ จงัหวดันครปฐมและจงัหวดัสมุทรสงคราม 

4.1.1  บริบทพื้นท่ีของจงัหวดันครปฐม 

4.1.2  บริบทพื้นท่ีของจงัหวดัสมุทรสงคราม 

4.2  ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั 

4.3  การบริหารสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัแบบนาํร่องและสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัแบบ

เมตริกซ์ 

4.3.1  การบริหารจดัการสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดันครปฐม 

4.3.2  การบริหารจดัการสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดัสมุทรสงคราม 

4.4  การเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างในการบริหารสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั

แบบนาํร่องและสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดัแบบเมตริกซ์ 

4.5  ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการส่งเสริมการบริหารงานของสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั

ทั้ง 2 จงัหวดั 

4.6  สรุปและอภิปรายผล 
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4.1  สภาพทัว่ไปของพืน้ทีท่ีท่าํการศึกษา 

 

4.1.1  สภาพทัว่ไปของจังหวัดนครปฐม 

ขนาดและทีต่ั้ง 

จงัหวดันครปฐมตั้งอยู่ในภาคกลางด้านตะวนัตกของประเทศไทย บริเวณลุ่มแม่

นํ้ าท่าจีน ซ่ึงเป็นท่ีราบลุ่มภาคกลาง มีพื้นท่ี 2,168,327 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,204 ไร่ คิดเป็น

ร้อยละ 0.42 ของพื้นท่ีประเทศ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษม 56 

กิโลเมตร หรือตามเส้นทางถนนบรมราชชนนี (ถนนป่ินเกลา้-นครชยัศรี) 51 กิโลเมตร และตาม

เส้นทางรถไฟ 62 กิโลเมตร 

 

อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ ติดต่อกบั อาํเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั อาํเภอไทรนอ้ย อาํเภอบางใหญ่ อาํเภอบางกรวย  

 จงัหวดันนทบุรี และเขตทววีฒันา เขตหนองแขม  

 กรุงเทพมหานคร อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ทิศใต ้ ติดต่อกบั อาํเภอกระทุ่มแบน อาํเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร  

 และอาํเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี 

ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั อาํเภอบา้นโป่ง อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี และ 

 อาํเภอท่ามะกา อาํเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี 

 

ลกัษณะภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศของจงัหวดันครปฐมโดยทัว่ไปมีลกัษณะเป็นท่ีราบถึงค่อนขา้ง

ราบเรียบ ไม่มีภูเขาและป่าไม ้ระดบัความแตกต่างของความสูงของพื้นท่ีอยู่ระหว่าง 2–10 เมตร 

เหนือระดับนํ้ าทะเลปานกลาง สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไปลาดจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ และตะวนัตกสู่

ตะวนัออกมีแม่นํ้ าท่าจีนไหลผ่านจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต ้พื้นท่ีทางตอนเหนือและทางตะวนัออก 

เฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นท่ีดอน ส่วนพื้นท่ีทางตอนกลางของจงัหวดัเป็นท่ีราบลุ่ม มีท่ีดอนกระจาย

เป็นแห่งๆ และมีแหล่งนํ้ ากระจาย สําหรับพื้นท่ีดา้นตะวนัออกและด้านใตเ้ป็นท่ีราบลุ่มริมฝ่ังแม่

นํ้ าท่าจีน มีคลองธรรมชาติและคลองซอยท่ีขุดข้ึนเพื่อการเกษตรและคมนาคมอยูม่าก พื้นท่ีสูงจาก

ระดบันํ้าทะเล 2–4 เมตร 
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ลกัษณะภูมิอากาศ 

ปริมาณนํา้ฝน 

จากสถิติขอ้มูลปริมาณนํ้ าฝนของจงัหวดันครปฐม โดยใช้ขอ้มูลของสถานีอุตุ

นิยม วทิยานครปฐมยอ้นหลงั 5 ปี (2552–2556) ปริมาณนํ้ าฝนจะอยูใ่นช่วง 1,100–1,200 มิลลิเมตร 

ฝนตกมากท่ีสุดปี 2554 วดัได ้1,295.5 มิลลิเมตร จาํนวนวนัท่ีฝนตก 111 วนั ส่วนฝนตกนอ้ยท่ีสุดใน

ปี 2556 วดัได ้957.4 มิลลิเมตร จาํนวนวนัท่ีฝนตก 134 วนั 

 

อุณหภูมิ 

จากสถิติขอ้มูลอุณหภูมิของจงัหวดันครปฐม โดยใช้ขอ้มูลของสถานีอุตุนิยม 

วิทยานครปฐม เปรียบเทียบยอ้นหลงั 5 ปี (2552 – 2556) ปรากฏวา่อุณหภูมิโดยทัว่ไปอยูใ่นเกณฑ์

ปกติ สาํหรับอุณหภูมิสูงท่ีสุด วดัได ้40.2 องศาเซลเซียส เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2553 และอุณหภูมิ

ตํ่าท่ีสุด วดัได ้10.3 องศาเซลเซียส เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2552 

 

การกระจายของฝน 

ปริมาณฝนท่ีตกในพื้นท่ีจงัหวดันครปฐม จากขอ้มูลฝนของสถานีฝนอาํเภอต่างๆ 

และสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐมยอ้นหลงั 5 ปี (2552 – 2556) ทาํให้ทราบว่า ปริมาณนํ้ าฝนจะอยู่

ในช่วง 500-1,650 มิลลิเมตร โดยพื้นท่ีท่ีมีฝนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ พื้นท่ีอาํเภอดอนตูม เม่ือปี 2554 วดัได ้

1,641.3 มิลลิเมตร จาํนวนวนัท่ีฝนตก 91 วนั ส่วนพื้นท่ีท่ีมีฝนตกน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอบางเลน 

เม่ือปี 2556 วดัได ้269.4 มิลลิเมตร จาํนวนวนัท่ีฝนตก 27 วนั 

 

การปกครองและประชากร 

จงัหวดันครปฐมมีจาํนวนประชากรทั้งส้ิน 882,184 คน (ธันวาคม 2556) เป็นชาย 

423,695คน เป็นหญิง 458,489 คน  

 

การปกครองส่วนภูมิภาค 

การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น 7 อาํเภอ ประกอบดว้ย 106 ตาํบล และ 930 

หมู่บา้น 

1) อาํเภอเมืองนครปฐม 

2) อาํเภอกาํแพงแสน 

3) อาํเภอนครชยัศรี 
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4) อาํเภอดอนตูม 

5) อาํเภอบางเลน 

6) อาํเภอสามพราน 

7) อาํเภอพุทธมณฑล 

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น 

พื้นท่ีจงัหวดันครปฐมประกอบดว้ยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 117 แห่ง แบ่งตาม

ประเภทและอาํนาจบริหารจดัการภายในทอ้งท่ีไดเ้ป็น องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 แห่ง เทศบาล

นคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตาํบล 18 แห่ง และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 93 แห่ง 

 

การประกอบอาชีพ 

ประชากรชาวจงัหวดันครปฐมส่วนใหญ่ร้อยละ 30.31 ประกอบอาชีพการเกษตร  

อยา่งไรก็ตามความเจริญทางดา้นอุตสาหกรรมและพานิชยกรรมไดข้ยายตวัอยา่งรวดเร็ว สาเหตุของ

การขยายตวัของเขตเมืองน้ีเอง ส่งผลให้พื้นท่ีทาํการเกษตรลดน้อยลง เหลือเพียงร้อยละ 65 ของ

พื้นท่ีจงัหวดั ประชากรมีรายไดเ้ฉล่ียต่อคน 79,545 บาทต่อปี โดยทั้งจงัหวดัมีผลิตภณัฑ์มวลรวม 

65.705 ลา้นบาท  ซ่ึงรายไดส่้วนใหญ่ข้ึนอยูก่บัภาคอุตสาหกรรมมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 47.57 คิดเป็น

มูลค่า 31,256 ลา้นบาท รองลงมาเช่นภาคเกษตรกรรมร้อยละ 10.63 คิดเป็นมูลค่า 6,983 ลา้นบาท 

และสาขาบริการเป็นอนัดบัสามร้อยละ 10.63 คิดเป็นมูลค่า 6,917 ลา้นบาท 

 

ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งนํา้ 

พื้นท่ีส่วนใหญ่มีความชุ่มช้ืน อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทาํนา ทาํไร่และทาํสวน แต่

ก็มีบางส่วนของจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีเป็นดินเปร้ียว ทาํให้การเพาะปลูกไม่ได ้ผลเท่าท่ีควร มีแหล่งนํ้ า

ธรรมชาติท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ แม่นํ้าท่าจีน นอกจากนั้นยงัมีคลองธรรมชาติและคลองซอยท่ีขดุข้ึน เพื่อใช้

ประโยชน์ในด้านการเพาะปลูก และขนส่งผลิตผลทางด้านการเกษตรกรรม จากแหล่งผลิตไปสู่

ตลาด อีกเป็น จาํนวนมาก ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพในทางเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การทาํนา 

การทําไร่ การทําสวนผลไม้และการเล้ียงสัตว์ แต่อย่างไรก็ตาม ความเจริญทางด้านธุรกิจ 

อุตสาหกรรมและการขยายตวัของเขตเมือง ไดท้าํให้บริเวณพื้นท่ีท่ีใช้เพื่อการเกษตรลดลงเร่ือย ๆ

จากสถิติของ สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2546 

จงัหวดันครปฐม มีมูลค่ารวมผลิตภณัฑ์จงัหวดั (GPP) ตามราคาประจาํปี รวมทั้งส้ิน101,015ลา้น

บาท มูลค่าผลิตภณัฑ์เฉล่ียต่อหวั (Per capita GPP) 112,796 บาท สาขาอุตสาหกรรม มีมูลค่าการ
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ผลิตสูงสุดถึง57,923 ล้านบาทของการผลิตรวมทั้งจงัหวดั รองลงมา ได้แก่ สาขาการคา้ส่ง และ

การคา้ปลีกและสาขาการบริการ มีมูลค่าการผลิต คิดเป็น11,211ลา้นบาท และจงัหวดันครปฐม มี

สถานประกอบการอุตสาหกรรมทั้งส้ิน 1,874 แห่ง เงินลงทุน จาํนวน 40,081.305 ลา้นบาท จาํนวน

คนทาํงานทั้งส้ิน 90,466 คน และมีสถานประกอบการธุรกิจ ท่ีจด ทะเบียนพาณิชย์กิจ จาํนวน 

15,743 ราย 

 

การคมนาคมและขนส่ง 

จงัหวดันครปฐม มีทางหลวงแผน่ดินและทางหลวงจงัหวดั ใชเ้ดินทางติดต่อภายใน

จงัหวดัและจงัหวดัใกลเ้คียง ตลอดจนกรุงเทพมหานครไดโ้ดยสะดวก มีเส้นทางรถไฟสายใตจ้าก

กรุงเทพมหานครผา่นจงัหวดันครปฐม ไปสู่ภาคใตแ้ละภาคตะวนัตก และยงัมีการคมนาคมขนส่ง

ทาง นํ้ า โดยอาศยัแม่นํ้ าท่าจีนและลาํคลองต่าง ๆ นอกจากน้ี จงัหวดันครปฐมยงัมีสนามบินของ

โรงเรียน การบินฐานบินกาํแพงแสน ซ่ึงเป็นสนามบินในราชการกองบินกองทพัอากาศ ตั้งอยู่ท่ี

อาํเภอ กาํแพงแสนอีกดว้ย ในปีงบประมาณ 2546 จงัหวดันครปฐม มีการขนส่งไปรษณียภณัฑ์ รวม

ทั้งส้ิน 6,739,889 ช้ิน มีท่ีทาํการไปรษณีย์โทรเลข 13 แห่ง กระจายอยู่ในทุกอาํเภอ ทางด้าน

โทรศพัท ์เม่ือปีงบประมาณ 2546 มีชุมสายโทรศพัท ์19 แห่ง รวม 48,778 เลขหมาย 

 

การสาธารณูปโภค 

การสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2546 จงัหวดันครปฐม มีโรงพยาบาลของรัฐ 11 

แห่ง ของเอกชน 5 แห่ง มีแพทย ์235 คน และมีเตียงผูป่้วย1,683 เตียง มีผูป่้วยใน 111,853ผูป่้วยนอก

1,938,214 

   

 4.1.2  สภาพทัว่ไปของจังหวัดสมุทรสงคราม 

ขนาดและทีต่ั้ง 

จงัหวดัสมุทรสงคราม เป็นจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีนอ้ยท่ีสุดในประเทศไทยคือ มีพื้นท่ีเพียง 

416.7 ตารางกิโลเมตร หรือ 260,422 ไร่ ประมาณร้อยละ 0.08 ของเน้ือท่ีทั้งประเทศ ตั้งอยู่ทาง

ตอนล่างของภาคกลาง โดยตั้งอยูริ่มฝ่ังอ่าวไทย บริเวณปากแม่นํ้าแม่กลอง ห่างจากกรุงเทพมหานคร

ไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือ ตามระยะทางหลวงแผ่นดินสายท่ี 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) ประมาณ 65 

กิโลเมตร  
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อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ ติดต่อกบั จงัหวดัราชบุรีและสมุทรสาคร โดยมีลาํคลองคอนมะโนราและ

รางหา้ตาํลึง ในเขตทอ้งท่ีอาํเภอบางคนที และอาํเภอเมืองสมุทรสงครามเป็นแนวแบ่งเขต 

ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั จงัหวดัสมุทรสงครามท่ีคลองพรมแดน ทอ้งท่ีอาํเภอเมือง 

ทิศใต ้ติดต่อกบั ทะเลอ่าวไทย ตรงปากแม่นํ้าแม่กลอง และจงัหวดัเพชรบุรี 

ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั จงัหวดัราชบุรี และจงัหวดัเพชรบุรี โดยมีลาํคลองวดัประดู่ 

เป็นแนวแบ่งเขตในทอ้งท่ีอาํเภออมัพวา 

 

ลกัษณะภูมิประเทศ 

พื้นท่ีโดยทัว่ไปของจงัหวดั เป็นท่ีราบลุ่มริมทะเลโดยตลอด สภาพของดินเป็นดิน

เหนียวปนทราย ไม่มีภูเขาหรือเกาะ เดิมเคยมีป่าโกงกาง ไมแ้สน ตามชายฝ่ังทะเลและมีป่าตามแนว

ปากแม่นํ้า แต่ปัจจุบนัไดมี้การใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีดงักล่าว ในการเล้ียงกุง้กุลาดาํเกือบทั้งหมด ต่อ 

มาการเล้ียงกุง้ไดเ้กิดการขาดทุนทาํให้มีการปล่อยบ่อกุง้รกร้างจาํนวนมาก แม่นํ้ าสายสําคญัท่ีไหล

ผา่น คือ แม่นํ้าแม่กลอง ไหลผา่นบริเวณทอ้งท่ีอาํเภอบางคนที อาํเภออมัพวา ไปออกทะเลอ่าวไทยท่ี

บริเวณปากแม่นํ้าแม่กลองกวา่ 300 คลอง กระจายอยูท่ ัว่ทุกพื้นท่ี จากสภาพภูมิประเทศเช่นน้ี ทาํให้

เกิดความสะดวกในดา้นการคมนาคมทางนํ้า และการประกอบอาชีพดา้นการเกษตร 

 

ลกัษณะภูมิอากาศ 

โดยจงัหวดัสมุทรสงครามติดต่อกบัอ่าวไทยจึงไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตก

เฉียงใต ้จากอ่าวไทยและทะเลจีนใตพ้ดัเอาฝนมาตกในฤดูฝนพอสมควรประกอบกบัอยุใ่กลท้ะเล จึง

มีความชุ่มช้ืนอยู่เสมอ ในฤดูหนาวอากาศจึงไม่หนาวจดั ในฤดูร้อนก็ไม่ร้อนจนเกินอุณหภูมิเฉล่ีย

ตลอดทั้งปี ประมาณ 28.1 องศาเซลเซียส พายุและฟ้าคะนองจะเกิดข้ึนในจงัหวดัน้ีระหว่างฤดูฝน 

และฤดูร้อนคือระหว่างเดือนเมษายนและพฤษภาคม ซ่ึงเป็นระยะเวลาก่อนท่ีจะมีมรสุมตะวนัตก

เฉียงใต ้นอกจากน้ี อาจไดรั้บพายุดีเปรสชัน่ ซ่ึงเคล่ือนตวัจากทะเลจีนใต ้เขา้มาทางฝ่ังเวียดนามใน

สภาพของพายใุตฝุ้่ นหรือโซนร้อน ทาํใหฝ้นตกหนกัต่อเน่ืองกนัและอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายได ้

 

การปกครองและประชากร 

จงัหวดัสมุทรสงคราม แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาค เป็น 3 อาํเภอ 36 ตาํบล 284 

หมู่บา้นโดยมีอาํเภอต่างๆ ดงัน้ี อาํเภอเมืองสมุทรสงคราม อาํเภอบางคนที และอาํเภออมัพวา  
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การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มี 4 รูปแบบ ได้แก่ 

   1)  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 แห่ง คือ 

 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสงคราม 

   2)  เทศบาล 5 แห่ง คือ  

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

เทศบาลตาํบลกระดงังา 

เทศบาลตาํบลบางนกแขวก 

เทศบาลตาํบลอมัพวา 

เทศบาลตาํบลเมืองใหม่ 

   3)  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) 33 แห่ง แยกเป็นอาํเภอเมืองสมุทร 

สงคราม 10 อบต. อาํเภอบางคนที 12 อบต. และอาํเภออมัพวา 11 อบต. 

เม่ือส้ินปี พ.ศ. 2545 จงัหวดัสมุทรสงครามมีประชากรทั้งส้ิน 205,135 คน 

เป็นชาย 99,454 คน และหญิง 105,681 คน ประชากรชายคิดเป็นร้อยละ 48.48 ของประชากร

ทั้งหมดและประชากรหญิงคิดเป็นร้อยละ 51.52 ของประชากรทั้งหมด ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขต

เทศบาล 48,254 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 23.52 ส่วนท่ีเหลือ 156,881 คน หรือร้อยละ 76.48 อาศยัอยู่

นอกเขตเทศบาล    

 

การประกอบอาชีพ 

ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและกสิกรรม ไดแ้ก่ การ

ทาํสวนมะพร้าว การทาํสวนผลไม ้ล้ินจ่ี ส้มโอ กลว้ย พืชผกัต่างๆ ทาํประมงและทาํนาบา้งเล็กนอ้ย 

อุตสาหกรรมท่ีสาํคญัของจงัหวดั ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมอาหาร และเคร่ืองด่ืม อุตสาห 

กรรมนํ้ าปลา นํ้ าตาลสด ผ่านระบบการฆ่าเช้ือ (สเตอร่ีไลน์) นํ้ าตาลมะพร้าว อุตสาหกรรมผลิต

อาหารสัตวแ์ปรรูปสัตวน์ํ้ า อุตสาหกรรมแปรรูป อุตสาหกรรมห้องเย็น ซ่อมเคร่ืองยนต์ อุปกรณ์ 

เคร่ืองและเรือ ฯลฯ  

 

ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งนํา้ 

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสาํคญัท่ีสุดของจงัหวดัไดแ้ก่ แม่นํ้าแม่กลอง ซ่ึงตน้นํ้ าเกิดจาก

แควนอ้ยและแควใหญ่ในจงัหวดักาญจนบุรี ไหลผา่นจงัหวดัราชบุรีและไหลลงสู่อ่าวไทยท่ีจงัหวดั

สมุทรสงคราม มีความยาวทั้งส้ิน 520 กิโลเมตร และช่วงท่ีไหลผา่นจงัหวดัสมุทรสงครามมีความ

ยาว 22 กิโลเมตร แม่นํ้าน้ีไหลผา่นทุกอาํเภอของจงัหวดัสมุทรสงคราม ประชาชนของจงัหวดัน้ีจึงมี
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ชีวิตและความเป็นอยู่ผูกพนักับแม่นํ้ าแม่กลองมาตั้งแต่โบราณกาล ประชาชนได้อาศยัแม่นํ้ าน้ี

สาํหรับการ อุปโภคบริโภคเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง เป็นแหล่งการประมงนํ้ าจืดขนาดใหญ่ และ

นอกจากน้ีประชาชนยงัอาศยันํ้าจากแม่นํ้าใชใ้นการเพาะปลูกอีกดว้ย 

 

การคมนาคมและขนส่ง 

แต่เดิมประชาชนในจงัหวดัสมุทรสงครามอาศยัแม่นํ้ า ลาํคลอง ทอ้งร่องสวนเป็น

เส้นทางคมนาคม ปัจจุบนัมีทางรถไฟและทางหลวงแผ่นดินตดัผ่าน จึงทาํให้สามารถติดต่อกับ

จงัหวดัใกลเ้คียงและกรุงเทพมหานครไดส้ะดวกและรวดเร็วข้ึน 

การโทรศพัทใ์นปีงบประมาณ 2545 มีชุมสายโทรศพัท ์7 แห่ง มีจาํนวนหมายเลข

ทั้งส้ิน 15,433 เลขหมาย การไปรษณียโ์ทรเลข ในปีงบประมาณ 2545 มีท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลข

จาํนวน 3 แห่ง ครอบคลุมในทุกอาํเภอ  

  

การสาธารณูปโภค 

จงัหวดัสมุทรสงครามได้รับการบริการไฟฟ้าจากสํานักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จงัหวดัสมุทรสงครามซ่ึงได้รับกระแสไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยสามารถให้บริการ

ประชาชนไดค้รบทุกพื้นท่ีทั้งในเขตชนบทและเขตเมือง โดยในปีงบประมาณ 2545 มีผูใ้ช้ไฟฟ้า

ทั้งส้ิน 43,374 ราย เพิ่มข้ึน จากปีงบประมาณ 2544 ร้อยละ 5.22 (ปีงบประมาณ 2544 มีจาํนวนผูใ้ช้

ไฟฟ้า 41,221 ราย) สาํหรับปริมาณการใชไ้ฟฟ้าของจงัหวดัทั้งส้ิน 189,842,000 หน่วย 

การประชาในจังหวดัสมุทรสงคราม มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ การประปา

จงัหวดัสมุทรสงครามและการประปาเทศบาลตาํบลอมัพวา ในปีงบประมาณ 2545 มีผูใ้ชน้ํ้ าประปา 

11,188 ราย ปริมาณการใชน้ํ้าประปาจาํนวน 538,615 ลูกบาศกเ์มตร โดยไม่รวมปริมาณนํ้ าท่ีจ่ายเพื่อ

สาธารณะประโยชน์และร่ัวไหล 

 

การบริการทางด้านสังคม 

ในปีการศึกษา 2545 จงัหวดัสมุทรสงคราม มีโรงเรียนในสังกดัสํานักงานการ

ประถมศึกษาจงัหวดั 79 แห่ง สังกดักรมสามญัศึกษา 9 แห่ง สังกดัสํานกังานคณะกรรมการศึกษา

เอกชน 11 แห่ง สังกดักรมอาชีวะ 3 แห่ง สังกดัสาํนกังานการศึกษาทอ้งถ่ิน 8 แห่ง มีจาํนวนนกัเรียน

ระดบัอนุบาลและเด็กเล็ก 5,923 คน ระดบัประถมศึกษา จาํนวน 17,352 คน ระดบัมธัยมศึกษา 

จาํนวน 9,820 คน และระดบัอาชีวศึกษา จาํนวน 3,922 คน   
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ทางดา้นการศาสนา ประชากรส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 98.9 นับถือศาสนาพุทธ 

รองลงมานบัถือศาสนาคริสตแ์ละศาสนาอิสลามมีเพียงเล็กนอ้ย ในปี 2545 จงัหวดัสมุทรสงครามมี

จาํนวน ทั้งส้ิน 109 วดัมีจาํนวนพระภิกษุ 2,320 รูป จาํนวนสามเณร 94 รูป 

ทางดา้นสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2544 จงัหวดัสมุทรสงครามมีโรงพยาบาล

ทัว่ไปขนาด 460 เตียง 3 แห่ง โรงพยาบาลเอกชนขนาด 100 เตียง 2 แห่ง มีสถานีอนามยัทั้งส้ิน 50 

แห่ง มีแพทย ์จาํนวน 47 คน ทนัตแพทย ์14 คน พยาบาล 513 คน โดยอตัราส่วนประชากรต่อแพทย ์

1 คน เท่ากบั 4,349 อตัราส่วนประชากรต่อทนัตแพทย ์1 คน เท่ากบั 14,600  

 

4.2  ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลสําคญั 

จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ข้อมูลพื้นฐานผูใ้ห้ข้อมูลท่ีสําคัญ ประกอบด้วย เพศ อาย ุ

ระยะเวลาในการทาํงาน ดงัตารางท่ี 4.1 

เพศ พบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72.20 และเพศ

ชายคิดเป็นร้อยละ 27.78 

อายุ พบว่า กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญัอายุ 36-42 ปีมีจาํนวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.89 

รองลงมามีอายรุะหวา่ง 29-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.30 ตามมาดว้ยอายุระหวา่ง 43-49 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 22.20 และอายนุอ้ยกวา่ 28 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.56 ตามลาํดบั 

ระยะเวลาในการทาํงาน พบวา่ กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัส่วนใหญ่อยูร่ะยะเวลาการทาํงานอยู่

ระหวา่ง 4-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.30 รองลงมาอยูท่ี่นอ้ยกวา่ 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.78 ตามมาดว้ย

ระหวา่ง 18-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.20 รองลงมาอยูร่ะหวา่ง 11-17 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.10 และนอ้ย

ท่ีสุดอยูร่ะหวา่ง 25-31 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.56 ตามลาํดบั (ตามตารางท่ี 4.1) 
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ตารางที ่4.1  ตารางแสดงขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั 

 

ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลทีสํ่าคัญ จํานวน (N = 18 ) ร้อยละ 

เพศ   

หญิง 13 72.20 

ชาย 5 27.78 

 

อายุ   

นอ้ยกวา่  28 ปี 1 5.56 

29 – 35 ปี 6 33.30 

36 - 42 ปี 7 38.89 

43–49 ปี 4 22.20 

 

ระยะเวลาในการทาํงาน   

นอ้ยกวา่ 3 ปี 5 27.78 

4 – 10 ปี 6 33.30 

11 – 17 ปี 2 11.10 

18 – 24 ปี 4 22.20 

25 – 31 ปี 1 5.56 
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4.3  การบริหารสํานักงานยุติธรรมจังหวดันครปฐมและจังหวดัสมุทรสงคราม 

การศึกษาการบริหารจดัการของสาํนกังานยุติธรรมจงัหวดัทั้ง 2 จงัหวดัไดมี้การจาํแนกการ

บริหารออกเป็น 4 ดา้น คือ 1) การศึกษาดา้นการวางแผน (Planning) ประกอบดว้ย การพิจารณาส่ิง 

แวดลอ้มเพื่อหาโอกาสและอุปสรรค การระบุจุดอ่อนของสํานกังานฯ การกาํหนดวิสัยทศัน์ของทาง

สํานกังานฯ พนัธกิจ เป้าหมายหรือเป้าประสงค ์ยุทธศาสตร์ และการดาํเนินการของโครงการและ

ตวัช้ีวดั 2) การศึกษาดา้นการจดัการองคก์าร (Organizing) ประกอบดว้ย การจดัแบ่งโครงสร้างการ

บริหาร การจดัแบ่งฝ่ายงานและอาํนาจหนา้ท่ี โครงสร้างของคณะท่ีปรึกษาหรือโครงสร้างของคณะ

กรรมการบริหารสํานกังานฯ และการติดต่อประสานงาน 3) การศึกษาดา้นการช้ีนาํ (Leading) ประ 

กอบดว้ย ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร การจูงใจและการติดต่อส่ือสาร และ 4) การศึกษาดา้นการควบคุม 

(Control) ประกอบด้วย การควบคุมทั่วทั้ งองค์กรและการควบคุมบุคลากรในสํานักงาน ซ่ึง

การศึกษาทั้งหมดไดม้าจากการวเิคราะห์ขอ้มูล ท่ีไดม้าจากการสัมภาษณ์ หวัหนา้สํานกังานยุติธรรม 

เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง เอกสารเผยแพร่ของทางสํานักงานฯ และจากการสังเกตของผูว้ิจยั โดยผล

การศึกษาพบว่าสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัทั้ง 2 แห่งมีรูปแบบการบริหารจดัการในแต่ละดา้นแตก 

ต่างกนั สืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงรูปแบบการบริหารจดัการมาเป็นสํานกังานยุติธรรมแบบนาํ

ร่องของจงัหวดันครปฐม โดยท่ีสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดัสมุทรสงครามยงัคงใชรู้ปแบบดั้งเมตริกซ์ 

โดยผลการศึกษาไดท้าํการจาํแนกออกเป็นแต่ละจงัหวดัดงัน้ี 

 

4.3.1 รูปแบบการบริหารสํานักงานยุติธรรมจังหวดันครปฐม 

1)  ดา้นการวางแผน 

สํานกังานยุติธรรมจงัหวดันครปฐมเป็น 1ใน 10 สํานกังานยุติธรรมจงัหวดันาํร่อง 

สาํนกังานยติุธรรม จงัหวดันคปฐมเป็นสาํนกังานท่ีก่อตั้งมาแต่ พ.ศ. 2548 เป็นเวลาประมาณ 9 ปีแต่

ในการจดัตั้งดงักล่าวยงัคงเป็นการจดัการสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัในแบบเมตริกซ์ ต่อมาเม่ือ พ.ศ. 

2556 ไดมี้การจดัตั้งสํานกังานยุติธรรมจงัหวดันาํร่องซ่ึงจงัหวดันครปฐมไดรั้บการจดัตั้งให้เป็น 1 

ในสํานักงานยุติธรรมจงัหวดันาํร่อง สํานักงานยุติธรรมจงัหวดันครปฐมได้ปรับเปล่ียนจากการ

บริหารแบบเมตริกซ์มาเป็นการบริหารจดัการแบบนาํร่องตั้งแต่นั้นมาซ่ึงเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี

เศษในการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะเป็นการเนน้ในเร่ืองการกาํหนด มาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลา

ในการทาํงาน ซ่ึงจะเน้นเป็นเหมือนกบัระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงเหมือนกบัเป็นการทาํให้เกิด

ความชดัเจนในจุดยืนท่ีบุคลากรภายในสํานกังานฯ ตอ้งมีแนวทางปฏิบติัให้เกิดการดาํเนินงานท่ีมี

ประสิทธิภาพและเป็นไปตามท่ีไดก้าํหนดไวต้ั้งแต่ตน้ ซ่ึงในขณะเดียวกนัทางสํานักงานยุติธรรม
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จงัหวดันครปฐม มีการดาํเนินงานในดา้นของวิสัยทศัน์ท่ีทางสํานกังานกาํหนดโดยคาํนึงถึงความ

สอดคลอ้งของแผนปฏิบติัราชการ 4 ปีของกระทรวงยุติธรรมรวมถึงแผนปฏิบติัราชการ 4 ปีของ

สํานกังานยุติธรรมจงัหวดันาํร่อง คือ "เป็นหน่วยงานท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ในการพฒันาส่งเสริม

การรับรู้สิทธิ หน้าท่ี โดยประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมด้วยความเสมอภาค” เพื่อทาํให้การ

ดาํเนินงานในทุกภาคส่วนเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงการดาํเนินงานของสํานักงานยุติธรรม

จงัหวดันครปฐมไดย้ึดมัน่ในหลกัการปฏิบติังานตามวิสัยทศัน์ดงักล่าว เพื่อทาํให้เกิดการขบัเคล่ือน

ของบุคคลากรภายในสํานกังานฯ โดยมีจุดมุ่งหมายในการทาํงานไปในทิศทางเดียวกนั เกิดความ

เขา้ใจในหนา้ท่ีรวมไปถึงบทบาทของตนและมีความรับผิดชอบในงานท่ีตนไดรั้บมอบหมายซ่ึงจะ

ส่งผลใหก้ารทาํงานในสาํนกังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยทุกกลุ่มงานจะตอ้งคอยสนบัสนุน

การทาํงานของแต่ละฝ่ายให้สอดประสานกนัทั้งในดา้นการรับรู้ในเร่ืองของนโยบายและแนวทาง

ในการปฏิบัติร่วมกันกัน ก่อให้เกิดการทาํงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับ

คาํอธิบายของเจา้หนา้ท่ีจงัหวดันครปฐม กล่าววา่ 

 

นาํร่องน่ีมีเม่ือปี 2555-2556 มี 2555 มีอยู ่5 จงัหวดัและก็ปี 2556 มีอีก 5 จงัหวดั ก็

จะมีการกาํหนดในเร่ืองของมาตรฐาน ขั้นตอน ระยะเวลาในการทาํงาน ซ่ึงเป็น

เหมือนกับระบบการควบคุมภายใน แต่ว่าในปัจจุบันถ้าถามว่าการกําหนด

มาตรฐานหรือวิธีการหรือกลไกหรือแนวทางปฏิบัติในการทาํงานข้ึนอยู่กับ

สํานกังานยุติธรรมจงัหวดัโดยตรงหรือไม่ก็ตอ้งบอกตามตรงว่าตวัของมตราฐาน

ในการกาํหนดน่ีในปัจจุบนัน่ี ในอดีตจะมีหน่วยงานท่ีดูแลยุติธรรมจงัหวดัคือ 

สบจ. ตอนน้ีเปล่ียนเป็น กยจ. เม่ือก่อนเขาจะลงมาและพยายามจดัทาํมาตรฐานใน

การทาํงานเพื่อให้สํานักงานทุกสํานักงานมีแนวทางการทาํงานเป็นไปในทาง

เดียวกนั (นามสมมติ 1, 2557) 

 

สํานกังานยุติธรรมจงัหวดันครปฐมเป็นสํานกังานยุติธรรมจงัหวดันาํร่องไดไ้ม่นาน

นกั ทาํใหท้างสาํนกังานยงัขาดประสบการณ์ในการวางแผนในดา้นการบริหารจดัการ รวมไปถึงการ

ลงพื้นท่ีในการเข้าถึงประชาชนยงัคงเป็นปัญหากับทางสํานักงานเน่ืองจากบุคคลากรท่ีทาํงาน

ทางดา้นน้ีโดยตรงยงัคงขาดความรู้ความเขา้ใจในการทาํงานร่วมประชาชนในพื้นท่ีรวมถึงการเขา้ใจ

ถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนในดา้นการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัประชาชนในเขตพื้นท่ี

ในจงัวดั จึงทาํให้มีการเกิดข้อผิดพลาดในการทาํโครงการต่างๆ ท่ีทางสํานักงานได้ทาํร่วมกับ

ประชาชนซ่ึงในโครงการต่างๆ มีทั้งท่ีประสบความสาํเร็จและไม่ประสบความสาํเร็จ ทางกลุ่มงานท่ี
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เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวจึงจาํเป็นตอ้งมีการปรับตวัในเร่ืองของการทาํงานอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้

สามารถเขา้ถึงปัญหาและก่อให้เกิดความเขา้ท่ีแทจ้ริงถึงความตอ้งการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน

การทาํงานร่วมกบัประชาชนในพื้นท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพร่วมกนั ทางสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั

ไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญัของปัญหาดงักล่าวและตอ้งการให้เกิดความรู้ความเขา้ใจอย่างแทจ้ริงข้ึน

ในสาํนกังานฯ จึงไดร่้วมกนัจดัการประชุมวเิคราะห์ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก เพื่อให้เขา้ใจถึง

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสกบัอุปสรรคของทางสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัรวม เพื่อทาํเป็นแนวทางใน

การดาํเนินงานของทางสาํนกังานฯโดยในการร่วมกนัประชุมผลท่ีไดจ้ากการประชุมก็จะเป็นขอ้มูล

ต่อไปในการจดัทาํแผนปฏิบติังานของทางสํานกังานฯ ดงัคาํกล่าวของเจา้หน้าท่ีจงัหวดันครปฐม 

กล่าวว่า  “มีการประชุมเพื่อปรึกษาในลกัษณะของการระดมสมองร่วมกนั เพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค เพื่อนาํไปเป็นขอ้มูลในการจดัทาํแผนปฏิบติังานของสํานักงานฯ 

ร่วมกนั (แผนปฏิบติัราชการประจาํปี)” (นามสมมติ 8, 2557) 

เม่ือทาํการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในและสามารถทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อน 

ทางสาํนกังานฯไดมี้แนวทางในการพฒันาสาํนกังานฯ ดงัน้ี 

1)  ทบทวนแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี กระทรวงยุติธรรมระดบัจงัหวดั พ.ศ. 

2556-2559 ให้โครงการ/กิจกรรมสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวดัและสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 

ในการทบทวนแผนดังกล่าวเพื่อให้เกิดการทํางานท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติได้มากข้ึน เพื่อ

ก่อใหเ้กิดการครอบคลุมของนโยบายในการทาํงาน 

2)  พฒันาแนวทางการทาํงานในลกัษณะบูรณาการร่วมกนัในหน่วยงานใน

กระบวน การยติุธรรมและท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สยจ. 

3)  พฒันาระบบเทคโนโลยขีอง สยจ. ใหมี้ความทนัสมยัข้ึน  

4)  สร้างความเขา้ใจการส่ือสารท่ีดี ชดัเจนใหทุ้กกลุ่ม/ฝ่ายทราบ 

5)  พฒันาระบบการติดตาม วเิคราะห์และประเมิน 

6)  สนบัสนุนการอบรมพฒันาส่งเสริมแนวคิดใหม่ๆ ใหก้บับุคลากร 

7)  ปลูกฝังให้มีวฒันธรรมองค์กรและค่านิยมของบุคลากรให้เป็นแนวทาง

เดียวกนั 

8)  สร้างขวญัและกาํลงัใจให้กบับุคลากรในการศึกษาหาความรู้และฝึกฝน

ตนเองเพื่อ ใหมี้ความกา้วหนา้ในอาชีพต่อไป 

9)  จดักิจกรรมเพื่อพฒันาการส่ือสารระหวา่งหวัหนา้ฝ่าย/กลุ่มกบัผูป้ฏิบติังาน 

10)  ปลูกฝังและปรับทศันคติ ค่านิยมร่วมและรูปแบบการปฏิบติังานเป็นไป

ในทิศทางเดียวกนั 
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เม่ือทาํการวเิคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกและสามารถทราบถึงโอกาสและอุปสรรค 

ทางสาํนกังานฯไดมี้แนวทางในการพฒันาสาํนกังานฯ ดงัน้ี  

1)  ส่งเสริมสนับสนุนการประชาสัมพนัธ์บทบาทหน้าท่ี และภารกิจของ

สาํนกังานยติุธรรมจงัหวดัในครอบคลุมทุกพื้นท่ีในจงัหวดั 

2)  ส่งเสริมสนบัสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายกระบวนการยุติธรรม สิทธิ

ต่างๆ ท่ีประชาชนควรรู้ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัประชาชน 

3)  วางแผนและเตรียมความพร้อมในการปฏิบติังานเพื่อรองรับสถานการณ์

การเมืองท่ีอาจเปล่ียนแปลงได ้

4)  เสริมสร้างความปรองดองสมานฉนัท ์ลดความขดัแยง้ใหเ้กิดข้ึนในสังคม 

5) ปรับแผนการทาํงานร่วมกับชุมชนให้สอดคล้องกับอาชีพ วฒันธรรม 

ประเพณีของคนในชุมชน 

6)  ส่งเสริมดา้นคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ ประชาชนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการ

ดาํเนินชีวติ 

7)  พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้เท่าทนักบัการกระทาํความผิดท่ีมีความซบัซ้อน

ข้ึน 

8)  ส่งเสริมใหป้ระชาชน (เครือข่าย) สามารถเขา้ถึงระบบเทคโนโลยมีากข้ึน 

9)   พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้เก่ียวกบัการกระทาํความผดิดา้นเทคโนโลย ี

เม่ือสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัไดท้าํการวิเคราะห์สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนทั้งภายในและภาย 

นอกทาํใหท้ราบถึงแนวทางในการพฒันาในการดาํเนินงาน จึงไดมี้การกาํหนดพนัธกิจข้ึนโดยพนัธ

กิจดงักล่าวจะเป็นการนาํเอาพนัธกิจจากทางกระทรวงยุติธรรมท่ีไดก้าํหนดให้กบัทางสํานกังานยุติ 

ธรรมจงัหวดันาํร่องมาทาํการปรับเปล่ียนให้เกิดความสอดคลอ้งกบัแนวทางท่ีทางสํานกังานฯ ได้

วเิคราะห์ออกมาจากการประชุมหารือร่วมกนั โดยพนัธกิจจะเนน้ให้เกิดสอดรับกบัประชาชนพื้นท่ี

ในจงัหวดัเป็นหลกั เพื่อทาํใหป้ระชาชนเกิดการมีส่วนร่วมและหนัเขา้มาหาทางสํานกังานฯ เม่ือเกิด

ปัญหาข้ึน โดยแนวทางต่างๆ สามารถตอบสนองความตอ้งการของทางสํานกังานยุติธรรมและตวั

ของประชาชนท่ีเขา้มารับบริการไดต้รงจุด ส่งผลทาํให้การดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

และรู้ถึงจุดยนืท่ีจะตอ้งดาํเนินการท่ีทางสาํนกังานฯสามารถทาํให้ประชาชนไดอ้ยา่งจริงจงั ซ่ึงพนัธ

กิจของทางสํานกังานฯมีดงัน้ี 1. ประชาสัมพนัธ์บทบาทและภารกิจของสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั

นครปฐม 2. พฒันาและส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม 3. พฒันาและส่งเสริมระบบการบงัคบัใช้

กฎหมายและสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 4. เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและหน้าท่ีของ

ประชาชน 5. พฒันาบุคลากรในองค์การให้มีคุณธรรมและมีความพร้อมในการอาํนวยความ
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ยุติธรรม 6. เร่งรัด พฒันา ประสาน สนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายใน

กระบวนการยุติธรรม และ 7. เป็นศูนย์รวมของบุคลากรเพิ่มความรู้ให้ข้อมูลให้บริการของ

หน่วยงานในกระทรวงยติุธรรมกบัทุกภาคส่วน 

 ทางสํานักงานฯได้ทาํการสร้างค่านิยมร่วมกันของบุคลากรภายในองค์การ เน่ืองจาก

บุคลากรท่ีมาทาํงานภายในสาํนกังานฯ มาจากหลากหลายท่ี จึงทาํให้เกิดวฒันธรรมท่ีมีความหลาก 

หลายข้ึนภายในสํานกังานฯ ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงกบัการดาํเนินงานและการประสานความร่วมมือ 

ทาํใหป้ระสบกบัปัญหาในเร่ืองของทีมงานและทศันคติส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการทาํงานทั้งส้ิน ทาง

สํานกังานฯจึงไดมี้การกาํหนดค่านิยมร่วมกนัข้ึน เพื่อเป็นแนวทางท่ีบุคลากรจะตอ้งปฏิบติัร่วมกนั 

ค่านิยมร่วมของทางสํานกังานฯ มีดงัน้ี  1. การมุ่งให้ความสําคญักบัประชาชน 2. ความมีจริยธรรม 

3. ความกระตือรือร้น 4. ความรับผดิชอบในภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย5. ความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกนั

และ 6. การทาํงานเป็นทีมซ่ึงพนัธกิจและค่านิยมร่วมดงักล่าว ดงักล่าวไดส้อดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ

เจา้หนา้ท่ีจงัหวดันครปฐม ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ 

 

ปัจจุบนัน่ีถา้พูดวา่หนา้งานของเราคือ ตอ้งมองวา่สาํนกังานยุติธรรมจงัหวดัน่าท่ีจะ

เป็นหน่วยงานแรกท่ีประชาชนนึกถึงเม่ือมีปัญหาทางดา้นกฎหมายมีปัญหาในเร่ือง

ของกระบวนการยุติธรรม มีปัญหาเร่ืองสิทธิท่ีเขาถูกละเมิด เช่น ปัญหาสาธาณะ

เร่ืองท่ีดินทาํกิน เร่ืองป่าสงวน เร่ืองการสร้างเข่ือน สร้างการฝาย คืออยา่งแรกเลย

ถา้เขารู้สึกวา่ถูกละเมิด จากรัฐหรือจากเอกชนหรืออะไรก็ตามเขาตอ้งมานึกถึงเรา

ก่อน หรือแมแ้ต่กระทัง่การดาํเนินคดีเล็กๆ น้อยๆ ก่อนท่ีเขาจะดาํเนินคดีเขาตอ้ง

นึกถึงเราก่อน ว่าเขาจะดาํเนินคดีแล้วเป็นอย่างไร ขั้นตอนการดาํเนินการเป็น

อยา่งไร แทนท่ีเขาตอ้งกลายไปเป็นเหยื่อเพราะ ฉะนั้นน่ีสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั

จะอยูค่อยคุม้กนัให้กบัประชาชนท่ีเขาสามารถท่ีจะเขา้สู่กระบวนการโดยท่ีเขาไม่

ตอ้งไปกลวัว่าต่อไปจะมีคนมาหาผลประโยชน์ หรือกลัน่แกล้งหรืออะไรต่างๆ 

(นามสมมติ 1, 2557) 

 

การกาํหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของทางสํานกังานยุติธรรมฯจะเป็นการดาํเนินนโยบาย

ตามท่ีทางกระทรวงยติุธรรมไดก้าํหนดไว ้ตามภารหนา้ท่ีของแต่ละฝ่าย ซ่ึงทางสํานกังานยุติธรรมฯ

ไดเ้ล็งเห็นถึงความเหมาะสมในการดาํเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์จึงไดมี้การปรับเปล่ียนให้

ความสอดคล้องในการนาํการให้เกิดการบูรณาการกบัสภาพของพื้นท่ีของจงัหวดั โดยเป็นการ

กาํหนดประเด็นท่ีมีความแน่นอนและชัดเจน สามารถนําไปปฏิบติัได้จริง โดยจะมีการทาํงาน
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ร่วมกนักบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินงาน ดงัคาํกล่าวของเจา้หนา้ท่ีจงัหวดันครปฐม กล่าว

วา่  

 

สํานักงานยุติธรรมจงัหวดัตอ้งนํานโยบายและยุทธศาสตร์มาแปลงแล้วก็นาํมา

ปฏิบติักับสํานักงานยุติธรรมจงัหวดั เพื่อใช้ในระดับจงัหวดัในการทาํงานตาม

นโยบายของทางกระทรวงฯ โดยเฉพาะนโยบายในเร่ืองของการอาํนวยความ

ยุติธรรม การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหล่ือมลํ้ า ส่งเสริมในเร่ืองของความ

เสมอภาค ในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (นามสมมติ 1, 2557) 

 

ยุทธศาสตร์สํานักงานยุติธรรมจังหวดันครปฐม 

1)  พฒันาระบบงานยุติธรรมระดบัจงัหวดัและอาํนวยความยุติธรรมตามมาตรฐาน 

สากล 

2)  เร่งรัดพฒันาระบบงานยติุธรรมทางเลือก 

3)  พฒันาระบบการบริหารจดัการภายในองคก์ร 

4)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพฒันาเครือข่ายด้านอาํนวย

ความเป็นธรรม 

5)  พฒันาการอาํนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน 

6)  การเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ทางสํานักงานยุติธรรมจงัหวดันครปฐมได้มีการพยายามให้การดาํเนินงานในโครงการ

ต่างๆ นั้นสอดคลอ้งกบัพนัธกิจท่ีตั้งไวใ้นตอนตน้ จึงไดมี้การจดัทาํโครงการโดยยึดเอาพนัธกิจเป็น

ตวั ตั้งเพื่อใหก้ารเนินงานของสาํนกังานฯ เพื่อใหส้ามารถบรรลุพนัธกิจท่ีทางสาํนกังานฯไดต้ั้งไว ้  

โดยเจา้หนา้ท่ีจงัหวดันครปฐมไดก้ล่าวไวว้า่  

 

ทาํไดค้รอบคลุมเฉพาะในส่วนของท่ีคิดแลว้มนัมาตรงกบัภารกิจของสํานกังาน

ยุติธรรมจงัหวดันั้น ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเร่ืองของยุติธรรมชุมชน การสนบัสนุน

ส่งเสริมศูนยย์ุติธรรมชุมชน หรือเครือข่ายยุติธรรมชุมชนท่ีมีอยูเ่ดิมกบัอีกเร่ืองคือ

การขบัเคล่ือนเปิดศูนยใ์หม่ และการบูรณาการการทาํงานร่วมกนัของหน่วยงานใน

สังกดักระทรวงฯ เพราะว่าตามบาทบาทเขาบอกว่า สํานกังานยุติธรรมจงัหวดัท่ี

ตั้งข้ึนเพื่อเป็นศูนยร่์วม เป็นศูนยท่ี์จะบูรณาการหน่วยงานในแต่ละส่วนให้มีจุดท่ี

เป็นท่ีรวมของหน่วยงาน” (นามสมมติ 1, 2557) 
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พนัธกจิที ่1 ประชาสัมพนัธ์บทบาทและภารกจิของสํานักงานยุติธรรมจังหวดันครปฐม 

1)  โครงการประชาสัมพนัธ์สาํนกังานยติุธรรมจงัหวดันครปฐม ประจาํปีงบประมาณ 

2)  เขา้ร่วมโครงการหน่วยบริการเคล่ือนท่ี (อาํเภอ..ยิม้) เพื่อประชาสัมพนัธ์ บทบาท

และภารกิจของสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดันครปฐม 

3)  ร่วมกับเทศบาลตาํบลบางเลนในการประชาสัมพนัธ์ บทบาทและภารกิจของ

สํานักงานยุติธรรมจงัหวดันครปฐม ให้กับผูเ้ข้าร่วมโครงการพฒันาศกัยภาพ เด็กและเยาวชน   

“แรลล่ีจกัยานตามแนววิถีพุทธลดโลกร้อน” เพื่อประชาสัมพนัธ์บทบาทและภารกิจของสํานกังาน

ยติุธรรมจงัหวดันครปฐม  

4)  ร่วมกบัสํานักงานคุมประพฤติจงัหวดันครปฐม ในการประชาสัมพนัธ์ บทบาท

และภารกิจของสํานกังานยุติธรรมจงัหวดันครปฐม ให้กบัผูเ้ขา้ร่วมโครงการอบรมพฒันาศกัยภาพ

เครือข่ายยติุธรรมชุมชน 

5)  โครงการประชาสัมพนัธ์สํานกังานยุติธรรมจงัหวดันครปฐมผ่านส่ือวิทยุ สถานี

วทิยชุุมชนและส่ือชุมชนต่างๆ ในจงัหวดันครปฐม 3 แห่ง  

6) โครงการประชาสัมพนัธ์บทบาท ภารกิจ หนา้ท่ี และงานบริการสํานกังานยุติธรรม

จงัหวดันครปฐมผา่นส่ือหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน  

7) โครงการจดัทาํเอกสารเผยแพร่บทบาท ภารกิจ หน้าท่ี และงานบริการสํานกังาน

ยติุธรรมจงัหวดันครปฐม  

 

พนัธกจิที ่2 พฒันาและส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม 

1) โครงการชุมชนสมานฉันท์ดว้ยยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบของศูนยย์ุติธรรม

ชุมชน 

2)  โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมดา้นยติุธรรมชุมชนจงัหวดันครปฐม  

 

พันธกิจที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมระบบการบังคับใช้กฎหมายและสร้างเครือข่ายยุติธรรม

ชุมชน 

1)  โครงการส่งเสริมสิทธิและความรู้ทางกฎหมายเพื่อเสริมสร้างชุมชนสมานฉันท์

และพิธีเปิดศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทระดบั 

2)  ไดมี้การแจกใบสมคัรเครือข่ายยุติธรรมชุมชนให้กบัผูเ้ขา้ร่วมโครงการประชาสัม 

พนัธ์สาํนกังานยติุธรรมจงัหวดันครปฐม 
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3)  เข้าร่วมประชุมประชาคมกับองค์กรปกครองท้องถ่ิน และเชิญชวนผูเ้ข้าร่วม

ประชุมท่ีสนใจสมคัรเป็นเครือข่ายยติุธรรมชุมชน 

 

พนัธกจิที ่4 เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและหน้าที่ของประชาชน 

1)  การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โดยการขอรับบริการ ณ จุดบริการของ

หน่วยบริการเคล่ือนท่ี ไดแ้ก่ การออกหน่วยโครงการจงัหวดันครปฐมพบประชาชนฯ และให้ความ 

รู้กฎหมายแก่ญาติผูต้อ้งขงั ณ หอ้งเยีย่มญาติ เรือนจาํกลางนครปฐม 

2)  เขา้ร่วมจดัรายการวิทยุชุมชน ไดแ้ก่ สถานีวิทยุเอ็นจอยมีเดีย FM 98.55 MHz  2. 

สถานีวทิยบุางเลน FM 99.25 MHz 3. สถานีวทิยไุผล่อ้ม เรดิโอ FM 91.75 MHz  

 

พนัธกจิที ่5 พฒันาบุคลากรในองค์การให้มีคุณธรรมและมีความพร้อมในการอาํนวยความ

ยุติธรรม 

1)  โครงการเสริมสร้างสัมพนัธภาพเครือข่ายยติุธรรมชุมชนสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดั

นครปฐม  

2)  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรหน่วยงานในสังกดักระทรวงยุติ 

ธรรมจงัหวดันครปฐม  

 

พนัธกจิที ่6 เร่งรัด พัฒนา ประสาน สนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย

ในกระบวนการยุติธรรม 

1)  การเยีย่มเยยีนศูนยย์ติุธรรมชุมชนและศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท 

2)  การประสานความร่วมมือกบัองคก์รปกครอง 

 

พนัธกิจที่ 7 เป็นศูนย์รวมของบุคลากรเพิ่มความรู้ให้ข้อมูลการให้บริการของหน่วยงานใน

กระทรวงยุติธรรมกบัทุกภาคส่วน 

1)  การประชุมเชิงปฏิบติัการขบัเคล่ือนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ : รวมพลงัความ

ร่วมมือทุกภาคส่วน  

2)  โครงการอบรมพฒันาเจา้หน้าท่ีและคณะทาํงานสํานกังานยุติธรรมจงัหวดันคร 

ปฐมต่อการเสริมการทาํงานร่วมกบัภาคประชาชน 

3)  การประสานงานกบัหน่วยงานในกระบวนการยติุธรรมในพื้นท่ีนครปฐม  
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2.   ดา้นการจดัการองค์การ (Organizing) (เป็นการแยกส่วนในการบริหารระหว่าง

คณะกรรมการบริหารกบัอตัรากาํลงัภายในสาํนกังานฯ) 

สาํนกังานยติุธรรมจงัหวดันครปฐม เป็น 1 ใน 10 สาํนกังานยุติธรรมจงัหวดันาํร่องซ่ึง

ทางสํานกังานปลดักระทรวงยุติธรรมไดท้าํการเปล่ียนแปลงรูปแบบในการบริหารคณะกรรมการ 

บริหารสํานกังานยุติธรรม โดยทางกระทรวงยุติธรรมไดป้รับบทบาทของตาํแหน่งประธานกรรม 

การบริหารสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั (ประธาน กยจ.) แยกออกจากตาํแหน่งหัวหน้าสํานกังาน

ยติุธรรมจงัหวดั (หวัหนา้ สยจ.) เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

โดยมีรูปแบบในการบริหารดงัน้ี  

ในส่วนของคณะกรรมการบริหารสํานักงานยุติธรรมจังหวดั โดยมีหัวหน้าส่วน

ราชการในสังกดักระทรวงยุติธรรมท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีจงัหวดันั้น หน่ึงคนซ่ึงจะได้รับเลือกมาจากท่ี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการดงักล่าวทาํหน้าท่ี เป็นประธานกรรมการบริหารสํานกังานยุติธรรม

จงัหวดั โดยมีหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและทิศทางของการบริหารจัดการของสํานักงาน

ยุติธรรมจงัหวดัในส่วนของคณะกรรมการทั้งหมดจะตวัแทนจากส่วนขา้ราชการท่ีอยู่ในสังกัด

กระทรวงยุติธรรม รวมไปถึงประธานศูนย์ยุติธรรมในพื้นท่ีเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ ซ่ึง

เจา้หนา้ท่ีจงัหวดันครปฐมไดก้ล่าวไวว้า่  

 

ส่วนในรูปของคณะกรรมการบริหาร ก็จะเป็นหวัหนา้ราชการในสังกดักระทรวงฯ 

แต่ละส่วนก็จะมาเป็นกรรมการบริหารสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั โดยแต่ละท่านท่ี

เป็นหวัหนา้ส่วนราชการจะลงมาคดัเลือกให้ท่านหน่ึงน่ีเป็นกรรมการบริหาร ก็ถา้

สมยัก่อนก็จะเปรียบเหมือนหัวหน้าของสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั ท่ีเหลือก็เป็น

รองประธาน และก็เป็นกรรมการ เลขาฯก็จะเป็นเจา้หนา้ท่ีในสังกดัสํานกังานฯ ซ่ึง

จะไม่เป็นขา้ราชการ (นามสมมติ 1, 2557) 

 

ในส่วนของหวัหนา้สํานกังานยุติธรรมจงัหวดั สํานกังานยุติธรรมจงัหวดันครปฐมจะ

มีขา้ราชการชาํนาญการพิเศษ 1 คน มาปฏิบติัหน้าท่ีเป็นหัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจงัหวดัแยก

ออกมา โดยท่ีบุคคลดงักล่าวจะไม่ไดม้าจากการสังกดัหน่วยงานเดิมร่วมอยูด่ว้ย แต่จะเป็นการไดรั้บ

การแต่งตั้งจากทางสํานกังานปลดักระทรวงยุติธรรมให้มาทาํหนา้ท่ีดงักล่าวโดยตรง ซ่ึงทางสํานกั 

งานยุติธรรมจงัหวดันครปฐม คือ นายเชิดชาย ช่วงเสน ดาํรงตาํแหน่ง นกัวิชาการยุติธรรมชาํนาญ

การ รักษาการในตาํแหน่งยุติธรรมจงัหวดันครปฐม หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจงัหวดัจะเป็นผู ้

บงัคบับญัชา ขา้ราชการ พนกังานราชการ และลูกจา้งชั่วคราวในสํานักงานยุติธรรมจงัหวดั โดย
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หวัหนา้สํานกังานยุติธรรมจงัหวดัสังกดัสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัและเป็นตาํแหน่งข้ึนตรงต่อการ

บงัคบับญัชาของประธานกรรมการบริหารสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัและปลดักระทรวงตามลาํดบั 

สาํหรับในส่วนของเจา้หนา้ท่ีท่ีทาํงานภายในสํานกังานยุติธรรมจงัหวดันครปฐมนั้น ทางสํานกังาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้มีการแต่งตั้ งข้าราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมไป

ปฏิบติังาน โดยตรงอีก 4 คน คือ นางประทุมทิพย ์สัมเภาวม์าลย ์ดาํรงตาํแหน่ง นกัจดัการงานทัว่ไป

ชาํนาญการ หวัหนา้กลุ่มงานฝ่ายอาํนวยการ, นายพงษธ์วชั แดงสมบูรณ์ ดาํรงตาํแหน่ง นกัวิชาการ

ยุติธรรมชาํนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานอาํนวยความยุติธรรมและนิติกร, นายถนอม บุญนาค ดาํรง

ตาํแหน่ง นกัวิชาการยุติธรรมชาํนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพฒันาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม 

และ ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอรพินท์ ม่วงเจริญ ดาํรงตาํแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมปฏิบติัการ กลุ่มงาน

พฒันาและส่งเสริมระบบงานยติุธรรม ซ่ึงทางเจา้หนา้ท่ีจงัหวดันครปฐมไดอ้ธิบายไวว้า่ 

 

ซ่ึงปัจจุบนัท่ีมนัมีโครงสร้างเป็นนาํร่องจะมีขา้ราชการท่ีมาทาํงานประจาํ ก็จะมี

ตาํแหน่งยุติธรรมจงัหวดัมาเป็นหัวหน้าสํานักงานฯ หัวหน้ากลุ่มก็จะเป็นระดบั

ชาํนาญการหรือปฏิบติัการแต่ส่วนใหญ่จะเป็นชาํนาญการ ซ่ึงขา้ราชการท่ีเขามาน่ี

จะสามารถลงไปคลุกคลีและเจาะงานในแต่ละงานได้ตลอด ซ่ึงก็เหมือนกับ

ลักษณะของการควบคุมภายในควบคุมมาตร ฐานการทาํงาน เขาก็จะมีความ

ละเอียดรอบคอบข้ึน (นามสมมติ 1, 2557) 

 

นอกจากนั้นทางสาํนกังานปลดักระทรวงยติุธรรม ไดจ้า้งลูกจา้งชัว่คราวไปปฏิบติังาน

ประจาํสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดั อีก 4 คน คือ ตาํแหน่งนกัวิชาการยุติธรรมและนกัวิชาการเงินและ

บญัชี (ซ่ึงอยู่ในกลุ่มงานของฝ่ายอาํนวยการ), ตาํแหน่งนิติกร (ซ่ึงอยูใ่นกลุ่มอาํนวยความยุติธรรม

และนิติกร) และ นกัวชิาการยติุธรรม (ซ่ึงอยูใ่นกลุ่มพฒันาและส่งเสริมระบบงานยติุธรรม) 

การบริหารจดัการดงักล่าวเป็นการกาํหนดรูปแบบเพื่อทาํให้เกิดประสิทธิผลในการ

ดาํเนินการของสํานักงานยุติธรรม เน้นในการขบัเคล่ือนการปฏิบติัภารกิจของทางสํานักงาน

ยติุธรรมฯ 

 

โครงสร้างอาํนาจหน้าทีแ่ละการจัดแบ่งฝ่ายงาน 

โครงสร้างการบริหารงานของสาํนกังานยติุธรรมฯ โดยแบ่งออกเป็น 1 ฝ่าย 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1)  ฝ่ายอาํนวยการ 

มีอาํนาจหน้าท่ีเก่ียวกบังานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารราชการกระ 
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ทรวงยุติธรรมระดบัจงัหวดั งานเลขานุการของผูอ้าํนวยการ (หัวหนา้) สํานกังานยุติธรรมจงัหวดั 

งานธุรการทัว่ไป งานบริหารบุคคล งานการเงิน งานงบประมาณ งานพสัดุ อาคารสถานท่ี งาน

ประชาสัมพนัธ์ และงานศูนยบ์ริการประชาชนกระทรวงยุติธรรมงานประสานและสนบัสนุนการ

ปฏิบติังานของหน่วยงานสังกดักระทรวงยุติธรรมท่ีไม่มีหน่วยงานในจงัหวดั งานกรรมการจงัหวดั

ในฐานะผูแ้ทนกระทรวงยุติธรรม งานสนบัสนุนการตรวจราชการของผูต้รวจราชการ กระทรวง

ยติุธรรม และงานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายซ่ึงเป็นการปรับจากศูนยบ์ริการร่วมกระทรวงยุติธรรมใน

จงัหวดัเดิมเจา้หนา้ท่ีจงัหวดันครปฐมไดอ้ธิบายไวว้า่ 

 

ฝ่ายอํานวยการเม่ือก่อนจะมาจากบริหารงานทั่วไป มีหน้าท่ีเป็นเลขา พัสดุ 

การเงิน-บญัชี เร่ืองบุคลากร เร่ืองของอาคารสถานท่ี เร่ืองของรถ รวมถึงเร่ืองของ

การประชาสัมพันธ์  และทําหน้า ท่ี เป็นเลขาของยุติธรรมจังหวัดและของ

คณะกรรมการบริหารยติุธรรมจงัหวดั หวัหนา้ฝ่ายน้ีจะเป็นตาํแหน่งนกัจดัการงาน

ทัว่ไปชาํนาญการ (นามสมมติ 1, 2557) 

 

2)  กลุ่มพฒันาและส่งเสริมระบบงานยติุธรรม  

มีอาํนาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการพฒันาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรมในจงัหวดั งาน

พฒันาและส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและอาสาสมคัรยุติธรรม งานจดัทาํและบริหาร

แผนปฏิบติัราชการกระทรวงยุติธรรมในระดบัจงัหวดั งานติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน

ตามแผนปฏิบติัราชการกระทรวงยุติธรรมระดบัจงัหวดังานประสานความร่วมมือดา้นงานยุติธรรม

กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน งานจดัทาํและพฒันาระบบฐานขอ้มูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การบริหารและการวางแผนของสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั งานจดัการความรู้ภายในหน่วยงาน งาน

จดัทาํแผนและโครงการพฒันาบุคลากรของหน่วยงานสังกดักระทรวงยุติธรรมในจงัหวดั งานฝ่าย

เลขานุการคณะการคณะกรรมการประสานกระบวนการยุติธรรมระดบัจงัหวดั งานตามนโยบาย

รัฐบาลในการส่งเสริมระบบงานยุติธรรม เช่น การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เป็นตน้ 

และงานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายเจา้หนา้ท่ีจงัหวดันครปฐมไดอ้ธิบายไวว้า่ 

 

ส่วนอีกกลุ่มหน่ึงเม่ือก่อนเป็นกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ก็จะเป็นกลุ่มพฒันา

และส่งเสริมระบบงานยุติธรรม มีหนา้ท่ีในการพฒันาส่งเสริมระบบงานยุติธรรม 

การบูรณาการหน่วยงานในสังกดักระทรวงยุติธรรม การประสานความร่วมมือกบั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัองคก์รภาคเอกชน ประชาชนและภาคส่วนอ่ืนๆ ท่ี
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เก่ียวขอ้งกบักระบวนการยุติธรรม รวมถึงการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เร่ืองของการจดัทาํแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี (นามสมมติ 1, 2557) 

 

ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบัข่อมูลจากเจา้หนา้ท่ีกลุ่มพฒันาและส่งเสริมระบบงาน

ยติุธรรมท่ีไดร้ะบุบทบาทหนา้ท่ีในการทาํงานของกลุ่มงานไวว้า่ 

 

หน้าท่ีหลกัมีเร่ืองการพฒันาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรมในจงัหวดั พฒันา

ยุติธรรมทางเลือก จดัทาํแผนบริหารสําหรับยุติธรรมในจงัหวดั แลก้็เร่ืองของการ

ติดตามประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนของกระทรวงฯท่ีส่งให้ดาํเนินการใน

ระดับจงัหวดั พฒันาเร่ืองฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศของเครือ ข่ายยุติธรรม

ชุมชน แลว้ก็ดาํเนินงานเร่ืองการจดัองคค์วามรู้ใหก้บัหน่วยงาน และทาํแผนพฒันา

บุคลากร (นามสมมติ 2, 2557) 

 

เครือข่ายยุติธรรมชุมชน 

 การดาํเนินงานของศูนยย์ุติธรรมชุมชนในปัจจุบนั ทางกระทรวงฯ จะทาํการสร้างความรู้

ความเขา้ใจให้กบัทางหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการดาํเนินการของศูนยย์ุติธรรมชุมชน จึง

ได้มีการจดัทาํโครงการการพฒันาและส่งเสริมยุติธรรมชุมชน เพื่อการเขา้ถึงความยุติธรรมของ

ประชาชน โดยโครงการดงักล่าวเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างสํานกังานยุติธรรมฯและ

ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงคือ กลุ่มพฒันาและส่งเสริมระบบงาน

ยุติธรรม โดยในการจดัทาํโครงการดงักล่าวมีวตัถุประสงคห์ลกัอยู ่3 ประการ คือ ประการท่ี 1 เพื่อ

ดาํเนินงานตามหลกัยุทธศาสตร์ประเทศดา้นการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกนัทาง

สังคม หรือยุทธศาสตร์ลดความเหล่ือมลํ้ า และแนวทางการพฒันาระบบยุติธรรม เพื่อลดความ

เหล่ือมลํ้ า โดยพฒันาแนวคิดระบบยุติธรรมชุมชนให้เป็นรูปธรรม ด้วยการจดัตั้งศูนย์ยุติธรรม

ชุมชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนข้ึนทัว่ประเทศ โดยดาํเนินการนาํร่องในระดบัตาํบลในจงัหวดั

ท่ีตั้งกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ ประการท่ี 2 เพื่อสร้างความเขา้ใจในการขบัเคล่ือนนโยบายการ

จดัตั้งศูนยย์ุติธรรมชุมชนตาํบลข้ึนในพื้นท่ีนาํร่อง ให้แก่ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งในจงัหวดัและ

ประการท่ี 3 เพื่อพฒันาศูนยย์ติุธรรมชุมชนระดบัตาํบลในพื้นท่ีนาํร่อง ให้มีขีดความสามารถในการ

ขบัเคล่ือนงานยติุธรรมชุมชนในพื้นท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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กิจกรรมท่ีทางโครงการไดด้าํเนินการมีอยู ่5 กิจกรรมคือ 

1) โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อกาํหนดแนวทางการปฏิบติัในการจดัตั้งศูนย์

ยติุธรรมชุมชนตาํบลนาํร่อง 18 จงัหวดั  

2) โครงการอบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในตาํบลนาํร่อง (ทุกหมู่บา้นในตาํบลนาํ

ร่อง) 

3) โครงการจดัประชุมช้ีแจงและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนยย์ุติธรรมชุมชนตาํบลนาํ

ร่อง 

4) โครงการจดัอบรมคณะกรรมการและท่ีปรึกษาศูนยย์ติุธรรมชุมชนตาํบลนาํร่อง 

5) งบประมาณสนบัสนุนการจดัทาํโครงการ/กิจกรรมของศูนยย์ติุธรรมชุมชนตาํบล

นาํร่อง 

ในการดาํเนินการของเครือข่ายยติุธรรมชุมชน เจา้หนา้ท่ีจงัหวดันครปฐมไดอ้ธิบายไวว้า่  

 

เครือข่ายยุติธรรมชุมชนของโครงการนาํร่องท่ีเป็นของปี 57 ก็คือโครง การหน่ึง

อาํเภอ หน่ึงศูนยย์ติุธรรม คือการจดัทาํหรือวา่จดัโครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

ให้คดัเลือก 1 ตาํบลใน 1 อาํเภอ ให้จดั 1 ตาํบลเป็นนาํร่องก่อน โดยให้ทอ้งท่ีก็คือ 

กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ร่วมกบัทอ้งถ่ินก็คือ อบต. เทศบาล ในการจดัตั้งศูนย ์โดยการ

เปิดศูนยก์็จะใหเ้ปิดท่ี อบต.หรือเทศบาล ทาํขอ้ตกลงให้เขากาํหนดพื้นท่ีเปิดไวไ้ห ้

และก็สนบัสนุนในเร่ืองของวสัดุ อุปกรณ์ รวมทั้งงบประมาณ ให้นายก อบต.หรือ

นายกเทศมนตรีเป็นท่ีประธานท่ีปรึกษาโดยตาํแหน่ง ส่วนเครือข่ายครือกรรมการ

เครือข่ายก็จะไปผกูอยูก่บัศูนยอ์าํนวยความเป็นธรรมของปกครอง ซ่ึงมีผูใ้หญ่บา้น

มีกาํนนั มีตวัแทนของหมู่บา้นเป็นคณะทาํงานอยูแ่ลว้ เอากลุ่มนั้นยกมาเลย เพื่อเอา

มาเป็นเครือข่ายด้วย เพื่อท่ีจะให้เขารับหน้างานเพียงหน้าเดียวไม่ใช่รับของศูนย์

อาํนวยความเป็นธรรมของทอ้งท่ีด้วยและก็มารับของศูนยย์ุติธรรมชุมชนด้วย ก็

โดยการท่ีจะยกตรงน่ีมาเพียงแต่เอาภารกิจของยุติธรรมชุมชนเขา้ไปแทรก เป็นอีก

ภารกิจหน่ึง อนัน้ีเป็นแนวคิดของปีงบประมาณ 57 ซ่ึงถา้ดูตามแนวคิดหรือตาม

โมเดล ท่ีกาํหนดมามนัจะค่อนขา้งตายตวัก็คือ เขาจะล็อคมาเลยวา่การจดัคุณตอ้ง

จดัร่วมกนัระหวา่งทอ้งถ่ินกบัทอ้งท่ี ก็คือตอ้งทาํงานบูรณาการกนั (นามสมมติ 1, 

2557) 
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ซ่ึงในหน้างานหลักของกลุ่มพฒันาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรมจะเน้นในการหา

เครือข่ายท่ีสามารถมาช่วยทาํงานให้กบัทางสํานักงานได้เพื่อทาํให้ทางเจา้หน้าท่ีสามารถเขา้ถึง

ประชาชนพื้นท่ีไดร้วมไปถึงชาวบา้นในชุมชนจะรู้และเขา้ใจในกระบวนการทาํงานของสํานกังาน

เป็นการประชาสัมพนัธ์การทาํงานเพื่อให้ช่วยให้คนในชุมชนเขา้มารับบริการมากข้ึน ซ่ึงเจา้หนา้ท่ี

กลุ่มพฒันาและส่งเสริมระบบงานยติุธรรม อธิบายไวว้า่  

 

หน้าท่ีหลกั คือ การพฒันาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรมของกระทรวงท่ีอยู่ใน

จงัหวดัเรา วิธีท่ีจะพฒันาและส่งเสริมได ้เราก็ตอ้งหาเครือข่ายหน้าท่ีหลกัๆ เราก็

คือหาเครือข่ายให้มาช่วยเราทาํงาน โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีเรามีอยูแ่ค่ 6 คนก็เลยตอ้ง

ลงไปหาเครือข่าย วธีิลงไปหาเครือข่ายเราก็ตอ้งลงไปประสานกบัทาง อบต. กาํนนั 

ผูใ้หญ่บา้น จะมีทอ้งถ่ินกบัทอ้งท่ี ทอ้งถ่ินจะของ อบต. ทอ้งท่ีก็กาํนนัผูใ้หญ่ พอ

เราลงไปเราก็ไปแนะนาํเขาวา่ สาํนกังานช่วยเหลือประชาชนอะไร ไดบ้า้ง ไม่วา่จะ

เป็นดา้นกฎหมาย ดา้นความช่วยเหลือกองทุนยุติธรรม ช่วยเหลือเร่ืองความเหล่ือม

ลํ้า เราก็จะไปแนะนาํให้กาํนนัผูใ้หญ่บา้นเขารู้เพื่อให้เขาไปบอกต่อแต่เราเป็นฝ่าย

ทาํ ของเขาเป็นผูป้ระสานใหเ้รา คือในชุมชนเขาในหมู่บา้นเขาถา้เขาเห็นเร่ืองท่ีไม่

เป็นธรรมหรือเร่ืองท่ีชาวบา้นถูกกระทาํ ซ่ึงชาวบา้นเขาจะไม่รู้เร่ืองเลยวา่จะตอ้งทาํ

อย่างไร ให้กาํนนัผูใ้หญ่บา้นไปรับเร่ืองแลว้ก็มาแจง้เรา เราก็ลงไปดาํเนินการให้

โดยทีฝ่ายอาํนวยการจะเป็นฝ่ายดาํเนินเร่ืองให้ ของเราเป็นฝ่ายไปหาลูกคา้มาให ้

(นามสมมติ 2, 2557) 

 

โครงสร้างและอาํนาจหน้าทีข่องศูนย์ยุติธรรมชุมชน แบ่งออกเป็น 3 ศูนย์ คือ 

1)  ศูนยย์ติุธรรมชุมชนกลาง  

(1)  คณะกรรมการศูนยฯ์ ประกอบดว้ย 

ประธานกรรมการ คือ รองปลดักระทรวงยติุธรรมท่ีไดรั้บมอบหมาย 

กรรมการ ประกอบดว้ย 

หวัหนา้ส่วนราชการในสังกดักระทรวงยติุธรรม 

หวัหนา้ส่วนราชการสังกดักระทรวงยุติธรรมท่ีอยูใ่นบงัคบับญัชา

ข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม 

หัวหน้าส่วนราชการไม่สังกัดกระทรวงยุติธรรมท่ีอยู่ในบงัคบั

บญัชาข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม 
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ผูต้รวจราชการกระทรวงยติุธรรม 

หวัหนา้กลุ่มตรวจสอบภายในระดบักระทรวงยติุธรรม 

ผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ 

กรรมการและเลาขานุการ คือ ผูอ้าํนวยการกองพฒันายุติธรรม

ชุมชน สป.ยธ. 

ผูช่้วยเลขานุการ คือ ข้าราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง

ยติุธรรมไม่เกิน 2 คน 

(กองพัฒนายุติธรรมชุมชน เป็นสํานักงานเลขานุการคณะ

กรรมการฯ) 

(2)  อาํนาจหนา้ท่ีของศูนยย์ติุธรรมชุมชนกลาง  

2.1)  กาํหนดแนวทางการพฒันาและการบริหารจัดการศูนย์ยุติธรรม

ชุมชนทุกระดบั ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและยทุธศาสตร์ของคณะกรรมการ 

2.2)  จัดทําและดํา เนินการตามแผนปฏิบัติการและโครงการ เพื่อ

ขบัเคล่ือนบทบาทหนา้ท่ีของศูนยย์ติุธรรมชุมชนกลาง 

2.3)  อาํนวยการปฏิบติังานของศูนยย์ุติธรรมชุมชนทุกระดบั รวมทั้งการ

ประสานส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 

2.4)  เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ และจิตสํานึกท่ีดีดา้นการยุติธรรมใน

ภาพรวม 

2.5)  กาํหนดหลกัสูตรการพฒันาคณะกรรมการศูนยย์ุติธรรมชุมชนและ

เครือข่ายยติุธรรมชุมชน ทุกระดบั 

2.6)  พัฒนาและฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนกลาง 

คณะกรรมการศูนยย์ติุธรรมชุมชนจงัหวดั และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.7)  จดัทาํฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนการพฒันาศูนยย์ุติธรรม

ชุมชนทุกระดบั 

2.8)  ติดตามและประเมินผลงานตามแผนปฏิบติัการและโครงการของ

ศูนยย์ติุธรรมชุมชนกลาง และศูนยย์ติุธรรมชุมชนจงัหวดั 

2.9)  ดาํเนินการเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์และสวสัดิการแก่คณะกรรมการ

ศูนยย์ติุธรรมชุมชน และเครือข่ายยติุธรรมชุมชนทุกระดบั 

2.10)  แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงาน เพื่อปฏิบติัการตาม
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อาํนาจหนา้ท่ี 

2.11)  ปฏิบติัหนา้ท่ีหรือดาํเนินการอ่ืนใดเก่ียวขอ้งตามท่ีไดรั้บมอบหมาย

จากคณะ กรรมการ คณะกรรมการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยติุธรรม 

(3)  ศูนยย์ติุธรรมชุมชนกลางมีคณะท่ีปรึกษา คือ 

3.1)  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม 

3.2)  ปลดักระทรวงยติุธรรม 

3.3)  รองปลดักระทรวงยติุธรรม 

3.4)  ผูแ้ทนสาํนกังานอยัการสูงสุด 

3.5)  ผูแ้ทนสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

2)   ศูนยย์ติุธรรมชุมชนจงัหวดั 

(1)  คณะกรรมการศูนยฯ์ ประกอบดว้ย 

ประธานกรรมการ คือ ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

กรรมการ ประกอบดว้ย 

ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาํบล เลือกกันเอง จาํนวนเท่ากับ 

จาํนวนหวัหนา้ส่วนราชการท่ีเป็นกรรมการ 

ปลดัจงัหวดั 

ผูบ้งัคบัการตาํรวจภูธรจงัหวดั 

พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั 

หวัหนา้ส่วนราชการสังกดักระทรวงยติุธรรมในจงัหวดั 

กรรมการและเลขานุการ คือ ยติุธรรมจงัหวดั 

(สํานักงานยุติธรรมจังหวดั เป็นสํานักงานเลาขานุการคณะ

กรรมการฯ) 

(2)   อาํนาจหนา้ท่ีของศูนยย์ติุธรรมชุมชนจงัหวดั 

2.1)  ดาํเนินการตามแนวทางการพฒันาและการบริหารจดัการท่ีศูนย์

ยุติธรรมชุมชนกลางกาํหนด รวมทั้งการประสานส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนอาํนวย การในการปฏิบติังานของศูนยย์ติุธรรมชุมชนตาํบลใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

2.2)  จัดทําและดําเนินการตามแผนปฏิบัติการและโครงการ  เพื่อ

ขบัเคล่ือนบทบาทหนา้ท่ีของศูนยย์ติุธรรมชุมชนจงัหวดั 
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2.3)  เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ และจิตสํานึกท่ีดีดา้นการยุติธรรมใน

ระดบัจงัหวดั 

2.4)  พฒันาและฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนจงัหวดั 

คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาํบล และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ตามหลักสูตรการพฒันาท่ี

คณะกรรมการศูนยย์ติุธรรมชุมชนกลางกาํหนด 

2.5)  จัดทาํฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนการพฒันาศูนย์

ยติุธรรมชุมชนในระดบัจงัหวดั 

2.6)  ติดตามและประเมินผลงานตามแผนปฏิบติัการและโครงการของ

ศูนยย์ติุธรรมชุมชนจงัหวดั และศูนยย์ติุธรรมชุมชนตาํบล 

2.7)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงาน เพื่อปฏิบติัการตาม

อาํนาจหนา้ท่ี 

2.8)  ให้คาํแนะนาํและช่วยเหลือเบ้ืองตน้แก่ประชาชนในขอ้กฎหมาย 

รวมทั้งการไกล่เกล่ียประนีประนอมขอ้พิพาท หรือระงบัขอ้ขดัแยง้ในจงัหวดั 

2.9)  รับเร่ืองราวร้องทุกข์ของประชาชน จาํแนกและส่งต่อไปยงั

หน่วยงานตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

2.10)  ให้การช่วยเหลือเบ้ืองตน้หรือส่งต่อกรณีรับเร่ืองราวร้องทุกขข์อง

เด็ก สตรี ผูสู้งอาย ุคนพิการ การคา้มนุษย ์และการใชค้วามรุนแรงในครอบครัว 

2.11)  รับแจ้งเบาะแสท่ีเก่ียวข้องกับการกระทาํความผิดคดีอาญาใน

จงัหวดั ตลอดจนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจา้หนา้ท่ีรัฐ 

2.12)  ส่งเสริมและสนับสนุนการดาํเนินกิจกรรมตามกระบวนการ

ยติุธรรมทางเลือกในจงัหวดั 

2.13)  ปฏิบติัหนา้ท่ีหรือดาํเนินกิจกรรมการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนกลาง คณะอนุกรรมการบริหารงานยุติธรรม

จงัหวดัภายใตค้ณะกรรมการบริหารงานยติุธรรมแห่งชาติ หรือผูว้า่ราชการจงัหวดั 

 (3)   ศูนยย์ติุธรรมชุมชนจงัหวดัมีคณะท่ีปรึกษา คือ 

3.1)  อยัการจงัหวดั 

3.2)  นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

3.3)  บุคคลอ่ืน ท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัเห็นสมควร 
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3)  ศูนยย์ติุธรรมชุมชนตาํบล 

(1)  คณะกรรมการศูนยฯ์ ประกอบดว้ย 

ประธานกรรมการ (กรรมการเลือกกนัเอง) 

รองประธานกรรมการ (กรรมการเลือกกนัเอง จาํนวน 2 คน ตามลาํดบั) 

กรรมการ ประกอบดว้ย 

ประธานคณะทาํงานดา้นอาํนวยการในคณะกรรมการหมู่บา้นทุก

หมู่บา้น เลือกกนัเอง 2 คน 

สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรือสมาชิกสภาเทศบาลท่ี

มีภูมิลาํเนาในหมู่บา้นทุกหมู่บา้น เลือกกนัเอง 2 คน    

ผูแ้ทนผูน้าํองคก์ร/กลุ่มอาชีพในตาํบล เลือกกนัเอง 1 คน 

ประธานศูนยย์ติุธรรมชุมชน (เดิม) ท่ีมีอยูใ่นตาํบล 1 คน 

ตาํรวจชุมชน 1 คน 

กรรมการและเลขานุการ  

นิติกร/เจา้หน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วน

ตาํบล/นายกเทศบาลในพื้นท่ีตาํบล 1 คน 

 (2)  อาํนาจหนา้ท่ีของศูนยย์ติุธรรมชุมชนตาํบล 

2.1)  ดาํเนินการตามแนวทางการพฒันาและการบริหารจดัการท่ีศูนย์

ยุติธรรมชุมชนกลางกาํหนด รวมทั้งการประสานส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนอาํนวย การในการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนหมู่บ้าน ให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

2.2)  จัดทําและดําเนินการตามแผนปฏิบัติการและโครงการ เพื่อ

ขบัเคล่ือนบทบาทหนา้ท่ีของศูนยย์ติุธรรมชุมชนตาํบล 

2.3)  เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจและจิตสํานึกท่ีดีดา้นการยุติธรรมใน

ตาํบล 

2.4)  จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนการพัฒนาศูนย์

ยติุธรรมชุมชนในระดบัตาํบล 

2.5)  ติดตามและประเมินผลงานตามแผนปฏิบติัการและโครงการภายใต้

การดาํเนินการของศูนยย์ติุธรรมชุมชนตาํบล 

2.6)  แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงาน เพื่อปฏิบัติการตาม

อาํนาจหนา้ท่ี 



123 

 

2.7)  ให้ค ําแนะนําและคอยช่วยเหลือเบ้ืองต้นแก่ประชาชนในข้อ

กฎหมาย รวมทั้งการไกล่เกล่ียประนีประนอมขอ้พิพาท หรือระงบัขอ้ขดัแยง้ในตาํบล 

2.8)  รับเร่ืองราวร้องทุกข์ของประชาชน จําแนกและส่งต่อไปยัง

หน่วยงานตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

2.9)  ให้การช่วยเหลือเบ้ืองตน้หรือส่งต่อกรณีรับเร่ืองราวร้องทุกข์ของ

เด็ก สตรี ผูสู้งอาย ุคนพิการ การคา้มนุษย ์และการใชค้วามรุนแรงในครอบครัว 

2.10)  รับแจง้เบาะแสท่ีเก่ียวขอ้งกับการกรทาํผิดคดีอาญาในหมู่บา้น

ตลอดจนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจา้หนา้ท่ีรัฐ 

2.11)  ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามกระบวนการ

ยติุธรรมทางเลือกในตาํบล 

2.12)  ปฏิบติัหนา้ท่ีหรือดาํเนินการอ่ืนใดเก่ียวขอ้งตามท่ีไดรั้บมอบหมาย

จากคณะ กรรมการศูนยย์ติุธรรมชุมชนอาํเภอ 

(3)  ศูนยย์ติุธรรมชุมชนตาํบลมีคณะท่ีปรึกษา คือ 

3.1)  ปลดัอาํเภอประจาํตาํบล  

3.2)  พฒันากรตาํบล 

3.3)  กาํนนั 

3.4)  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และ/หรือ นายกเทศมนตรีเทศบาล

ตาํบล 

3.5)  ผูแ้ทนยติุธรรมจงัหวดั 1 คน 

จากท่ีเห็นจากโครงสร้างและอาํนาจหน้าท่ีของศูนยย์ุติธรรมชุมชนจะเห็นการเนน้ท่ีจะ

ลงไปทาํใหค้รอบคลุมไล่มาตั้งแต่ สวนกลาง จงัหวดั ตาํบล ซ่ึงเป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงมามองใน

มิติของการทาํงานเชิงรุกมาข้ึนเพื่อทาํให้ประสบความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายท่ีไดมี้การตั้งไว้

นอกจะเป็นการทาํให้เกิดความครอบคลุมแลว้ยงัเนน้ในการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งท่ีอยู่

ในสังกดัของกระทรวงฯและไม่ไดอ้ยูใ่นสังกดักระทรวงฯเพื่อทาํให้เกิดการทาํงานร่วมกนั เรียกได้

วา่เป็นการร่วมมือกนัระหวา่งทอ้งถ่ินและทอ้งท่ีเป็นการร่วมมือกนัเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ

ทาํงาน 

กลุ่มอาํนวยความยติุธรรมและนิติการ 

มีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบังานประสานและให้ความช่วยเหลือประชาชนดา้นกฎหมายและ

กระบวนการยติุธรรม การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (กองทุนยุติธรรม งานช่วยเหลือ

ทางการเงินแก่ผูเ้สียหายและจาํเลยในคดีอาญา งานร้องเรียนร้องทุกขข์องประชาชน เป็นตน้) งาน
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ไกล่เกล่ียประนอมขอ้พิพาท งานเสริมสร้างความเป็นธรรมและอาํนวยความยุติธรรมตามท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากส่วนราชการสังกดักระทรวงยุติธรรมท่ีไม่มีหน่วยงานในจงัหวดั งานนิติการท่ีอยูใ่น

อาํนาจหนา้ท่ีของสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดั งานตามนโยบายรัฐบาลในการอาํนวยความยุติธรรมแก่

ประชาชน เช่น การแกไ้ขปัญหาหน้ีนอกระบบ ท่ีดินทาํกิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การ

ประสานการแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น และงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมายเจ้าหน้าท่ีจงัหวดั

นครปฐมไดอ้ธิบายไวว้่า  “การ กลุ่มอาํนวยความยุติธรรมและนิติการ เดิมช่ือกลุ่มว่ากลุ่มบริการ

ประชาชน (ท่ีไม่นาํร่อง) หน้าท่ีเก่ียวกบับริการประชาชนทางดา้นกฎหมาย ช่วยเหลือประชาชน 

ไกล่เกล่ีย ระงบัขอ้พิพาท รับเร่ือง-ร้องทุกข”์ (นามสมมติ 1, 2557) 

ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีกลุ่มอาํนวยความยติุธรรมและนิติ

การท่ีไดร้ะบุบทบาทหนา้ท่ีในการทาํงานของกลุ่มงานไวว้า่ 

 

ฝ่ายอาํนวยความยุติธรรมและนิติการ หลกัก็จะมีให้คาํปรึกษาทางกฎหมาย ก็จะมี

ทนายความท่ีเป็นท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย มีทนายอยู ่3 คนสับเปล่ียนหมุนเวียนกนั

มานัง่ รับเร่ือง-ร้องเรียนหรือไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท ส่วนใหญ่ทางกระทรวงจะ

เน้นเร่ืองการไกล่เกล่ียเป็นหลัก และกองทุนยุติธรรมก็จะให้ความช่วยเหลือ 8 

ภารกิจ คือ เงินประกนัตวั เงินจา้งทนายความ เงินค่าธรรมเนียมศาล การตรวจ

พิสูจน์ DNA ตรวจพิสูจน์ศพ แลว้ก็ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัค่าพาหนะ ค่าเดินทางเวลา

การต่อสู่คดี อีกอนัหน่ึงคือ สชง. คือ ค่าตอบแทนผูเ้สียหายจากจาํเลยในคดีอาญา 

ตวัน้ีค่อนขา้งจะโดดเด่น ใหค้วามช่วยเหลือโดดเด่น จะเป็นเงินช่วยเหลือผูเ้สียหาย

กบัจาํเลย (นามสมมติ 3, 2557) 

 

3)  ดา้นการควบคุม (Controlling) 

 ด้านการควบคุมจะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ 1. การควบคุมทัว่ทั้ งองค์การ เป็นการใช้

หลกัเกณฑ์เดียวกนัทั้งหมดในการควบคุมการทาํงานของคนในองค์การทั้งหมด ซ่ึงทางสํานกังาน

ยติุธรรมจงัหวดันครปฐมจะมีตวัช้ีวดัในการวดัผลของโครงการต่างๆ ในองคก์ารเป็นจาํนวน 10 ตวั 

ช้ีวดั ซ่ึงตวัช้ีวดัดงักล่าวจะนาํมาใชก้บัแผนงานทั้งหมดของทั้งองคก์าร และ 2. การควบคุมสมาชิก

ในองค์การ เป็นการใช้เกณฑ์ในการควบคุมสมาชิกแต่ละคนสํานักงาน เช่น การสรรหาและการ

คดัเลือกบุคคลเขา้ทาํงานในตาํแหน่งต่างๆ ท่ีทางสํานกังานไดก้าํหนดข้ึน, การฝึกอบรมและพฒันา

พนกังานให้มีความพร้อมในการทาํงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการทาํงานและการวดัผลในการ

ปฏิบติังานของสมาชิกในองค์การซ่ึงสอดคล้องกบัคาํกล่าวของเจา้หน้าท่ีกลุ่มงานฝ่ายอาํนวยการ 
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กล่าววา่ 

 

เม่ือมาเป็นนาํร่องก็จะมีตวัช้ีวดัมาจบั หลงัจากท่ีเป็นนาํร่องประธานท่ีเก่ียวกบัเร่ือง

ดูแลก็เร่ิมปล่อยล่ะ ประธาน กยจ. ท่ีเป็นท่ีปรึกษา (2 ปีผลดั) ก็เร่ิมดูห่างๆ เพราะวา่

มีตวัจริงมา เพราะฉะนั้นโครงสร้างตรงน้ีก็จะดาํเนินใครดาํเนินมนัตามหนา้ท่ีของ

ตน พอดําเนินการไปทาํอย่างไรถึงจะรู้ว่าคุณทํางานดีหรือไม่ดี ก็ต้องมีการ

ประเมินผล ประเมินผลก็คือเอาตวัช้ีวดั 10 ตวัมาจบั (นามสมมติ 4, 2557) 

 

(1)  การควบคุมทั้งองคก์าร (ตวัช้ีวดั 10 ตวั) 

1.1)  ระดบัความสําเร็จของการอาํนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนท่ีมาขอความ

ช่วยเหลือ 

1.2)  ระดบัความสําเร็จในการดาํเนินโครงการสําคญัตามแผนปฏิบติัราชการ กระ 

ทรวงยติุธรรม ระดบัจงัหวดั 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) ประจาํปี งบประมาณ พ.ศ. 2556  

1.3)  ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาระบบงานยติุธรรมชุมชน 

1.4)  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการ ณ สํานกังานยุติธรรม

จงัหวดั 

1.5)  จาํนวนเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีสํานกังานยุติธรรม

จงัหวดั 

1.6)  ระดับความสําเร็จของการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตาม

แผนปฏิบติัราชการกระทรวงยติุธรรมระดบัจงัหวดั    

1.7)  ระดบัความสําเร็จของการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 จากสาํนกังานปลดักระทรวงยติุธรรม 

1.8)  ระดบัความสาํเร็จของการปรับปรุงสาํนกังานเพื่อรองรับการใหบ้ริการอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

1.9)  ระดบัความสาํเร็จในการจดัการองคค์วามรู้เพื่อปฏิบติังานในสาํนกังาน  

1.10)  ระดบัความสาํเร็จในการพฒันาเวบ็ไซตข์องสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดั 

(2)  การควบคุมสมาชิกในองคก์าร 

2.1)  การคดัเลือก (Selection) เป็นการคดัเลือกสมาชิกเพื่อมาปฏิบติัหน้าท่ีในการ

ทาํงานดา้นต่างๆ ของทางสํานกังานฯทาํให้ทางสํานกังานฯ มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถใน

การทาํงานทาํ ซ่ึงส่งผลให้ผลการทาํงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัคาํกล่าว
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ของเจ้าหน้า ท่ี ฝ่ายอํานวยการ กล่าวว่า   “เราจะประกาศสอบตามตําแหน่งท่ีต้องการ ตั้ ง

คณะกรรมการจดัสอบทั้งจากบุคคลากรภายในสํานกังานและหน่วยงานท่ีอยู่ในสังกดักระทรวงฯ 

คนท่ีเขา้มาจะเป็นลูกจา้งชัว่คราวหมด” (นามสมมติ 4, 2557) 

ซ่ึงหวัหนา้กลุ่มงานฝ่ายอาํนวยการไดอ้ธิบายขั้นตอนไวด้งัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1  ทางสํานักงานยุติธรรมฯ ได้รับอนุมติัการจดัสรรงบประมาณและ

ตาํแหน่งในการคดัเลือกบุคลากรท่ีตอ้งการนาํเขา้มาปฏิบติังานให้กบัทางสํานกังานยุติธรรมฯ จาก

ทางกระทรวงยติุธรรม 

ขั้นตอนท่ี 2  เป็นขั้นตอนในการเปิดรับสมคัรบุคคลทัว่ไปในตาํแหน่งหนา้ท่ี ท่ีทาง

สาํนกังานยติุธรรมฯ ตอ้งการ เม่ือทาํงานรับสมคัรก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบติัของผูม้าสมคัรตาม

เอกสารท่ีไดรั้บ 

ขั้นตอนท่ี 3   เม่ือตรวจสอบเอกสารเรียบร้อย ก็จะดาํเนินการสอบขอ้เขียนโดยมีใน

การออกขอ้สอบดงักล่าว มีการแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาโดยเฉพาะในการสอบคดัเลือก โดยคณะ 

กรรมการชุดน้ีจะเป็นผูอ้อกขอ้สอบทั้งหมด หลงัจากการสอบขอ้เขียนผ่านไป ต่อไปก็จะเป็นการ

สอบปฏิบติัตามความรู้ความสามารถเฉพาะในดา้นท่ีแต่ละคนทาํการสมคัรเขา้มา 

ขั้นตอนท่ี 4   นาํขอ้สอบท่ีไดท้าํการสอบเสร็จเรียบร้อยมาทาํการตรวจสอบความ

ถูกตอ้ง โดยคณะกรรมการท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ 

ขั้นตอนท่ี 5  ประกาศรายช่ือผูท่ี้ผา่นการคดัเลือก โดยการประกาศดงักล่าวจะประ 

กาศรายช่ือโดยเรียงตามผลคะแนนตามลาํดบั 

ขั้นตอนท่ี 6  สํานกังานยุติธรรมฯ ตดัสินในจา้งบุคลากรท่ีผ่านการคดัเลือกและมี

คุณสมบติัครบถว้นตามท่ีทางสาํนกังานยติุธรรมฯ ไดก้าํหนดไว ้

ขั้นตอนท่ี 7  มีการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 

ขั้นตอนท่ี 8  แนะนาํ-มอบหมายงานตามท่ีตาํแหน่งงานของบุคลากรนั้น 

ขั้นตอนท่ี 9  มีการติดตามการปฏิบติังาน ซ่ึงการติดตามดังกล่าวจะมีลักษณะท่ี

แตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัลกัษณะการจา้งงาน โดยการจา้งจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ ลูกจา้งชัว่คราว

และลูกจา้งเหมา 

2.2)  การฝึกอบรมและการพฒันา แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 1. การจดัองค์ความรู้

ภายในองคก์ารและ 2. การส่งบุคคลเขา้อบรมกบัหน่วยงานภายนอก ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีฝ่ายอาํนวยการได้

อธิบายไวว้า่ 
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เรามีการฝึกอบรมเยอะเลยของบุคคลภายนอก คือ ทางสป.เขาจะส่งมาว่าปีน้ี

สาํนกังานอยากจะให้เจา้หนา้ท่ีคนไหนอบรมเร่ืองอะไร ก็ส่งไปแลว้ก็จะไดอ้บรม 

จะมี 2 ส่วนคือ 1. เขาจดัให้เรา เราก็ไปตามท่ีเขาจดั 2. เขาก็ถามเราวา่เราอยากได้

การอบรมอะไร ไปอบรมกบัหน่วยงานภายนอก เขาจะ support เรา เราก็จะไป

อบรมกบัเขาแต่เขาเป็นคนออกค่าใชจ่้ายให้เรา นอกจากจะจดัให้เราไปๆ เขาก็ให้

เราเลือกบา้งวา่อยากจะไดอ้ะไร (นามสมมติ 4, 2557) 

 

ก)  การจดัองคค์วามรู้ภายใน  

1)  สาระสําคญัของระเบียบพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2551  

2)  ความหมาย จุดมุ่งหมาย และแนวทางการรักษาวนิยั 

3)  สาระสาํคญัของระเบียบพระราชบญัญติั ขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ 

พ.ศ. 2540 

4)  การอบรมเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร

และแบบฟอร์มงานการเงินและบญัชี 

5)  โครงการสัมมนา การส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรมและวินยัขา้ราช 

การพลเรือน 

(ข)  การส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมกบัหน่วยงานภายนอก 

ยติุธรรมจงัหวดั มีการอบรมดงัน้ี 

  1)  วทิยากรมืออาชีพ 

ฝ่ายอาํนวยการ มีการอบรมดงัน้ี 

  1)  เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการและ

ธุรกิจ 

  2)  การปฏิบติังานพสัดุ 

  3)  การพฒันาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด 

  4)  วทิยากรมืออาชีพ 

  5)  การพฒันาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด 

  6)  เทคนิคการเขียนหนงัสือติดต่อราชการธุรกิจ 

  7)  การบริหารพสัดุภาครัฐแนวใหม่ 

  8)  การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและ
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ทนัสมยั 

กลุ่มพฒันาและส่งเสริมระบบงานยติุธรรม มีการอบรมดงัน้ี 

   1)  วทิยากรมืออาชีพ 

  2)  การเขียนผลงานวชิาการและบทความ 

  3)  การพฒันาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในท่ีชุมชน 

  4)  การอบรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ โปรแกรม Microsoft 

Office 

  5)  การบริหารเป้าหมายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์

  6)  การวางแผนและบริหารโครงการอยา่งมืออาชีพ 

  7)  เทคนิคการเป็นพิธีกรและผูด้าํเนินรายการมืออาชีพ 

  8)  การพฒันาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในท่ีชุมชน 

  9)  เทคนิคการแกปั้ญหาและการตดัสินใจ 

กลุ่มอาํนวยความยติุธรรมและนิติกร มีการอบรมดงัน้ี 

 1)  เทคนิคการไกล่เกล่ียและการจดัการความขดัแยง้อยา่ง

สันติวธีิ 

 2)  หลกัปฏิบติัราชการเก่ียวกบัความรับผดิทางละเมิด 

  3)  หลกัปฏิบติัราชการเก่ียวกบัความรับผดิทางละเมิด 

 4)  หลกัปฏิบติัราชการเก่ียวกบัความรับผดิทางละเมิด

ของเจา้หนา้ท่ี 

 5)  เทคนิคการเจรจาต่อรองอยา่งมืออาชีพ 

2.3)  การวดัผลการปฏิบติังาน 

การวดัผลการปฏิบติังานของสํานกังานจะแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบตามตาํแหน่งของ

บุคลากรท่ีอยูใ่นสํานกังาน ซ่ึงจะมีการประชุมเจา้หนา้ท่ีภายในสํานกังานเป็นประจาํเพื่อแจง้งานท่ี

แต่ละบุคคลได้ทาํทุกเดือนนอกจากการประชุมดังกล่าวก็จะเป็นการประเมินผลท่ีมาจากทาง

กระทรวงกาํหนดและทางสํานกังานฯเป็นการกาํหนดรูปแบบมาเพื่อประเมินผลการปฏิบติัการของ

ลูกจา้งในสาํนกังานฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานฯ กล่าววา่ 

 

มีการประชุมเจา้หนา้ท่ีภายในสาํนกังานฯ เป็นประจาํทุกเดือนเพื่อช้ีแจงการทาํงาน 

แจง้และสรุปกิจกรรม รวมทั้งวิเคราะห์สภาพปัญหาการทาํงาน เพื่อวางแผนแนว

ทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการทาํงาน เพื่อให้การปฏิบติังานในคร้ังต่อไปมี
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ประสิทธิภาพมากข้ึนในส่วนของบุคลากรมีการกําหนดให้รายงายผลการ

ปฏิบติังานต่อหวัหนา้กลุ่มเป็นประจาํทุกเดือนและมีการประเมินผลการปฏิบติังาน

ของบุคลากรโดยลูกจา้งชัว่คราวปีละ1คร้ังขา้ราชการปีละ 2  คร้ัง (นามสมมติ 10, 

2557) 

 

การวดัผลการปฏิบติังานจะแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบคือ  

ก)  การประเมินผลการปฏิบติัราชการ (บุคลากรท่ีเป็นขา้ราชการ)  

การประเมินผลการปฏิบติัเป็นเกณฑ์ท่ีมาจากทางสํานักปลัดกระทรวง

ยุติธรรม องคป์ระกอบในการประเมินมี 2 องคป์ระกอบคือ 1. ผลสัมฤทธ์ิของงาน คือ การวดัจาก

ผลงานท่ีผ่านมาในปีท่ีได้รับการประเมินคิดเป็นร้อยละ 70 และ 2. พฤติกรรมการปฏิบติัราชการ 

(สมรรถนะ) ไดแ้ก่ การมุ่งสัมฤทธ์ิ, บริการท่ีดี, การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ, การยึดมัน่ใน

ความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม, การทาํงานเป็นทีม โดยคิดเป็นร้อยละ 30 การประเมินใน

หน่ึงปีจะมีการประเมิน 2 คร้ัง คือ รอบท่ี 1 วนัท่ี 1 ตค. 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557 และรอบท่ี 2 วนัท่ี 

1 เมษายน 2558 ถึง 30 กนัยายน 2558  

ข)  การประเมินลูกจา้งชัว่คราว (บุคลากรท่ีเป็นลูกจา้งชัว่คราวของ สยจ.)  

ทางสํานกังานฯจะมีการตั้งคณะกรรมการข้ึนมาเพื่อทาํการประเมินการ

ปฏิบติั งาน คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย 1. นายเชิดชาย ช่วงเสน (นักวิชาการยุติธรรม

ชาํนาญการ รักษาการในตาํแหน่งยุติธรรมจงัหวดันครปฐม ประธานกรรมการ) 2. นายถนอม บุญ

นาค (นกัวชิาการยติุธรรมชาํนาญการ กรรมการ) 3. นายพงษธ์วชั แดงสมบูรณ์ (นกัวิชาการยุติธรรม

ชาํนาญการ กรรมการ) และ 4. นางประทุมทิพย ์สัมเภาวม์าลย ์(นกัจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการ 

กรรมการ/เลขานุการ) 

องค์ประกอบในการประเมินมี 2 องคป์ระกอบคือ 1. การประเมินผลการ

ปฏิบติังาน (เป็นการประเมินผลงานของบุคคลในแต่ละส่วนงานท่ีรับผิดชอบ) คิดเป็นร้อยละ 50 

และ2.การประเมินพฤติกรรมการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ การมุ่งสัมฤทธ์ิ, บริการท่ีดี, การสั่งสมความ

เช่ียวชาญในงานอาชีพ, การยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม, การทาํงานเป็นทีม คิด

เป็นร้อยละ 50 การประเมินในหน่ึงปีจะมีการประเมิน 2 คร้ัง คือ รอบท่ี 1 วนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 ถึง

วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และรอบท่ี 2 วนัท่ี 1 เมษายน 2555 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 

ค)  การประเมินลูกจา้งเหมาเป็นการประเมินวา่จะมีการจา้งต่อจากทาง

สาํนกังานฯ หรือไม่เท่านั้น 
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4)  ดา้นการนาํ 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานฯจะมีอาํนาจในการสั่งการภายในสํานกังานทั้งหมด โดยจะมีตวัของ

คณะกรรมการเป็นส่วนท่ีคอยดูแลและจะเขา้มามีบทบาทไม่มากนกั เน่ืองจากการตดัสินใจในเร่ือง

ต่างๆ จะใหท้าง ผอ.ของสาํนกังานเป็นคนตดัสินใจในการดาํเนินงาน และนาํการดาํเนินการต่างๆ ท่ี

เกิดข้ึนมารายงานผลท่ีเกิดจาการทาํงานให้คณะกรรมการรับทราบเก่ียวกบัโครงการต่างๆ ท่ีทาง

สํานกังานไดจ้ดัทาํไป ทางคณะกรรมการอาจจะมีขอ้เสนอแนะเพื่อทาํการปรับปรุงการดาํเนินการ

ในคร้ังต่อไป การสั่งการของ ผอ. จะเป็นการใชอ้าํนาจแบบไม่เป็นทางการจะมีการคอยถามบุคลากร

ในสาํนกังานฯ เก่ียวกบัความตอ้งการในแต่ละฝ่าย สอบถามเก่ียวเก่ียวกบัการดาํเนินงาน การคอยดู

เก่ียวกับขั้นตอนการทาํงานต่างๆ ในเร่ืองของความถูกต้องเหมาะสม ระยะเวลาในการจัดทาํ 

มาตรฐานต่างๆ ในการดาํเนินงาน ให้อิสระในการคิดโครงการข้ึนมาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อ

พิจารณาในการจดัทาํโครงการดงักล่าว ดงัคาํกล่าวของเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานฯ กล่าววา่ 

 

จริงก็จะเป็นการคุยกันแบบไม่เป็นทางการ เป็นการเรียกมาคุยร่วมกันภายใน

สํานกังานมากกว่า เป็นการตกลงซ่ึงกนัและกนัเอง ใช้การใชว้าจามากกว่า อยู่กนั

แบบครอบครัวมากกวา่ จะมีจบักนัก็ตอนประเมินการทาํงานส้ินปี ดว้ยระเบียบเรา

ก็ต้องบอกเขาว่าเขาได้คะแนนเท่าไร มีจุดบกพร่องตรงส่วนไหนมีในแบบ

ประเมินผลงาน พอเรารู้วา่ดว้ยเราก็จะตอ้งเสริมให้เขา (นามสมมติ 4, 2557) 

 

ซ่ึงขอ้มูลขา้งตน้ก็จะไปสอดคลอ้งกบัคาํอธิบายของเจา้หนา้ท่ีของสาํนกังานฯ ท่ีกล่าวไวว้า่  

 

มีการมานัง่คุยกนัทั้งสาํนกังานวา่ในปีน้ีจะทาํอะไรบา้งโดยนาํเอาพนัธกิจมาเป็นตวั

ตั้งในการวางแผน แผนท่ีนาํปีก็คือเป็น แผน 4 ปี แลว้ค่อยๆ หยิบข้ึนมาเป็นปีๆ ใน

การจดัทาํ ส่วนใหญ่ทาง สป. เป็นคนคิดให้เราทาํพวกโครงการ กิจกรรมตามเขา 

เขาก็เกาะแผนกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ของกระทรวง แล้วเขาก็จะบอกว่าปีน้ีมี

งบประมาณเท่าน้ี คุณตอ้งทาํกิจกรรมน้ี หลงัจากนั้นทางสํานกังานก็จะมาดูว่าแต่

ละกิจกรรมท่ีให้มาตอ้งใชง้บประมาณโครงการละเท่าไร พร้อมกบัมีตวัช้ีวดัมาจบั 

ตอนน้ีก็เร่ิมเป็นองคก์รมากข้ึน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากขา้งบนลงมาขา้งล่าง ในแต่

ละปีกิจกรรมก็จะคลา้ยเดิมแต่จะมีการขยบัออกไปไม่ใช่วา่เหมือนเดิม (นามสมมติ 

5, 2557) 
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รูปแบบการบริหารสํานักงานยุติธรรมจังหวดัสมุทรสงคราม 

1)  ดา้นการวางแผน (Planning)   

กระทรวงยุติธรรมไดเ้ร่ิมจดัตั้งสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั 5 จงัหวดันาํร่องเพื่อเป็น

สาํนกังานยติุธรรมจงัหวดันาํร่องและดาํเนินการขยายผลการจดัตั้งสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัท่ีเหลือ

อีก 27 แห่งซ่ึงจงัหวดัสมุทรสงครามเป็นหน่ึงใน 27 จงัหวดันั้นดว้ย โดยมีอาํนาจหน้าท่ีทั้งในดา้น

การกาํหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ การพฒันางานยุติธรรมเชิงบูรณาการในมิติเชิงพื้นท่ีและการ

บริหารท่ีเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางสํานักงานยุติธรรมจงัหวดัสมุทรสงครามเป็นสํานักงาน

ยุติธรรมจงัหวดัแบบดั้งเดิมไดเ้ปิดทาํการพร้อมกบัจงัหวดัอ่ืนอีก 70 จงัหวดั เม่ือ วนัท่ี 31 สิงหาคม 

พ.ศ. 2548  

เพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการสํานักงานยุติธรรมจงัหวดัให้เป็นไปดว้ยความ

เรียบร้อย และบรรลุผลสําเร็จตามวตัถุประสงค์ กระทรวงยุติธรรมจึงได้วางระเบียบกระทรวง

ยุติธรรมว่าด้วยการบริหารสํานักงานยุติธรรมจงัหวดั พ.ศ. 2548 รองรับการปฏิบติังานโดยมีผล

บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 21 กนัยายน 2548 (ภายหลงัไดป้รับแกไ้ขเป็น ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวา่ดว้ย

การบริหารสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดั พ.ศ. 2550 โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 19 มกราคม 2550)   
สํานักงานยุติธรรมจงัหวดัสมุทรสงคราม ดาํเนินการในแบบดั้ งเดิม โดยไม่มี

ขา้ราชการมาประจาํอยูภ่ายในสํานกังาน มีแต่ลูกจา้งชัว่คราวซ่ึงส่งผลให้ลูกจา้งชัง่คราวขาดทกัษะ

ในการทาํงาน และความรู้ท่ีถูกต้องเก่ียวกบัโครงสร้างของสํานักงานยุติธรรมจงัหวดัทาํให้เกิด

ปัญหาในการและเกิดความผิดพลาดในการทาํงานได้ ส่งให้งานออกมาไม่มีประสิทธิภาพ การ

ทาํงานไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสํานกังาน ทางสํานกังานจึงให้บุคลากรร่วมกนัวิเคราะห์ 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของสํานักงานเพื่อทาํให้บุคลากรภายในสามารถรับรู้ถึง

ขอบเขตในการทาํงาน เพื่อให้เกิดความเขา้ใจร่วมกนัของบุคลากรในการแกไ้ขปัญหาและรับรู้ถึง

สาเหตุของปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน เพื่อทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหาได ้ 

สํานักงานยุติธรรมจังหวดัสมุทรสงครามได้มีการกําหนดวตัถุประสงค์ตาม

วิสัยทศัน์ของแผนปฏิบติัราชการ 4 ปีของกระทรวงยุติธรรม และไดก้าํหนดตามวตัถุประสงคต์าม

สาํนกังานยุติธรรมจงัหวดั คือ “องคก์รหลกัในการบริหารและบูรณาการงานยุติธรรม เพื่อให้สังคม

เกิดความเป็นธรรมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” ทางสํานักงานยุติธรรมจงัหวดัสมุทร 

สงครามได้มีการกาํหนดค่านิยมของทางสํานักงานฯ คือ “ยุติธรรมถ้วนหน้าประชามีส่วนร่วม” 

เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีหลกัในการปฏิบติังานของบุคลากรภายในสํานกังาน ซ่ึง

เจา้หนา้ท่ีจงัหวดัสมุทรสงครามไดอ้ธิบายไวว้า่  
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ถา้เป็นงานก็คือ ตามแผน 4 ปีท่ีเราไดป้ระชุมคณะทาํงานและมีการทาํออกมาเป็น

แผน 4 ปีแลว้ก็ดึงโครงการตามแผน 4 ปีมาแปลงเป็นแผนปีแลว้ก็ปฏิบติัตามนั้น 

แต่อีกส่วนหน่ึงท่ีเราควบคุมไม่ไดคื้อ งานท่ีมาจากกระทรวงฯหรือวา่กรมคุม้ครอง

สิทธิฯท่ีมอบหมายนโยบายในปีนั้นๆมา เราก็จะจดังานตามนั้นเพิ่มเติมอีก แผน 4 

ปีน่ีเราตั้งคณะทาํงานข้ึนมามีเครือข่ายเขา้มาร่วม โดยโยงจากแผนของกระทรวงฯ 

แผนจงัหวดัและเรามาทาํแผน 4 ปีของเราเองแลว้ก็ดึงแผน 4 ปีนั้นมาเป็นแผนปี 

อนัน้ีเป็นงานของเรา ส่ิงท่ีเพิ่มเติมคือกระทรวงฯแจง้มาเพิ่มเติมวา่ให้จดัโครงการน้ี 

เช่น ปีท่ีแลว้ให้จดัเสวนาหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มอบหมายลงมาเป็น

พิเศษหรืออยา่งกรมคุม้ครองสิทธิเขาจะมีโครงการแจง้มาเป็นปีๆ วา่จะให้ทาํอะไร 

อยา่งปีน้ีใหท้าํเร่ืองสมานฉนัท ์ชุมชนสมานฉนัท ์ถา้หากไม่มีประเด็นในเร่ืองของ

ขอ้พิพาทก็ให้ใช้ในเร่ืองของการส่งเสริมความรู้หรือว่าพฒันาศกัยภาพเครือข่าย 

อาสาสมคัร ในดา้นของการไล่เกล่ีย เราเลือกในการทาํการส่งเสริมความรู้ คือ กรม

คุม้ครองสิทธิฯส่วนใหญ่งานจะเป็นเร่ืองท่ีเน้นในการสร้างความสมานฉนัทห์รือ

วา่การระงบัขอ้พิพาท หรือวา่ปัญหาในชุมชนแลว้ให้จดัโครงการข้ึนมาร่วมกนัทาํ

เพื่อแกไ้ขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหนา้ เพื่อเป็นการสร้างความสมานฉนัท์ของคนใน

ชุมชน (นามสมมติ 11, 2557) 

 

โดยมีพนัธกิจของทางสาํนกังานฯ มีดว้ยกนัทั้งหมด 5 ขอ้  

1)  บริหารจดัการ อาํนวยความยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนเขา้ถึงความยุติ ธรรม

อยา่งทัว่ถึงเท่าเทียมและเป็นธรรม 

2)  ส่งเสริมและพฒันากระบวนการยติุธรรมทางเลือก 

3)  พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการและบุคลากรใหมี้ขีดสมรรถนะสูงสุด 

4)  ส่งเสริมและบูรณาการความร่วมมืองานยติุธรรมกบัทุกภาคส่วน 

5)  ส่งเสริมพฒันางานประชาสัมพนัธ์ยติุธรรมจงัหวดั 

พนัธกิจต่างๆ ท่ีทางสํานกังานได้กาํหนด เป็นแนวทางในการบริการของบุคลกรภายใน

สาํนกังานท่ียดึปฏิบติัต่อผูท่ี้มารับบริการซ่ึงสอดคลอ้งกบั คาํกล่าวของเจา้หนา้ท่ีของสํานกั งานฯ ท่ี

กล่าวไวว้า่  

 

การวางแผนการดาํเนินงานมุ่งเนน้การบริการประชาชนในการเขา้ถึงกระบวนการ

ยุติธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนรู้และเข้าใจกฎหมายและการดําเนินการใน
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กระบวนการยติุธรรมกระแสหลกัและกระบวน การยุติธรรมทางเลือก โดยมุ่งเนน้

ใหเ้กิดความสมานฉนัทร์ะหวา่งคู่พิพาทและการลดปริมาณคดีความท่ีจะข้ึนสู่ศาล 

(นามสมมติ 14, 2557)  

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ของทางสาํนกังานฯ มีดว้ยกนั 5 ขอ้ คือ 

1)  ดาํเนินการพฒันาการอาํนวยความยติุธรรมอยา่งเป็นระบบ 

2)  ปรับปรุงและพฒันาศกัยภาพการบริหารงานยติุธรรมและบุคลากร 

3)  ประสานส่งเสริมการพฒันากระบวนการยติุธรรมทางเลือก 

4)  ผลกัดนัการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและวิถีชีวิตชุมชน

อยา่งเป็นระบบ 

5)  การเตรียมความพร้อมบุคลากรดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อรองรับการ

เป็นประชาคมอาเซียน 

สาํนกังานยติุธรรมจงัหวดัสมุทรสงครามไดมี้การดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามท่ีไดต้ั้ง

แผนงาน/โครงการท่ีไดก้าํหนดไวเ้พื่อให้การดาํเนินการสามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวซ่ึ้ง

โครงการท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนจะมีการดาํเนินการโดยแยกประเภทของโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี

กล่าวไวข้า้งตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีของสาํนกังานท่ีกล่าวไวว้า่  

 

ในการจดัทาํโครงการจะมีการดาํเนินงานโดยแยกประเภทของโครงการนั้นๆ แต่

ละโครงการ แต่โดยส่วนรวม คือ การประสานงานกบัหน่วยงานทั้งภายในและ

ภายนอก รวมถึงการดาํเนินการประสาน งาน เชิญ เครือข่ายยุติธรรมชุมชนตาม

พื้นท่ีแล้วแต่โครงการท่ีจะลงพื้นท่ีใด ส่วนการออกพื้นท่ีในโครงการท่ีตอ้งมีท่ี

ปรึกษาทางกฎหมายทางสํานกังานก็จะประสานเชิญท่ีปรึกษาทางกฎหมายออก

พื้นท่ีร่วมกัน และส่วนใหญ่ในการจัดทําโครงการก็จะมีส่ือเอกสารในการ

ประชาสัมพนัธ์สาํนกังานฯ และใหค้วามรู้พื้นฐานแก่ประชาชนประ กอบกนัเสมอ 

(นามสมมติ 16, 2557) 

 

กิจกรรมท่ีทางสาํนกังานในจดัทาํข้ึนตามประเด็นยทุธศาสตร์ต่างๆ ท่ีไดก้าํหนดไว ้มีดงัน้ี 

1)  กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทาํความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของสถานท่ีราชการและเพื่อบาํเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวนั

เฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั โดยมีเจา้หนา้ท่ีจาํนวน 23 คนและเครือข่าย
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ยุติธรรมชุมชน จาํนวน 11 คนพร้อมดว้ยผูถู้กควบคุมความประพฤติ จาํนวน 26 คน ร่วมดาํเนินทาํ

กิจกรรม 5 ส เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2556   

2)  กิจกรรมคลินิกยุติธรรมเคล่ือนท่ีร่วมกบัธงฟ้า ราคาประหยดัลดค่าครองชีพ

ประชาชน เพื่อเผยแพร่งานบริการของศูนยบ์ริการประชาชนให้ประชาชนในพื้นท่ีรับทราบและเพื่อ 

ให้ประชาชนไดรั้บการบริการงานยุติธรรมท่ีสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมและทัว่ถึง ดาํเนินงานเม่ือ

วนัท่ี 3-4 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

3)  โครงการยุติธรรมร่วมใจองคก์รไร้พุง เพื่อสร้างความตระหนกัสร้างความเขา้

ใจความมุ่งมัน่ในการพิชิตอว้นพิชิตพุงของคนในองค์กร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์นโยบายและ

ทิศทางการดาํเนินงานใหบุ้คลากรในองคก์รไดรั้บรู้อนัจะนาํไปสู่ความร่วมมืออยา่งจริงจงั 

4)  โครงการสวดมนตร์ไหวพ้ระฟังธรรม เสริมพลงัในการทาํงานเพิ่มคุณภาพชีวิต 

เพื่อพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐแก่ขา้ราชการพนกังาน และลูกจา้งของหน่วยงานสังกดั

กระทรวงยติุธรรมและเพื่อเป็นการสร้างจิตสาํนึกและเสริมสร้างวินยัคุณธรรมและจริยธรรม ในการ

ทาํงานแก่ขา้ราชการพนกังานลูกจา้งของหน่วยงานสังกดักระทรวงยติุธรรม 

5)  โครงการรดนํ้ าดาํหัวขอพรผูใ้หญ่วนัสงกรานต์ เพื่อสร้างขวญักาํลังใจและ

เสริมสร้างความรักความสามคัคีกลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายยุติธรรมและเจา้หนา้ท่ีในสังกดักระทรวง

ยติุธรรม 

6)  โครงการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแก่ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ เพื่อเผย แพร่

ประชาสัมพนัธ์สาํนกังายติุธรรมจงัหวดั เพื่อให้คาํปรึกษาและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผูต้อ้งขงัใน

เรือนจาํและเพื่อเป็นการบูรณาการการทาํงานร่วมกนัระหวา่งสาํนกังานยุติธรรมจงัหวดั กบัเรือนจาํ 

7)   กิจกรรมคลินิกยติุธรรมเคล่ือนท่ีร่วมวนัพิการสากลจงัหวดัสมุทรสงคราม เพื่อ

นาํงานบริการดา้นเอกสารประชาสัมพนัธ์ประกอบดว้ย หนงัสือกฎหมายสามญัประจาํบา้น แผน่พบั

ประชาสัมพนัธ์กรมและนาํคลินิกยติุธรรมเคล่ือนท่ีไปใหค้าํปรึกษาและรับงานบริการ  

8)  โครงการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การใหบ้ริการศูนยบ์ริการประชาชนกระ ทรวง

ยุติธรรม เพื่อเผยแพร่บทบาทภารกิจของสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั เพื่อให้ประชาชนไดรั้บความ

เป็นธรรมและอาํนวยความยุติธรรมอยา่งทัว่ถึงและประชาชนสามารถขอรับบริการจากหน่วย งาน

ในสังกดักระทรวงยติุธรรม  

9)  โครงการยุติธรรมเคล่ือนท่ี ประจาํปีงบประมาณ 2557 เพื่อให้ประชาชนทราบ

บทบาทและอาํนาจหน้าท่ีของสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั และเพื่อให้ประชาชนใช้งานบริการดา้น

การให้คาํปรึกษาทางกฎหมาย การรับเร่ืองร้องทุกข ์การร้องเรียนเร่ืองต่างๆ รวมถึงการให้ความ รู้

ทางดา้นกฎหมายท่ีจาํเป็นในชีวติประจาํวนั 
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10)   โครงการสร้างความรักความสามคัคีและสร้างขวญักาํลงัใจแก่บุคลากรใน

สังกดักระทรวงยติุธรรมและเครือข่ายยติุธรรมชุมชน เพื่อสร้างเสริมความสามคัคีและสมานฉนัทใ์ห้

เกิดระหว่างบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อกระชับความ 

สัมพนัธ์เจา้หน้าท่ีระหวา่งหน่วยงานสังกดักระทรวงยุติธรรมและเพื่อแลกเปล่ียนของขวญัและเกิด

ทศันคติท่ีดีและรักองคก์รกระทรวงยติุธรรม 

11)  โครงการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกร่วมกบัโครงการเสริม สร้าง

ความสมานฉันท์ในชุมชน เพื่อเผยแพร่บทบาทภารกิจของสํานักงานยุติธรรมจงัหวดั เพื่อให้

ประชาชนไดรั้บความเป็นธรรมการอาํนวยความยุติธรรมอย่างทัว่ถึง และประชาชนสามารถมารับ

ขอบริการจากหน่วยงานในสังกดักระทรวงยติุธรรม 

12)   โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและติดตามผลการ

ดาํเนินงานของศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท เพื่อเพิ่มศกัยภาพให้กบัเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เพื่อ

ทบทวนบทบาทหนา้ท่ีของเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและเพื่อติดตามผลการดาํเนินงานของเครือข่าย

ยติุธรรมชุมชน 

13)  โครงการส่งเริมความรู้และพฒันาเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ดา้นการไกล่เกล่ีย

ระงบัขอ้พิพาทประจาํปี พ.ศ. 2557 เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชนและองคก์รประชาชนท่ี

สนใจไดมี้ความรู้ความเขา้ใจในระบบงานไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทและเขา้ร่วมเครือข่ายยุติธรรม

ชุมชน และเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชนและองคก์รประชาชนท่ีสนใจเขา้มามีส่วนร่วม

จดักิจกรรมดา้นยติุธรรมชุมชนกบักระทรวงยติุธรรมในลกัษณะหุน้ส่วนการพฒันา โดยการคิด ร่วม

ทาํและร่วมรับผดิชอบดว้ยกนั 

2)  ดา้นการจดัการองคก์าร (Organizing) (ไม่มีการแยกส่วนกนัของคณะกรรม การ

บริหารจะอยูร่่วมกนั อยูบ่นพื้นฐานการตดัสินใจร่วมกนั) 

การบริหารงานของสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัสมุทรสงครามเป็นการบริหารงาน

ในรูปแบบการบริหารแบบดั้งเดิม ทางสํานักงานยุติธรรมจงัหวดัสมุทรสงคราม มีการบริหารใน

รูปแบบคณะกรรมการบริหารสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั (กยจ.) ประกอบดว้ย หวัหนา้หน่วยงาน

สังกดักระทรวงยติุธรรมในจงัหวดัท่ีไดรั้บเลือกจากท่ีประชุม 1 คน มาเป็นประธานกรรมการพร้อม

กบัทาํหน้าท่ีเป็นหัวหน้าสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัอีกหน้าท่ีหน่ึง คือ นางทศันีย ์เปาอินทร์ ซ่ึงเป็น

ประธานกรรมการบริหารสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัสมุทรสงครามและเป็นผูอ้าํนวยการสํานกังาน

บงัคบัคดีจงัหวดัสมุทรสงครามอีกหนา้ท่ีหน่ึงดว้ย ซ่ึงยติุธรรมจงัหวดัไดก้ล่าวไวว้า่ 

ตาํแหน่งรองประธานของสํานักงานยุติธรรมฯ จะตอ้งเป็นหัวหน้างานในสังกดั

กระทรวงยติุธรรมในจงัหวดัอีก 1 คน คือ นายประพาส จาํเขียน เป็นรองประธานกรรมการ บริหาร
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สํานกังานยุติธรรมฯ และเป็นผูอ้าํนวยการสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดั ในส่วน

ของเจา้หนา้ท่ีจะเป็นการจา้งเหมาและเป็นลูกจา้งชัว่คราวตามความเหมาะสมของงานในสํานกังาน 

ในการปฏิบติังานในส่วนน้ีไม่มีเจา้หนา้ท่ีท่ีเป็นราชการมาปฏิบติังาน 

ตาํแหน่งกรรมการบริหารสํานักงานยุติธรรมฯ คือ นายนนทจิตร เนตรพุกกณะ  

นอกจากจะเป็นกรรมการบริหารงานยุติธรรมแลว้ฯ ยงัมีดาํรงตาํแหน่งเป็นผูอ้าํนวยการสํานกังาน

คุมประพฤติจงัหวดัสมุทรสงคราม 

ในส่วนตาํแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหารงาน คือ นางสาวพิมพพ์ร คลา้ย

สินธ์ุ และยงัเป็นเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน/สังกัดสํานักงานคุมประพฤติฯ และตาํแหน่ง

ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารงาน คือ นางสาวนพวรรณ เหล่าชูชยัสกุล และยงัเป็นพนัก 

งานคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ สังกดักรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 

ในส่วนของเจ้าหน้าท่ีจะเป็นการจ้างเหมาและเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามความ

เหมาะสมของงานในสํานักงาน ในการปฏิบัติงานในส่วนน้ีไม่มีเจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นราชการมา

ปฏิบติังาน 

ในส่วนของคณะกรรมการบริหารสํานักงานยุติธรรมจงัหวดัสมุทร สงครามทาํ

หน้าท่ีในการพิจารณาและรับผิดชอบผลสัมฤทธ์ิของงานในภารกิจกระทรวงยุติธรรมทั้งหมดท่ี

ดาํเนินการในเขตพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรสงคราม, พิจารณาและรับผิดชอบจดัให้มีแผนปฏิบติัราชการ

สํานักงานยุติธรรมจงัหวดัสมุทรสงคราม ท่ีสอดคล้องกบัแผนปฏิบติัราชการกระทรวงยุติธรรม 

แผนปฏิบติัราชการจงัหวดัสมุทรสงครามและปัญหาความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี ,พิจารณา

และกํากับดูแลการปฏิบติัราชการของส่วนราชการให้ปฏิบติัหน้าท่ีสอดคล้องกับแผน ปฏิบัติ

ราชการสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดัสมุทรสงคราม, พิจารณาและกาํกบัดูแลการบริหารงานบุคคลและ

พฒันาบุคลากรสําหรับข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีท่ีมาปฏิบัติงานในสํานักงานยุติธรรมจงัหวดั, 

พิจารณาการจดัทาํคาํขอตั้งงบประมาณและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนท่ี

กาํหนดไว,้ รายงานผลการปฏิบติังานไปปลดักระทรวงยุติธรรมทราบตามแนวทางท่ีกระทรวง

ยติุธรรมกาํหนดและปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีปลดักระทรวงยติุธรรมมอบหมาย 

ในการบริหารจดัการของสํานักงานยุติธรรมเป็นไปตามระบบการบริหารงาน

จงัหวดัแบบบูรณาการของกระทรวงยติุธรรม ซ่ึงเร่ิมดาํเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ใน

การบริหารจดัการจะเนน้การบูรณาการของทุกหน่วยงานในสังกดักระทรวงยุติธรรม และมีการจดั

องค์การแบบเมตริกซ์ (Matrix Organization) ซ่ึงจะทาํให้เกิดความยืดหยุ่นในการทาํงานของ

ทรัพยากรบุคคลในสํานกังานฯและเกิดการหมุนเวียนการปฏิบติัหน้าท่ีตามความเหมาะสม ในการ

เกล่ียอตัรากาํลงัจากหน่วยงานสังกดักระทรวงฯ ให้บุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบติังานในสํานกังาน
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ยุติธรรมจงัหวดัช่วยให้เกิดการประหยดังบประมาณไดซ่ึ้งเจา้หนา้ท่ีจงัหวดัสมุทรสงครามไดก้ล่าว

ไวว้า่ 

 

การหมุนเวียนเขาจะตอ้งมานั่งประจาํท่ีน่ีแต่ท่ีน่ีไม่ไดเ้ป็นลกัษณะอย่างนั้น ก็คือ

ดว้ยของลูกจา้งเองหรือว่าตวัพนกังานเองในสํานกังาน คือ เราสามารถทาํงานกนั

ไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งให้เจา้หนา้ท่ีหมุนเวียนท่ีเป็นหวัหนา้ฝ่ายน้ีเขา้มานัง่ปฏิบติังานท่ีน่ี 

เพียงแต่ว่าเวลาเราทาํหนังสือหรือทาํอะไรเสร็จแล้วเราจะตอ้งไปผ่านเขาให้เขา

รับทราบ และยุติธรรมจงัหวดัถึงจะเซ็นอนุมติัก็ว่ากนั อีกอยา่งในสมุทรสงคราม

เอ้ือในการเดินทาง สะดวกสบายเพราะวา่ไม่ไกลติดต่อ กนัง่าย ไม่เหมือนจงัหวดั

ใหญ่ๆ ท่ีจะไกลกนัอนันั้นจาํเป็นท่ีจะตอ้งมาดูแลในพื้นท่ีในส่วนของหน่วยงาน

ของตวัเอง (นามสมมติ 11, 2557) 

 

โดยถือเป็นการพฒันาบุคลากรของกระทรวงยุติธรรมอีกรูปแบบหน่ึงท่ีจะทาํให้บุคลากรมี

ความรู้ในภารกิจของหน่วยงานอ่ืน นอกเหนือจากงานประจาํของตนเอง และปฏิบติังานแทนกนัได ้

ซ่ึงในการท่ีตอ้งมารับผดิชอบและรูปแบบการทาํงานเดิมของบุคลากรมีความคลา้ยคลึงกนัทาํให้การ

ปฏิบติังานเป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

โครงสร้างอาํนาจหน้าทีแ่ละการจัดแบ่งฝ่ายงาน 

โครงสร้างการบริหารของสํานักงานฯ ไม่ได้มีความซับซ้อนจึงทาํให้การบริหารเป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถเช่ือมโยงในการประสานงานของแต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งเตม็ท่ี จึงส่งผล

ทาํใหส้ามารถบรรลุผลการดาํเนินงานไดเ้ป็นอยา่งดี ในการจดัแบ่งโครงสร้างการทาํงานภายในของ

สํานักงานฯจะแบ่งออกเป็น  3 กลุ่มตามคําสั่ งของกระทรวงยุติธรรมซ่ึงเจ้าหน้า ท่ีจังหวัด

สมุทรสงครามไดก้ล่าวไวว้า่ 

 

มีอยู่ 3 กลุ่มเพราะว่าเรายงัไม่ไดเ้ป็นจงัหวดันาํร่อง ผูบ้ริหารคือเอาหัวหน้าส่วน

ราชการท่ีอยู่ในจงัหวดัมาเป็นกรรมการบริหาร ส่วนเจา้หน้าท่ีก็แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 

กลุ่มบริหารงานทัว่ไป กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ และกลุ่มบริการประชาชน 

ซ่ึงถา้นาํร่องเขาจะเปล่ียนช่ือ คือ ตวัของยุติธรรมจงัหวดัก็จะดูแลสํานกังานน้ีพวก

กรรมการอ่ืนก็จะดูบางเร่ือง เช่น เราจะทาํโครงการอะไรก็จะให้เขาเห็นชอบ ถา้พูด

ถึงการบริหารสํานกังานฯก็จะเป็นคนท่ีไดรั้บเลือกให้เป็นยุติธรรมจงัหวดั เป็นผู ้
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เซ็นหนงัสือ เป็นผูล้งนามต่างๆ ส่วนท่ีแบ่งเป็น 3 กลุ่มก็จะมีเจา้หน้าท่ีประจาํซ่ึง

เป็นลูกจ้างชั่วคราวท่ีข้ึนตรงกบัสํานักงานปลดักระทรวงฯ ถือว่าเป็นอตัราของ

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ส่งมานั่งประจาํแต่ว่าหัวหน้ากลุ่มจะมาจาก

เจ้าหน้าท่ีหมุนเวียนมากจากสํานักงานต่างๆท่ีเป็นหน่วยงานในสังกัดท่ีเราขอ

อตัรากําลังมาเป็นหมุนเวียน ซ่ึงเขาจะนั่งปฏิบัติงานในหน่วยงานของเขาเอง

เพียงแต่วา่เวลามีงานอะไรเขาก็จะเป็นคนเซ็นรับทราบและก็ไปร่วมกิจกรรมบา้ง 

(นามสมมติ 11, 2557) 

 

1) กลุ่มงานทัว่ไป มีหนา้ท่ีรับผิดชอบงานธุรการ ไดแ้ก่ งานสารบรรณ งานพสัดุ 

งานการเงินและบญัชี งานการเจา้หน้าท่ี งานขอ้มูลสถิติ และงานประชาสัมพนัธ์ กลุ่มงานน้ีจะมี

เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานทั้งหมด 9 คน โดยแบ่งออกเป็น หวัหนา้กลุ่ม 1 คน ผูช่้วยหวัหนา้กลุ่มงานฯ 1 

คน และเจา้หนา้ท่ีประจาํกลุ่มงานฯจาํนวนอีก 7 คน  

2) กลุ่มงานนโยบายและยทุธศาสตร์ มีหนา้ท่ีรับผิดชอบการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจาํปี และแผนงบประมาณ รวมทั้งติดตาม

ประเมินผลการปฏิบติังานตามแผน โดยมีเจา้หนา้ท่ีจาํนวนทั้งหมด 6 คน โดยแบ่งเป็น หวัหนา้กลุ่ม

งาน 1 คน ผูช่้วยหวัหนา้กลุ่มงานฯ จาํนวน 3 คนและมีเจา้หนา้ท่ีประจาํกลุ่มงาน 2 คน  

3) กลุ่มงานบริการประชาชน มีเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบังานบริการประชาชน

ด้านกระบวนการยุติธรรมให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใส โดยใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นเคร่ืองเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ประกอบดว้ยภารกิจดงัน้ี 3.1 ศูนยบ์ริการ

ร่วมและคลินิกยุติธรรม ประกอบดว้ย งานบริการของส่วนราชการสังกดักระทรวงยุติธรรม ไดแ้ก่ 

การให้บริการขอ้มูลหรือคาํปรึกษา, การรับเร่ืองขออนุมติั หรืออนุญาตและการรับเร่ืองร้องเรียน 

ร้องทุกข ์หรือรับแจง้เบาะแส 3.2 ศูนยป์ระสานงานยุติธรรมชุมชน เป็นการทาํงานเพื่อให้เกิดการ

พฒันาและส่งเสริมการจดัตั้งศูนยย์ุติธรรมชุมชนและการดาํเนินงานของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 

โดยจดัใหมี้การวางระบบฐานขอ้มูลต่างๆ เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมโยงของขอ้มูลระหวา่งศูนยย์ุติธรรม

ชุมชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนกับสํานักงานยุติธรรมจังหวดัฯ และเม่ือได้ดําเนินการใน

โครงการต่างๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายมาจากทางกระทรวงยุติธรรมจะมีการดาํเนิน การติดตามและ

ประเมินผลในการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน โดยทาง

สํานกังานยุติธรรมฯ มีจาํนวนศูนยย์ุติธรรมจาํนวน 8 ศูนยแ์ละศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทระดบั

ตาํบลจาํนวน  10 ศูนย ์ทางสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัฯมีจาํนวนเครือข่ายยุติธรรมชุมชนท่ีตอบรับ

และผา่นการพฒันาศกัยภาพทั้งหมดจาํนวน 364 คน จาํแนกเป็นเขตพื้นท่ีจาํนวน 3 อาํเภอ คือ อาํเภอ
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เมือง, อาํเภอบางคนทีและอาํเภออมัพวา ซ่ึงในส่วนของศูนยย์ุติธรรมชุมชนมีเจา้หนา้ท่ีสํานกังานฯ 

ไดอ้ธิบายไวว้า่  

 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนจัดตั้ งโดยกลุ่มบุคคลท่ีสนใจในงานยุติธรรมจับมือกับ

หน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมโดยลกัษณะเป็นหุ้นส่วนกนัโดยหน่วยงานเป็นพี่

เล้ียงคอยให้คาํแนะนาํช่วยเหลือคอยอาํนวยความสะดวกและให้ความรู้ ลกัษณะ

งานนั้น ศูนยเ์ป็นท่ีรวมเครือข่ายเขา้ด้วยกนัเพื่อกระจายออกสู่ชุมชน ดูแลความ

ยุติธรรมซ่ึงกันและกันในพื้นท่ี ประชาสัมพนัธ์หรือรับเร่ืองราวต่าง เพื่อส่งต่อ

หน่วยงานเพื่อให้ดาํเนิน งานต่อ หรือระงบัเร่ืองต่างๆ กนัในชุมชน ตามเร่ืองและ

ความเหมาะสม มีการประชุมเพื่อประชาสัมพนัธ์และแลกเปล่ียนปรึกษาวางแผน

กนัร่วมกบัหน่วยงานในสังกดั (นามสมมติ 15, 2557) 

 

3)   ดา้นการควบคุม 

ดา้นการควบคุมจะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ 1. การควบคุมทัว่ทั้งองคก์าร เป็นการ

ใช้หลกัเกณฑ์เดียวกนัทั้งหมดในการควบคุมการทาํงานของคนในองค์การทั้งหมด และ 2. การ

ควบคุมสมาชิกในองคก์าร เป็นการใชเ้กณฑใ์นการควบคุมสมาชิกแต่ละคนสํานกังาน เช่น การสรร

หาและการคดัเลือกบุคคลเขา้ทาํงานในตาํแหน่งต่างๆ ท่ีทางสํานกังานไดก้าํหนดข้ึน, การฝึกอบรม

และพฒันาพนกังานให้มีความพร้อมในการทาํงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการทาํงานและการ

วดัผลในการปฏิบติังานของสมาชิกในองคก์าร 

(1)  การควบคุมทัว่ทั้งสาํนกังานฯ 

ดา้นการควบคุมของทางสาํนกังานฯ ส่วนใหญ่ในการทาํการประเมินโครงการ

เป็นการเก็บขอ้มูลทางสถิติ ในส่วนของการประเมินผลของสํานกังานฯจะไม่มีการกาํหนดตวัช้ีวดั

มาเป็นแนวทางหรือทิศทางของการทาํงานแต่จะเป็นการติดตามและประเมินผลจากการเก็บสถิติ

งานการเขา้มาใชบ้ริการของประชาชนในแต่ละปี ซ่ึงและมีการจดัผลการปฏิบติังานอยา่งสมํ่าเสมอ

สอดคล้องกับคาํกล่าวของเจ้าหน้าท่ีจงัหวดัสมุทรสงคราม กล่าวว่า  “กระทรวงไม่ได้กําหนด

รูปแบบมา ทาํประเมินสาํนกังานในดา้นของความพึงพอใจในการเขา้มาใชบ้ริการ” (นามสมมติ 12, 

2557) 

ซ่ึงก็จะสอดคลอ้งกบัเจา้หน้าท่ีทางสํานักงานฯ ท่ีกล่าวเก่ียวกบัการควบคุม

สํานกังานฯ ไวว้า่   “ท่ีน่ีไม่มีเกณฑ์การวดัท่ีเป็นตวัช้ีวดั แต่ใชป้ระเมินขั้นตน้ท่ีเป็นประเมินสถิติ มี

การรายงานการทาํงานในแต่ละไตรมาส เป็นการประเมินโครงการท่ีทาํ” (นามสมมติ 17, 2557) 
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(2 )  การควบคุมสมาชิกในสาํนกังานฯ 

2.1)  การคดัเลือก (Selection) 

ในส่วนของการคดัเลือกบุคคลเขา้ทาํงานกบัทางสํานกังานฯจะสามารถ

รับบุคคลทาํงานได้ตามตาํแหน่งท่ีตรงตามความตอ้งการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของเจา้หน้าท่ี

สํานัก งานฯ กล่าวว่า  “เขาให้ทาง สยจ.เป็นผูรั้บสมคัร คือผ่านยุติธรรมจงัหวดั ผ่านยุติธรรมใน

พื้นท่ี” (นามสมมติ 11, 2557) 

2.2)  การฝึกอบรมและการพฒันา แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 1.การจดัองค์

ความรู้ภายในองคก์ารและ 2.การส่งบุคคลเขา้อบรมกบัหน่วยงานภายนอก 

ก)  การจดัองคค์วามรู้ภายในองคก์าร 

1)  การฝึกอบรมการจดัทาํสาํนวนคาํขอการสนบัสนุนเงินหรือ

ค่าใชจ่้ายกองทุนยติุธรรม 

2)  โครงการส่ือสารจากองคก์รสู่ภูมิภาคเพื่อขบัเคล่ือน

แผนปฏิบติัราชการ กระทรวงยติุธรรม 

ข)  การส่งบุคคลเขา้อบรมกบัหน่วยงานภายนอก 

1)  ระเบียบพระราชบญัญติัขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ส่ง

เจา้หนา้ท่ีไปเขา้อบรมกบัจงัหวดั) 

2)  ระเบียบพระราชบญัญติั ขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ 

พ.ศ. 2540 

3)  โครงการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นคมนาคมขนส่งของ

ประเทศภายใตช่ื้องาน “สร้างอนาคตไทย 2020” 

4)  โครงการสัมมนาสนบัสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ตาม

แผนพฒันาจงัหวดัสมุทรสงครามปี 2556 

5)  ประชุมเขา้สู่ปฏิบติัการทบทวนแผนพฒันาจงัหวดั

สมุทรสงคราม 

6)  ฝึกอบรมลงระบบส่งต่อใหก้บั OSCC ศูนยช่์วยเหลือทาง

สังคม 

2.3)  การวดัผลการปฏิบติังาน 

การวดัผลการปฏิบติังานจะแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 

ก)   การประเมินผลการปฏิบติัราชการ (บุคลากรท่ีเป็นขา้ราชการ)  

ท่ีสํานกังานฯ น้ีจะไม่มีขา้ราชการมาประจาํคนท่ีเป็นขา้ราชกรก็จะ
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เป็นตวัของยุติธรรมจงัหวดัและเจา้หน้าท่ีหมุนเวียนท่ีเป็นหัวหน้าของกลุ่มงานในสํานกังานฯ ซ่ึง

การประเมินก็จะเป็นไปตามของหน่วยงานตน้สังกดัท่ีแต่ละคนสังกดัอยูไ่ม่ไดม้าเก่ียวขอ้งใดๆ กบั

สาํนกังานฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของเจา้หนา้ท่ีจงัหวดัสมุทรสงครามกล่าววา่ 

“ในส่วนของคนท่ีมีหน่วยงานอยูแ่ลว้ก็จะไปประ เมินกบัหน่วยงานของตน” (นามสมมติ 

18, 2557) 

 

ข)  การประเมินลูกจา้งชั่วคราว (บุคคลท่ีเป็นลูกจา้งชั่วคราวของ 

สยจ.) 

การประเมินลูกจ้างชั่วคราวก็ไม่มีแบบประเมินท่ีเป็นรูปแบบ

ชดัเจน ยงัไม่มีการกาํหนดตวัช้ีวดัอยา่งเป็นรูปธรรม จะใชเ้ป็นการทาํรายงานการปฏิบติังานของเจา้ 

หน้าท่ีเป็นรายบุคคลในทุกเดือนซ่ึงสอดคล้องกบัคาํกล่าวของเจา้หน้าท่ีของสํานักงานฯกล่าวว่า  

“จะมีการรายงานผลการปฏิบติังานรายบุคคลของลูกจา้งชัว่คราวและเจา้หน้าท่ีจา้งเหมาบริการใน

สาํนกั งานประจาํปีงบประมาณ” (นามสมมติ 16, 2557) 

ค)  การประเมินลูกจา้งเหมา 

การประเมินยงัขาดการประเมินท่ีชดัเจนเหมือนกบัลูกจา้งชัว่คราว 

ไม่มีการกาํหนดตวัช้ีวดัชดัเจนเป็นแค่การรายงานการปฏิบติัการเช่นกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าว

ของเจา้หน้าท่ีของสํานักงานฯกล่าวว่า  “ในส่วนของบุคลากรจะมีรายงานผลการปฏิบติัตนของ

พนักงานจา้งเหมาทุกๆ เดือน มีการบนัทึกการปฏิบติังานแต่ละวนัของลูกจา้ง” (นามสมมติ 17, 

2557) 

4)  ดา้นการนาํ 

ผูอ้าํนวยการสํานกังานฯจะมี 2 หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบคือ การท่ีตอ้งมาเป็นประธาน

กรรมการยุติธรรมจงัหวดั และอีกหนา้ท่ีหน่ึงคือ การเป็นอาํนวยการสํานกังานบงัคบัคดีซ่ึงเป็นตน้

สังกดัเดิม ทาํให้มีหน้าท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบมากข้ึน ซ่ึงในส่วนของการทาํหน้าท่ีในเร่ืองของการเป็น

ยุติธรรมจงัหวดัก็สามารถทาํหน้าท่ีไดเ้ป็นอย่างดีทั้งในดา้นการประชาสัมพนัธ์หน่วยงานให้เป็นท่ี

รู้จกั ตามโอกาสท่ีสามารถจะทาํได้ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรม/โครงการท่ีทางสํานักงานได้

เสนอและยงัมีการให้คาํแนะนาํเพื่อนะไปปรับปรุงแก้ไข ทาํให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการ

ทาํงานใน ในการติดต่อส่ือสารส่วนใหญ่จะเป็นแบบไม่เป็นทางการเนน้การพูดคุยกนัมากกวา่การ

ใช้อาํนาจไปบงัคบัโดยตรง ทาํให้ไม่เกิดความเครียดในท่ีทาํงานบรรยากาศจึงเป็นแบบกนัเอง ทุก

คนในสํานักงานฯ จึงมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั ซ่ึงสอดคล้องกบัคาํกล่าวของเจา้หน้าท่ีจงัหวดั

สมุทรสงครามไดก้ล่าวไวว้า่ 
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เราเป็นผูบ้ริหารเราก็จะกวดขนัวา่นอ้งๆทาํงานเรียบร้อยหรือไม่ ครบถว้นถูกตอ้ง 

ทนัเวลาหรือไม่ นั้นคือส่ิงทัว่ๆ ไปท่ีเราดู ในขณะเดียวกนัรูปแบบการบริหารท่ี

บางอยา่งไม่มีตายตวัข้ึนอยูก่บัความสะดวกของแต่ละท่ี ตวั ผอ.ก็จะคอยแนะนาํใน

การทาํงาน ก็เหมือนกบัผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งดูแลสํานักงานให้คาํแนะนาํช่วยเหลือ

หรือกวดขนัการทาํงาน กระตุน้หรือว่ากล่าวตาํหนิ ให้กาํลงัใจ ทุกอย่าง บางอยา่ง

เราอาจจะนาํบางเร่ืองท่ีเห็นวา่ดีมาปรับใช ้(นามสมมติ 11, 2557) 

 

ซ่ึงก็จะสอดคล้องกบัคาํกล่าวของเจา้หน้าท่ีจงัหวดัสมุทรสงครามเก่ียวกบัความสัมพนัธ์

ของตวัสาํนกังานฯเองและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง กล่าววา่ 

 

ความสัมพนัธ์ส่วนตวั การมีทศันคติ ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนราชการในจงัหวดั 

โดยส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือ ซ่ึงหนังสือก็ เป็นทางการแต่เราก็สามารถใช้

ความสัมพนัธ์ทุกคนไม่ไดมี้ปัญหากนัสามารถยกหูหากนัไดพ้ร้อมท่ีจะเขา้ใจกนั 

ทุกอย่างก็จะทําอะไรร่วมกัน ก็เป็นหน่ึงเดียวค่อนข้างจะมีสัมพันธภาพท่ีดี 

เหมือนกบัวา่เราเขา้กนัไดดี้ (นามสมมติ 11, 2557) 

 

4.4  การเปรียบเทยีบความเหมือนและความต่างซ่ึงนําไปสู่การบริหารทีม่ปีระสิทธิภาพ 

4.4.1  ด้านการวางแผน 

ทั้ง 2 จงัหวดัมีแผนในการดาํเนินการในการจดัทาํแผนปฏิบติัราชการของแต่ละแห่งท่ีมี

ความคล้ายคลึงกนั เน่ืองจากทั้ง 2 จงัหวดัได้รับแผนมาจากแผนปฏิบติัราชการ 4 ปีท่ีมาจาก

กระทรวงยุติธรรมโดยตรงและแผนปฏิบติัราชการ 4 ปีของสํานักงานยุติธรรมจงัหวดั ซ่ึงแผน

ดงักล่าวทั้ง 2 จงัหวดัไดม้าในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั ส่ิงท่ีต่างกนัคือการนาํไปใชใ้นแต่ละจงัหวดัซ่ึง

การนาํไปใชด้งักล่าวจะปรับเปล่ียนไปตามความเหมาะสมของสภาพพื้นท่ีในแต่ละจงัหวดัและการ

ดึงแผนออกมาใชข้องแต่ละจงัหวดัข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของแต่ละจงัหวดั

นั้นๆ ทาํใหโ้ครงการต่างๆ มีความแตกต่างกนั ซ่ึงเหตุผลหน่ึงท่ีมีความสําคญัคือ เร่ืองงบประมาณ ท่ี

ทางกระทรวงไดจ้ดัสรรมาให้กบัแต่ละจงัหวดั ซ่ึงสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัสมุทรสงครามเป็นการ

บริหารแบบดั้งเดิมจะไดรั้บการจดัสรรงบประมาณท่ีนอ้ยกวา่ ทาํให้การทาํโครงการในแต่ละโครง 

การจะถูกจาํกดัดว้ยงบประมาณท่ีได ้ส่งผลต่อโครงการท่ีมีความใหญ่และเล็กท่ีแตกต่างกนั รวมไป
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ถึงปริมาณของโครงการท่ีทาํก็ทาํให้เกิดความแตกต่างกนั แต่ในผลสุดทา้ยทั้ง 2 จงัหวดัก็มีความ

คาดหวงัท่ีจะทาํให้โครงการท่ีไดท้าํนั้นเกิดประโยชน์กนัคนในพื้นท่ีของตนให้ไดม้ากท่ีสุด แต่ใน

กระบวนการจดัการอาจจะมีความแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีจงัหวดันครปฐมได้

กล่าวไวว้า่ 

 

สาํนกังานเดิมท่ียงัไม่มีโครงสร้างอตัรากาํลงักบัสาํนกังานใหม่ท่ีมีพร้อมแลว้มนัจะ

มีความแตกต่างในดา้นการบริหารในดา้นผลการดาํเนินงานอยา่งไรบา้ง ท่ีเห็นได้

ชดัคือ เร่ืองงบประมาณไดไ้ม่เท่ากนั การจดัโครงการเหมือนกบัโครงการสําคญั

ตามแผนของสํานกัใหญ่อาจจะได ้350,000 บาท ของสํานกังานท่ีไม่นาํร่องอาจจะ

ไดป้ระมาณ แสนกวา่บาท (นามสมมติ 1, 2557) 

 

ในการวางแผนทั้ง 2 จงัหวดัมีการวางแผนการจดัทาํ SWOT โดยต่างก็วิเคราะห์จุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค สภาพแวดลอ้มต่างๆ ท่ีมีผลต่อสํานกังานฯ และนาํส่ิงท่ีไดม้าปรับใช้

กบัโครงการต่างๆ ท่ีไดก้าํหนดข้ึนมาในจงัหวดัของตน ซ่ึงส่งผลต่อการเกิดประสิทธิภาพในการทาํ

โครงการ ทาํให้โครงการมีผลตอบรับท่ีดีได้รับผลท่ีประสบความสําเร็จตามท่ีได้กาํหนดไว ้การ

วเิคราะห์ SWOT ดงักล่าวทาํให้ทางสํานกังานไดรั้บรู้ทิศทางในการดาํเนินงานของสํานกังานฯและ

ปรับเปล่ียนใหเ้กิดความเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีตั้งของสาํนกังานฯซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าว

ของเจ้าหน้าท่ีสํานักงานฯ กล่าวว่า  “มีการปรึกษาในลักษณะระดมสมอง เพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค เพื่อเป็นขอ้มูลในการจดัทาํแผนปฏิบติังานของสยจ.ร่วมกนั (แผน ปฏิบติั

ราชการประจาํปี)” (นามสมมติ 10, 2557) 

 ทั้ง 2 จงัหวดัมีการตั้งเป้าหมายและวตัถุประสงค์ในการทาํงาน ค่านิยมร่วมต่าง ท่ีมีความ

แตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัแต่ละสํานกังานฯ ท่ีพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั

ในพื้นท่ีของตน ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการบูรณาการของแต่ละพื้นท่ี โดยในแต่ละจงัหวดัมีความคาดหวงัให้

บุคลากรในสาํนกังานฯเกิดความเขา้ใจในบทบาทและหนา้ท่ีหลกัในการปฏิบติังานของตนท่ีเกิดข้ึน

ภายในสํานักงานฯและการออกมาทาํงานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ โดยบุคลากรในทุกฝ่ายจะให้

ความสําคญักบัโครงการต่างๆ ท่ีทางสํานกังานฯ ไดด้าํเนินการเพื่อให้เกิดความสําเร็จไดต้ามท่ีได้

กําหนดไว้และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดซ่ึงจะสอดคล้องกับคํากล่าวของเจ้าหน้าท่ีจังหวัด

สมุทรสงครามท่ีกล่าวไวว้า่  
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ทาํร่วมกนัตลอดทาํร่วมกนัในเร่ืองการสนับสนุน คน สถานท่ี การอาํนวยความ

สะดวก โครงการร่วมยงัไม่ถึงกับเป็นโครงการร่วม แต่หมายความว่าเวลาไป

ทาํงานแลว้ขอความสนบัสนุนโดยการอนุเคราะห์เร่ือง สถานท่ี เร่ืองจดัหาคนมา

เขา้ร่วม การอาํนวยความสะดวกต่างๆ มีการร่วมมือกนั แต่ถา้หน่วยงานในสังกดั

จะมีโครงการร่วมในการจดัทาํโครงการร่วมกนั (นามสมมติ 11, 2557) 

 

ซ่ึงในการทาํงานร่วมกนัทางเจา้หนา้ท่ีจงัหวดันครปฐมไดก้ล่าวไวไ้ดมี้ความสอดคลอ้งกนั

กบัทางเจา้หนา้ท่ีของจงัหวดัสมุทรสงครามคือ 

 

ถ้าเป็นในอดีตต่างส่วน ต่างก็ทาํภารกิจของตวัเองจะไม่ค่อยมีปฏิสัมพนัธ์หรือ

ร่วมมือสักเท่าไร อนัน้ีก็เป็นผลท่ีเกิดข้ึนวา่ยติุธรรมจงัหวดัมีการรวมกนั นอกจากน้ี

ก็มีในเร่ืองของการประสานกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงเป็น

หน่วยงานภายนอกกระทรวงฯ อย่าง ตาํรวจ พนักงานอยัการ ศาล ทนาย ความ 

หรือว่าหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง กบัความยุติธรรม เช่น สํานักงานจงัหวดั  ศูนย์

ดาํรงธรรม เป็นตน้ (นามสมมติ 1, 2557) 

 

4.4.2  ด้านการจัดการองค์การ 

ทั้ง 2 จงัหวดัมีการวางโครงสร้างของสํานกังานฯท่ีแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน เน่ืองจากเป็น

สํานกังานยุติธรรมท่ีเป็นแบบนาํร่องและสํานกังานยุติธรรมแบบดั้งเดิม โดยท่ีจงัหวดันครปฐมจะ

เป็นโครงสร้างของสํานักงานยุติธรรมจงัหวดันาํร่องซ่ึงจะมีขา้ราชการมาประจาํ เป็นหัวหน้างาน

ของแต่ละฝ่าย ซ่ึงจะต่างจากจงัหวดัสมุทรสงครามท่ีหัวหน้างานเป็นขา้ราชการแต่เป็นแบบการ

หมุนเวียนงานไม่มีขา้ราชการมาอยู่ประจาํท่ีสํานักงานฯโดยตรง ทางกระทรวงฯ ได้มีการปรับ

บทบาทของตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั (ประธาน กยจ.) แยก

ออกมาจากตาํแหน่งหวัหน้าสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั (หวัหนา้ สยจ.) เพื่อให้เกิดความเหมาะสม

และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ซ่ึงหวัหนา้สํานกังานจะเป็นผูบ้งัคบับญัชา บุคลากรภายใน

สํานกังานทั้งหมด โดยตาํแหน่งหัวหน้าจะข้ึนตรงกบัผูบ้งัคบับญัชาของประธานกรรมการบริหาร

สาํนกังานยติุธรรมจงัหวดัและปลดักระทรวง 

จงัหวดัสมุทรสงครามเป็นการจดัโครงสร้างแบบดั้งเดิมในการบริหารในรูปแบบคณะ 

กรรมการบริการสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั (กยจ.) ประกอบดว้ยหวัหนา้หน่วยงานสังกดักระทรวง

ยติุธรรมในจงัหวดัท่ีไดรั้บเลือกจากท่ีประชุม 1 คนมาเป็นประธานและมีตาํแหน่งรองประธานของ
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สํานกังานยุติธรรมฯ จะตอ้งเป็นหัวหน้างานในสังกดักระทรวงยุติธรรมอีก 1 คนและมีตาํแหน่ง

กรรมการบริหารสํานักงานยุติธรรมและในส่วนของเจ้าหน้าท่ีจะเป็นการจ้างเหมาและลูกจ้าง

ชั่วคราวซ่ึงในส่วนของเจ้าหน้าท่ีน้ีจะมีลักษณะเหมือนกับท่ีจังหวดันครปฐม การทาํงานของ

คณะกรรมการจะทาํหน้าท่ีพิจารณาและรับผิดชอบผลสัมฤทธ์ิของงานในภารกิจของกระทรวง

ยติุธรรม ทั้งหมดท่ีดาํเนินการในเขตพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรสงคราม ในการจดัองคก์รเป็นแบบเมทริกซ์ 

ซ่ึงจะเป็นการเกล่ียอตัรากาํลงัจากหน่วยงานให้บุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบติังานซ่ึงเจา้หนา้ท่ีจงัหวดั

นครปฐมไดก้ล่าวเก่ียวกบัความแตกต่างไวว้า่ 

 

หวัหนา้กลุ่มท่ีขบัเคล่ือนสํานกังาน แต่เขาน่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานท่ีเขาสังกดั

อยู่ ส่วนในรูปของคณะกรรมการบริหาร ก็จะเป็นหัวหน้าราชการในสังกัด

กระทรวงฯแต่ละส่วนก็จะมาเป็นกรรมการบริหารสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั โดย

แต่ละท่านท่ีเป็นหัวหน้าส่วนราชการจะลงมาคัดเลือกให้ท่านหน่ึงน่ี เป็น

กรรมการบริหาร ก็ถา้สมยัก่อนก็จะเปรียบเหมือนหัวหนา้ของสํานกังานยุติธรรม

จงัหวดั ท่ีเหลือก็เป็นรองประธาน และก็เป็นกรรมการ เลขาฯก็จะเป็นเจา้หนา้ท่ีใน

สังกดัสาํนกังานฯ ซ่ึงจะไม่เป็นขา้ราชการ (นามสมมุติ 1, 2557) 

 

ในส่วนของการจัดแบ่งโครงสร้างของฝ่ายต่างๆ จะเห็นความต่างอย่างชัดเจนตามท่ี

กระทรวงได้กาํหนดไวด้งัน้ี การจดัแบ่งฝ่ายงานของสํานักงานยุติธรรมจงัหวดันครปฐมจะแบ่ง

ออกเป็น 1 ฝ่าย 2 กลุ่มคือ ฝ่ายอาํนวยการ กลุ่มพฒันาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรมและกลุ่ม

อาํนวยความยุติธรรมและนิติกร ในส่วนของการจัดแบ่งฝ่ายงานของสํานักงานจงัหวดัสมุทร 

สงครามแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มงานทัว่ไป กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์และกลุ่มงาน

บริการประชาชน ซ่ึงในเน้ืองานท่ีทาํก็ยงัคงมีความคลา้ยคลึงกนัและในการจดัการโครงสร้างของ

จงัหวดันครปฐมมีการจดัโครงสร้างการจดัการงานอยา่งชดัเจนทาํให้งานออกมาไดอ้ยา่งมีประสิทธิ 

ภาพและไม่เกิดการทบัซอ้นของงานท่ีดาํเนินการภายในสาํนกังานฯ 

 

4.4.3  ด้านการนํา 

มีความต่างกนัในเร่ืองของอาํนาจในการจดัการสํานกังานฯโดยผูบ้ริหารสํานกังานยุติธรรม

จงัหวดันครปฐมจะมีอาํนาจในการควบคุมดูแล ตดัสินในเร่ืองต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสํานกังานฯ โดย

ผูบ้ริหารจะเป็นผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงกบับุคลากรทั้งหมดของสํานกังานฯ ทาํให้การใชอ้าํนาจเป็น 

ไปอย่างครอบคลุมและทัว่ถึง เป็นอาํนาจท่ีแทจ้ริงในการบริหารงาน ในส่วนของจงัหวดัสมุทร 
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สงครามจะถูกควบคุมและกาํกบัดูแลการดาํเนินงานทั้งหมดโดยคณะกรรมการบริหารสํานักงาน

จงัหวดัทั้งหมด ทาํให้ตวัของผูบ้ริหารสํานกังานเองไม่ไดมี้อาํนาจท่ีแทจ้ริงในการควบคุมดูแลงาน

ของสาํนกังานฯ 

ส่ิงท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั คือ การใชอ้าํนาจในการสั่งการแบบไม่เป็นทางการ เป็นการเนน้

ท่ีความสัมพนัธ์ของบุคลากรท่ีอยูใ่นสํานกังานฯ เป็นการเนน้การมีส่วนร่วมของบุคลากรทาํให้เกิด

บรรยากาศของการเป็นผูน้าํแบบท่ีเป็นประชาธิปไตย ให้ความสําคญักบัความคิดเห็นของบุคลากร

ภายในสํานักงานฯไม่ว่าจะเป็นเร่ืองใดท่ีเกิดข้ึนกับบุคลากร ตวัของผูบ้ริหารสํานักงานฯ ทั้ง 2 

จงัหวดัท่ีเป็นผูน้าํแบบไม่เป็นทางการ ไม่ไดใ้ช้อาํนาจท่ีมีอยู่ในการปกครองเพียงอยา่งเดียว ทาํให้

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานเป็นไปอยา่งครอบครัวไม่ไดเ้ป็นการทาํงานท่ีเคร่งเครียดจนเกินไป ซ่ึง

การปกครองเช่นน้ีอาจจะมาจากการท่ีสํานักงานยุติธรรมจงัหวดัยงัไม่ไดเ้ป็นหน่วยงานท่ีมีขนาด

ใหญ่มากและมีบุคลากรในการปฏิบติัท่ีมาก ทาํให้การสั่งการจึงเป็นแบบไม่เป็นทางการ ทาํให้การ

ทาํงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพบุคลากรกลา้คิดกลา้ทาํ ทาํให้เกิดโครงการต่างๆ มากมายและแต่

ละโครงการก็ประสบความสาํเร็จตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้การแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะ

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการออกไปภายนอกสํานกังานฯ บุคลากรจะร่วมมือกนัและแกไ้ขปัญหาออกมา

ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

4.4.4  ด้านการควบคุม 

มีความต่างกนัอย่างเห็นไดช้ดั คือ ทางสํานกังานฯจงัหวดันครปฐมจะมีตวัช้ีวดั ท่ีมีความ

ชดัเจนคือ ทางกระทรวงยุติธรรมจะมีตวัช้ีวดั 10 ตวัในการวดัการทาํงานของทางสํานกังานฯ โดย

ตวัช้ีวดัดงักล่าวจะถูกปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสม เพื่อให้สามารถวดัการทาํงานของทางสํานกั 

งานฯ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในส่วนน้ีทางจงัหวดัสมุทรสงครามจะไม่มีตวัช้ีวดัท่ีแน่นอนเป็น

การของใหท้าง สป. มาวดัการทาํงานของสาํนกังานเป็นคร้ังคราวเท่านั้น 

ในเร่ืองของการประเมินผลของบุคลากรในสํานักงานฯ ในส่วนของขา้ราชการก็จะเป็น

ตวัช้ีวดัการประเมินท่ีขา้ราชการตอ้งผา่นการประเมินจากกระทรวงยุติธรรมเหมือนกนั แต่ในส่วน

ของลูกจา้งเหมาและลูกจา้งชัว่คราวจะมีความแตกต่างกนัเน่ืองจากเป็นการจดัการประเมินข้ึนโดย

บุคลากรท่ีทางสํานักงานฯ ของแต่ละแห่งแต่งตั้งบุคลากรของตนข้ึนมาประเมินทาํให้เกณฑ์การ

ประเมินมีความแตกเพราะข้ึนอยูก่บัความคิดเห็นในการประเมินของแต่ละสาํนกังานฯ 

ซ่ึงในเร่ืองของการฝึกอบรมมีความแตกต่างกนัเน่ืองจากทางจงัหวดันครปฐมจะมีการส่ง

เจา้หน้าท่ีไปอบรมทั้งการฝึกอบรมภายในและการออกไปฝึกอบรมภายนอกอย่างต่อเน่ืองและเท่า

เทียม ซ่ึงในการส่งไปฝึกอบรมภายนอกนั้นจะเน้นให้ออกไปฝึกอบรมตามความต้องการของ



147 

 

บุคลากรในการหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อกลบัมาทาํงานของตนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและทุก

คนจะไดไ้ปฝึกอบรมอยา่งเท่าเทียม แต่ในทางกลบักนัทางจงัหวดัสมุทรสงครามมีการส่งเจา้หนา้ท่ี

ไปฝึกอบรมนอ้ยซ่ึงสามารถเห็นความแตกต่างไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

ซ่ึงในความแตกต่างทางดา้นการควบคุมมีเจา้หนา้ท่ีจงัหวดันครปฐมไดก้ล่าวไวว้า่ 

 

ความแตกต่างมีความชดัเจนในการติดตามประเมิณผล (สยจ.ใหม่) เน่ืองจากมีการ

ประเมินผลงาน ประเมินโดยหวัหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ท่ีเป็นขา้ราชการจาก สป.ยร. ท่ีมา

ปฏิบติัราชการใน สยจ.โดยตรง แต่ สยจ.ระบบเดิมให้ขา้ราชการสังกดักระทรวง

ยุติธรรมในจงัหวดัท่ีปฏิบติัราชการเป็นหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายในสยจ. เดิมประเมินซ่ึง

ความเท่ียงตรงในการประเมินนั้นอาจไม่ชดัเจน (นามสมมุติ 7, 2557) 
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ตารางที ่4.2  ตารางสรุปความเหมือนและความต่างของการบริหารจดัการสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดันครปฐมและจงัหวดัสมุทรสงคราม 
การบริหารจัดการ 4 ด้าน ความเหมือน ความแตกต่าง 

 
1. ด้านการวางแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทั้ง 2 จงัหวดัไดรั้บแผนในการปฏิบติังานมาจาก

แผนปฏิบติัราชการ 4 ปีของทางกระทรวงยติุธรรม

และแผนปฏิบติัราชการ 4 ปีของสาํนกังานยติุธรรม

จงัหวดัทาํใหเ้กิดความคลา้ยคลึงกนัในดา้นการวาง

แผนการทาํงาน 

-  โครงการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือท่ีจะทาํให้

คนในพ้ืนท่ีไดรั้บประโยชนสู์งสุด 

- มีการวิเคราะห์ SWOT โดยต่างกวิ็เคราะห์ จุดอ่อน 

จุดแขง็ โอกาสและอุปสรรค สภาพแวดลอ้มต่างๆ 

ท่ีมีผลต่อสาํนกังานฯ และต่างก็ปรับส่ิงท่ีไดจ้ากการ

วิเคราะห์มาปรับใชก้บัสาํนกังานของตน 

- มีการบูรณาการในการทาํงานร่วมกนัของ สยจ.และ

หน่วยงานในสังกดักระทรวงฯท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีในการ

ทาํกิจกรรมร่วมกนัเพ่ือทาํใหเ้กิดการมีปฏิสมัพนัธ์

ร่วมกนัของเจา้หนา้ท่ี 

- จาํนวนงบประมาณท่ีทั้ง 2 ท่ีไดรั้บส่งผลโดยตรงกบั

โครงการตามแผนท่ีไดก้าํหนดไว ้โดยงบประมาณจะ

เป็นตวักาํหนดปริมาณของโครงการและความเลก็ใหญ่

ของโครงการ ทาํให ้สยจ.สมุทรสงครามจะถูกจาํกดัโดย

งบประมาณท่ีไดรั้บท่ีมีจาํนวนท่ีนอ้ย 
- มีเป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นการทาํงาน รวมถึง

ค่านิยมร่วมมีความต่างกนัข้ึนอยูก่ารพิจารณาของแต่ละ 

สยจ.เพ่ือทาํใหเ้กิดความเหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ี 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
การบริหารจัดการ 4 ด้าน ความเหมือน ความแตกต่าง 

 
2. ด้านการจัดการองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานใหก้บั สยจ.จะเป็นการ

จา้งแบบการจา้งเหมา และลูกจา้งชัว่คราว  
- มีการตั้งคณะกรรมการบริหารสาํนกังาน

ยติุธรรมจงัหวดัเพ่ือควบคุม ดูแล การทาํงาน

ของ สยจ. 

- สยจ. จงัหวดันครปฐมเป็นแบบนาํร่องจึงมี

ขา้ราชการมาประจาํเป็นหวัหนา้งานในแต่ละ

ฝ่าย ซ่ึงจะมีความแตกต่างจาก สยจ.

สมุทรสงครามหวัหนา้ของแต่ละฝ่ายจะเป็น

เจา้หนา้ท่ีหมุนเวียนทั้งหมด  
- สยจ.นครปฐมเป็นแบบนาํร่อง โดยทาง

กระทรวงฯไดมี้การปรับบทบาทของตาํแหน่ง

ประธานกรรมการบริหารสาํนกังานยติุธรรม

จงัหวดั (ประธาน กยจ.) แยกออกมาจาก

ตาํแหน่งหวัหนา้สาํนกังานยติุธรรม (หวัหนา้ 

สยจ.) เพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมและเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ในส่วนของ 

สยจ.สมุทรสงครามเป็นการจดัแบบเมตริกซ์

ดงันั้นจะบริหารในรูปแบบของคณะ

กรรมการบริหารสาํนกังานยติุธรรม (กยจ.) 

โดยท่ีประธานกรรมการจะพ่วงตาํแหน่ง

ยติุธรรมจงัหวดัดว้ย 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
การบริหารจัดการ 4 ด้าน ความเหมือน ความแตกต่าง 

 
2. ด้านการจัดการองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 - การจดัแบ่งฝ่ายงานของจงัหวดันครปฐมจะ

แบ่งเป็น 1 ฝ่าย 2 กลุ่ม คือ ฝ่ายอาํนวยการ กลุ่ม

งานพฒันาและส่งเสริมระบบงานยติุธรรมและ

กลุ่มอาํนวยความยติุธรรมและนิติกร ในส่วน

ของจงัหวดัสมุทรสงครามจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 

คือ กลุ่มงานทัว่ไป กลุ่มนโยบายและยทุธศาสตร์

และกลุ่มงานบริการประชาชน 
- คณะกรรมการท่ีตั้งข้ึนของ สยจ.นครปฐมจะมี

หนา้ท่ีคลา้ยกบัพ่ีเล้ียงท่ีคอยดูแลแนะนาํการ

ทาํงาน ส่วนของ สยจ.สมุทรสงครามจะเป็น

คณะกรรมการท่ีมีอาํนาจในการควบคุม ดูแล 

และดาํเนินงานทั้งหมดของ สยจ. 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
การบริหารจัดการ 4  ด้าน ความเหมือน ความแตกต่าง 

 
3. ด้านการควบคุม 

 

- สยจ.ทั้ง 2 จงัหวดัไดมี้การรับสมคัรบุคลากรท่ี

ทางสาํนกังานฯตอ้งการดว้ยตวัของสาํนกังานฯ

เอง 

- สยจ.นครปฐมจะมีตวัช้ีวดัในการทาํงานท่ี

ชดัเจนซ่ึงมาจากกระทรวงฯโดยมีดว้ยกนั

ทั้งหมด 10 ตวัช้ีวดัซ่ึงทาง สยจ.สมุทรสงคราม

ไม่มีตวัช้ีวดัดงักล่าว 
- สยจ.นครปฐมมีการประเมินผลงานของ

บุคลากรภายในท่ีมีความชดัเจน โดยทีการตั้ง

คณะกรรมการข้ึนมาตรวจสอบ 
- สยจ.นครปฐมไดใ้หย้ติุธรรมจงัหวดัและ

เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งไดไ้ปอบรมตามความ

ตอ้งการท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถในการ

ปฏิบติังาน 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
การบริหารจัดการ 4 ด้าน ความเหมือน ความแตกต่าง 

 
4. ด้านการนํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การเนน้ความสนัพนัธ์ในท่ีทาํงานแบบไม่เป็น

ทางการ เนน้ท่ีความสันพนัธ์แบบมีส่วนร่วม

ของบุคลากรภายในและบุคลากรท่ีในสังกดั

กระทรวงฯ  
- มีบรรยากาศ การทาํงานแบบเป็นประชาธิปไตย 

บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นท่ีมีในท่ี

ประชุมได ้ซ่ึงเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงการให้

ความสาํคญักบัความคิดเห็นของบุคลากรของ

สาํนกังานฯ 
- สภาพแวดลอ้มในการทาํงานจึงเป็นแบบ

ครอบครัว 

- ความแตกต่างในอาํนาจในการจดัการสาํนกั 

งานฯ ผูบ้ริหารสยจ.นครปฐมมีอาํนาจในการ

ควบคุมดูแล ตดัสินใจทุกเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

สยจ.ไดท้ั้งหมดเป็นอาํนาจในการบริหารท่ี

แทจ้ริง แต่ในส่วนของสมุทรสงครามในการ

ดาํเนินการจะตอ้งผา่นคณะกรรมการบริหาร

สาํนกังานยติุธรรมจงัหวดัทั้งหมดทาํใหผู้บ้ริหาร

ไม่มีอาํนาจท่ีแทจ้ริงในการบริหาร สยจ. 
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4.5 ปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะในการบริหารงานของสํานักงานยุติธรรมจังหวดั

ทั้ง 2 จังหวดั  

 

4.5.1  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการบริหารงานของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด

นครปฐม 

1)  ปัญหาและอุปสรรค 

จากการศึกษาพบวา่ ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงานของสํานกังานยุติธรรม

จงัหวดันครปฐมเป็นปัญหาเก่ียวกบัการไม่มีกฎหมายมารองรับ การท่ีไม่มีกฎหมายมารองรับในดา้น

ของการปฏิบัติหน้าท่ีโดยสมบูรณ์ ทําให้ในการปฏิบัติงานในบางส่วนยงัมีข้อจํากัดในการ

ดาํเนินงาน บางส่วนทางสาํนกังานฯก็ไม่สามารถท่ีจะทาํได ้ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีจงัหวดันครปฐมอธิบายไว้

วา่  

 

ตอ้งมีกฎหมายรองรับ ตอ้งมีโครงสร้างมีกฎหมายมารองรับให้เกิดความสมบูรณ์ 

และก็อํานาจในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี ก็ต้องมีกฎหมายมารองรับ

เหมือนกนั เช่น ตาํแหน่งนิติกร เขา้ไปดาํเนินโครงการไกล่เกล่ีย เขาก็จะมีอาํนาจ

ในการดาํเนินงาน มีกฎหมายมาเป็นท่ีกาํบงัวา่ คุณทาํน่ีคุณทาํตามหนา้ท่ี ทาํถูกตอ้ง

แลว้ ในเม่ือไกล่เกล่ียจะมีผลทางกฎหมายอย่างไรต่อไป อนัน้ีละท่ียงัมีปัญหาอยู ่

อนัน้ีเป็นตวัหลักว่าคุณควรมีกฎหมายมารองรับก่อน ไม่ใช่ว่าทาํตามนโยบาย

เหมือนกบัว่าสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัเป็นแค่โครงการหรือกิจกรรมหน่ึง แต่ถา้

มนัเกิดอย่างเป็นทางการและก็มีกฎหมายรองรับเรียบร้อย เพราะตอนน้ีท่ีเกิดข้ึน

มนัเป็นแค่เพียงร่างระเบียบการบริหารสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั มนัยงัไม่มีตวั

ระเบียบท่ีชดัเจน ส่วนการร่างตวัน้ีข้ึนมาแต่เดิมก็เกิดข้ึนมาจากการร่างท่ีส่วนกลาง

โดยมี สบจ.เขาจะเป็นคนกาํหนดร่างมาและก็ยงัมีปัญหาขอ้ถกเถียงอยู ่เน่ืองจากวา่

การจดัทาํร่างไม่ไดเ้ป็นการระดมความคิดจากสาํนกังานซ่ึงเขาอยูภ่าคสนามอยูแ่ลว้

วา่จริงๆ แนวการบริหาร ระเบียบบริหารควรจะมีอะไรบา้ง สาํนกังานมีอาํนาจหรือ

มีขอบเขต มีส่ิงท่ีจะมารองรับ มนัเป็นการดาํเนินงานจากส่วนกลางเพียงอยา่งเดียว 

ก็ยงัไม่เป็นท่ียุติ กฎหมายรองรับในส่วนของยุติธรรมชุมชนในเร่ืองของอาํนาจ

หน้าท่ีน่ีก็ยงัไม่มี ก็ยงัเป็นเครือข่ายหรืออาสาสมคัรท่ีเป็นเถ่ือนอยู่ไม่เหมือนกบั

พวก อสม. ของสาธารณะสุข พวก อปพร. มีกฎหมายรองรับและก็อาจจะมี

ค่าตอบแทนมาเป็นตวัช่วยเสริม (นามสมมติ 1, 2557) 
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ในส่วนของโครงการท่ีเก่ียวกบัแผนปฏิบติัราชการของจงัหวดัของสํานกังาน

ยติุธรรมจะมีการร่วมกนัทาํกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาร่วมในการจดัทาํ ซ่ึงในการจดั 

ทาํอาจจะเกิดความไม่เขา้ใจในการประสานงานทาํให้แผนไม่ตอบสนองกบัความตอ้ง 

การของสาํนกังานยติุธรรม ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีจงัหวดันครปฐมอธิบายไวว้า่ 

 

โครงการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัแผนปฏิบติัการราชการของจงัหวดัของสํานกังานยุติธรรม

จงัหวดัซ่ึงเป็นแผนท่ีแปลงมาจาก แผนของกระทรวงฯ นโยบาย ยุทธศาสตร์ มา

แปลงมาเป็ แผนจังหวัด ในช่วยแรกท่ีเขาจัดทําแผนจังหวดั ก้มี กยจ. และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาร่วมการจดัทาํ จดัทาํน่ีในความเขา้ใจหรือในความไม่

เขา้ใจการประสานงานระหวา่ง สป. กบั กยจ. และหน่วยงานท่ีไม่นาํร่องเขาก็ส่งมา

วา่คุณตอ้งไปทาํแผนของสํานกังานก่อน ซ่ึงการทาํแผนก็มีการแปลง นโยบายแต่

นโยบายในภาพท่ีเขาแปลงจะเป็น ยุทธศาสตร์ นโยบาย ของกระทรวงฯทุกขอ้เลย 

ซ่ึงในบางขอ้น่ียทุธศาสตร์จะเก่ียวเฉพาะกบัของ กรม เช่น ในเร่ืองของการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริต ก็ตอ้งไปอยู่กบั ปปท. ยาเสพติดน่ีประเด็นก็ตอ้งไปอยู่

กบั ปปส. เร่ืองเก่ียวกบัการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูท้าํความผิดก็ตอ้งไปอยู่กบัเรือนจาํ ไปอยู่

กับสถานพินิจ ไปอยู่กับคุมประพฤติ แต่ในภาพท่ีเขามาร่วมกันทําแผนให้

สํานักงานยุติธรรมจงัหวดั เพื่อขบัเคล่ือนให้ตรงตามภารกิจ เขาจะหยิบยกมา

ทั้งหมดเลย ท่ีน่ีเม่ือมาทาํแผนสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดั แผนน่ีจะไปอยูก่บัพนัธกิจ 

ซ่ึงมนัจะไปเก่ียวขอ้งกบัการจดัโครงการในแต่ละกิจกรรม ซ่ึงเม่ือมาดูวา่เขาทาํกนั

แล้วกลายเป็นว่า โครงการหรือกิจกรรมท่ีมาตอบสนองไม่ตรงกับแผนของ

สํานกังานยุติธรรมจงัหวดั กลายเป็นแผนท่ีไปขบั เคล่ือนหน่วยงานอ่ืน เช่น แผน

ของคุมประพฤติ ในโครงการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระทาํความผิด เป็นแผนของ ปปส. ท่ี

เก่ียวกบัเร่ืองป้องกนัและปราบปรามยาเสพยติ์ด ซ่ึงเม่ือเรามาทาํแผนตรงน้ีส่งเสนอ

เขา้ไปเพื่อทาํโครงการตามแผนมนัก็จะไม่ผา่นเพราะวา่ ของ ปปส.  ปปท. ของคุม

ประพฤติ ท่ีมนัมีท่ีเขาตั้งไวน่ี้ เขาก็มีนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมเขาน่ีท่ีแปลง

มาจากของกระทรวงฯอยูแ่ลว้ มนัก็จะไปซํ้ ากนัท่ีน่ีก็จะมีปัญหาวา่แผนท่ีเราทาํได้

ไม่ครอบคลุม (นามสมมติ 1, 2557) 
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นอกจากปัญหาดงักล่าว ในการลงพื้นท่ีในการสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชนซ่ึงเป็นการ

ทาํงานร่วมกบัคนในชุมชน ซ่ึงงานท่ีลงไปทาํเป็นงานอาสาสมคัรทาํให้การคาดหวงัในการให้ความ

ร่วมมืออาจจะไม่มากนัก ในการกระตุน้ให้เกิดความร่วมมือก็ต้องเป็นการค่อยๆ กระตุ้นจาํไป

กาํหนดวา่ใหเ้ขาทาํอะไรไม่ได ้ในการสร้างเครือข่ายจึงเนน้ในการให้ความสําคญักบัผูน้าํชุมชน ใน

การขอความร่วมมือกบัผูน้าํชุมชนเขาก็อาจจะไม่ให้ความร่วมมือเช่นกนั เจา้หน้าท่ีกลุ่มพฒันาและ

ส่งเสริมระบบงานยติุธรรมอธิบายไวว้า่ 

 

ปัญหาจากความร่วมมือจากผูน้าํชุมชน เพราะวา่ถา้เขาไม่ร่วมมือเราจะเดินไปไดช้า้ 

เร่ืองของเงิน ถา้เงินมาความร่วมมือก็จะง่ายข้ึนมีค่ารถก็ยงัดี ผูน้าํชุมชนเขามีเงินอยู่

แล้ว จิตอาสาเขาก็มีอยู่แลว้แต่จิตอาสามีได้ชั่วคร้ังชัว่คราวถ้ามีประจาํมนัไม่ใช่

เร่ืองของเขา ถา้หลายๆคนช่วยกนัก็จะดี ส่วนมากท่ีเห็นคนท่ีดาํเนินการจริงๆก็คือ

ประธานกบัรองประธานท่ีเหน่ือย แต่พวกคณะกรรมการเขาก็จะยกให้ประธาน ถา้

ประธานเขม้แข็งหรือว่ามีลูกน้องเยอะก็จะเฉล่ียไปได ้ถา้เกิดประธาน Power ไม่

พอเขาก็ตอ้งเหน่ือยอยูค่นเดียว (นามสมมติ 2, 2557) 

 

ส่ิงหน่ึงท่ีเป็นปัญหาสาํคญัในดา้นของความร่วมมือไม่วา่จะเป็นผูน้าํชุมชนหรือตวัชาวบา้น

มนชุมชนเองคือ การไม่มีแรงจูงใจในการขบัเคล่ือนการทาํงาน ทาํให้ทางสํานกังานไม่ไดรั้บความ

ร่วมมือในการทาํเท่าท่ีควร และการท่ีไปเนน้ไปท่ีตวัของผูน้าํชุมชนท่ีมีอาํนาจแต่เขาอาจจะทาํวาน

ใหไ้ดไ้ม่เตม็ท่ี ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีจงัหวดันครปฐมอธิบายไวว้า่  

 

บางทีทางกระทรวงฯมองว่าคุณมาทาํงานดว้ยจิตสาธารณะอย่างเดียว มนัก็คงจะ

ไม่ใช่ เพราะว่าปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจและสังคมเราทุกคนก็ตอ้งทาํมาหากิน มี

ภาระครอบครัว คนท่ีอยากร่วมคือใจเขาอยากร่วมแต่ดว้ยความพร้อมในสถานะ

ครอบครัว ในการทาํมาหากินของเขาอาจจะไม่เอ้ืออาํนวย แมก้ระทัง่เรามองวา่คน

ท่ีอาํนาจในสังคม เช่น พวกกาํนนั นายก อบต. ผูใ้หญ่บา้น คือเขาเป็นผูน้าํอยูแ่ลว้ 

เขาเขา้มาร่วมไดเ้พราะเขามีอาํนาจ แต่พอถึงเวลาจริงคนพวกน้ีจะไม่ค่อยมีเวลาให ้

อยา่งหน่ึงคือเขามีหนา้ท่ี มีหมวกอยูห่ลายไปเหลือเกินอีกอยา่งหน่ึงคือเขามีธุรกิจท่ี

ทาํให้เขาสามารถท่ีจะมาเป็นผูใ้หญ่ กํานัน ได้ ก็จะทาํให้การมีส่วนร่วมน้อย 

เพราะฉะนั้นการดาํเนินงานก็ตอ้งมีการคดัเลือก มีส่ิงจูงใจให้เขาบา้งอนัน้ีก็ยงัไม่มี

ระเบียบ ก็เลยตอ้งรอไป (นามสมมติ 1, 2557) 
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 เน่ืองมากจากสํานกังานยุติธรรมจงัหวดันครปฐมเพิ่งจะถูกตั้งข้ึนให้เป็นรูปแบบนาํร่อง ทาํ

ให้เกิดปัญหาทางด้านของบุคลากรภายในในเร่ืองของความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในงานท่ีได้รับ

มอบหมาย และภาวะผูน้ําของบุคลากรยงัคงไม่มี ซ่ึงปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับคาํกล่าวของ

เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดั กล่าววา่ 

 

เน่ืองจากสํานกังานฯระบบใหม่ไดเ้ร่ิมนาํมาใชเ้ม่ือ พ.ศ. 2555 ทาํให้บุคลากรท่ีมา

ดาํรงตาํแหน่งใหม่ ยงัขาดความรู้ดา้นการวางแผน และแผนท่ีมีอยู่เดิมไม่สามารถ

นํามาปฏิบติัได้ นอกจากน้ีบุคลากรยงัขาดความเช่ียวชาญในลักษณะงานตาม

หน้าท่ีของตนและยงัขาดประสบการณ์ด้านการควบคุม รวมทั้ งการติดตาม 

ประเมินผล (นามสมมติ 10, 2557) 

 

2)  ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาขอ้มูลยุติธรรมจงัหวดัและเจา้หนา้ท่ีของสํานกังานนครปฐม พบว่า 

ควรมีการกาํหนดกฎหมายท่ีมีความชัดเจนและแน่นอน ทาํให้กระบวนการในการทาํงานของ

สํานกังานยติธรรมมีความสมบูรณ์ ไม่มีขอ้ขาํกดัในการทาํงานดา้นใดดา้นหน่ึงของอาํนาจในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี เพื่อท่ีจะสามารถตรวจสอบความถูกตอ้ง เจา้หนา้ท่ีจงัหวดันครปฐมได้

อธิบายไวว้า่ 

 

สาํนกังานยติุธรรมจงัหวดัจะมีอาํนาจไดม้ากนอ้ยแค่ไหน อยา่งแรกสํานกั งานตอ้ง

ไม่เถ่ือน คือตอ้งมีกฎหมายรองรับ ตอ้งมีโครงสร้างมีกฎหมายมารองรับให้เกิด

ความสมบูรณ์ และก็อาํนาจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หน้าท่ี ก็ตอ้งมีกฎหมายมา

รองรับเหมือนกนั เช่น ตาํแหน่งนิติกร เขา้ไปดาํเนินโครงการไกล่เกล่ีย เขาก็จะมี

อาํนาจในการดาํเนินงาน มีกฎหมายมาเป็นท่ีกาํบงัวา่ คุณทาํน่ีคุณทาํตามหนา้ท่ี ทาํ

ถูกตอ้งแล้ว ในเม่ือไกล่เกล่ียจะมีผลทางกฎหมายอย่างไรต่อไป อนัน้ีละท่ียงัมี

ปัญหาอยู่ อนัน้ีเป็นตวัหลกัว่าคุณควรมีกฎหมายมารองรับก่อน ไม่ใช่ว่าทาํตาม

นโยบายเหมือนกบัวา่สาํนกังานยติุธรรมจงัหวดัเป็นแค่โครงการหรือกิจกรรมหน่ึง 

แต่ถ้ามนัเกิดอย่างเป็นทางการและก็มีกฎหมายรองรับเรียบร้อย เพราะตอนน้ีท่ี

เกิดข้ึนมนัเป็นแค่เพียงร่างระเบียบการบริหารสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดั มนัยงัไม่มี

ตัวระเบียบท่ีชัดเจน ส่วนการร่างตัวน้ีข้ึนมาแต่เดิมก็เกิดข้ึนมาจากการร่างท่ี

ส่วนกลางโดยมี สบจ.เขาจะเป็นคนกาํหนดร่างมา (นามสมมติ 1, 2557) 
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นอกจากน้ียงัมีขอ้เสนอแนะของเจา้หน้าท่ีบางส่วนท่ีตอ้งการเสนอให้มีการอบรมดา้นการ

วางแผนการปฏิบติังานในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กบัเจา้หน้าท่ีให้เกิดความรู้

ความเช่ียวชาญในดา้นงานการวางแผน เจา้หนา้ท่ีของสาํนกังานฯ ไดอ้ธิบายไวว้า่ 

 

เน่ืองจากสํานกังานฯระบบใหม่ไดเ้ร่ิมนาํมาใช ้ทาํให้บุคลากรท่ีมาดาํรงตาํแหน่ง

ใหม่ ยงัขาดความรู้ด้านการวางแผน จึงควรมีการจดัอบรมด้ายการวางแผนการ

ปฏิบติังานในแต่ละปีงบประมาณเพื่อเป็นองคค์วามรู้ให้กบับุคลากรในการเตรียม

แผนการปฏิบติังานก่อนเป็นรายปี (นามสมมติ 9, 2557) 

 

แต่ส่วนหน่ึงในขอ้เสนอแนะ คือ ควรมีจดัการอบรมดา้นภาวะผูน้าํให้กบับุคลากรภายใน

สาํนกังานฯ เพื่อทาํใหรั้บกบัสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในการทาํงานทั้งในและนอกสถานท่ีทาํงาน ซ่ึง

มีความสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของเจา้หนา้ท่ีของสํานกังานฯ กล่าวไวว้า่  “สํานกังานยุติธรรมฯ ควร

จัดการอบรมด้านการเป็นผู ้นําให้กับบุคลากรในสํานักงานฯ เพื่อฝึกความเป็นผูน้ําในแต่ละ

สถานการณ์” (นามสมมติ 8, 2557) 

นอกจากนั้นทางกระทรวงยุติธรรมควรพิจารณาการให้เบ้ียเล้ียงหรือตวัช่วยเสริมกบัเครือ 

ข่ายชุมชนท่ีเขา้มาปฏิบติังานกบัสํานกังานฯเพื่อเป็นขวญักาํลงัใจและแรงจูงใจในการทาํงาน ให้

เหมือนกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีมีการจดัสรรค่าใชจ่้ายดงักล่าว เจา้หนา้ท่ีของสาํนกังานฯ ไดอ้ธิบายไวว้า่  

 

ต่อไปน่าจะเป็นเร่ืองของความดีความชอบ เร่ืองของค่าสวสัดิการท่ีจะลงมาให้กบั

ผู ้นําชุมชนท่ีเขาทํางานให้เรา จะมีเ ร่ืองของในวุฒิบัตร ใบประกาศความดี

ความชอบ อาจจะเป็นเร่ืองเบ้ียเล้ียง อันน้ีเป็นงานต่อไปท่ีกระทรวงฯต้องคิด 

ผลตอบแทนคือ ตอนน้ีหน่วยงานอ่ืนเขาก็มีค่าตอบแทนมาแลว้ เรายงัไม่มีอยูแ่บบ

น้ีก็จะไม่มีแรงจูงใจในการทาํงานอย่างน้อยได้ค่าเดินทางก็ยงัดี (นามสมมติ 2, 

2557) 

 

4.5.2  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการบริหารงานของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด

สมุทรสงคราม 

1)  ปัญหาและอุปสรรค 

จากการศึกษาพบวา่ ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงานของสํานกังานยุติธรรม

จงัหวดัสมุทรสงครามเป็นปัญหาเก่ียวกบับุคลากรภายในสํานกังานฯ มีไม่เพียงพอต่องานท่ีไดรั้บ 
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ปัญหาเหล่าน้ีเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเป็นลูกจา้งชัว่คราวในสํานกังานฯ ซ่ึงทาํให้บุคลากรขาด

ความเอาใจใส่ในงานของตน ไม่มีแรงจูงใจในการทาํงาน ทาํให้ประสิทธิภาพในการทาํงานลด

นอ้ยลงและไม่มีความรู้ความเขา้ใจในงานท่ีทาํ เม่ือขาดแรงจูงใจในการทาํงานทาํให้บุคลากรไม่ทาํ

หน้าท่ีของตนท่ีได้รับมอบหมายไว ้ทาํให้งานไปกองอยู่กับท่ีคนท่ีทาํเพียงกลุ่มเดียว ส่งผลให้

เจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอต่องานโดยเจา้หนา้ท่ีของสาํนกังาน เจา้หนา้ท่ีจงัหวดัสมุทรสงครามไดก้ล่าวไว้

วา่ 

 

เจา้หน้าท่ีอาจจะไม่เพียงพอ เจา้หน้าท่ีมองว่าถา้เขาแชร์งานจริงๆ ก็น่าจะเพียงพอ 

เพราะวา่มนัข้ึนอยู่กบังานบริการ ถา้งานบริการมี case เขา้มาเยอะก็จะเหมือนกบั

งานลน้มือแต่ว่าจริงๆ แลว้มนัแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มบริหาร กลุ่มนโยบาย กลุ่ม

บริการ บริหารน้ีก็มีงานท่ีเขามีเจ้าหน้าท่ีลงมาอยู่แล้วท่ีแบ่งกลุ่มมาก็ 2 คน 

นโยบายก็แบ่งมาแลว้ 2 คน กลุ่มบริการก็มีอยู่แลว้ 3 คนท่ีน่ีประเด็นอยู่ท่ีกลุ่ม

บริหาร ท่ีน่ีประเด็นมนัอยู่ท่ีว่ากลุ่มบริหารจะดูแลเร่ืองงานเอกสาร งานรับส่ง

หนงัสือ งานงบประมาณ รายจ่าย กลุ่มนโยบายก็ทาํเร่ือง โครงการวาง แผนปี แผน 

4 ปี มีเร่ืองอะไรเขา้มาก็รับผิดชอบดูแลเร่ืองโครงการท่ีเก่ียวกบัยุทธศาสตร์ มนั

ข้ึนอยูก่บัวา่ตรงน้ีถา้แบ่งงานกนัไดล้งตวัปัญหาก็จะไม่เกิดข้ึนอยูก่บัเด็กถา้เขารู้จกั

หนา้ท่ี รู้วา่เขาตอ้งทาํอะไร มนัก็จะไม่เกิดปัญหาหรอก (นามสมมติ 11, 2557) 

 

นอกจากปัญหาเจ้าหน้าท่ีดงักล่าวยงัมีปัญหาท่ีเก่ียวกับศกัยภาพในการทาํงานซ่ึงในการ

ทาํงานของสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัสมุทรสงครามจะเนน้การใช้ความสามารถเฉพาะตวัเป็นหลกั

ทาํใหใ้นหารทาํงานคนท่ีมีหนา้ท่ีขบัเคล่ือนก็จะเป็นคนเดิม คนอ่ืนๆ ก็จะไม่สนใจในการขบัเคล่ือน

งานดงักล่าว ส่งผลใหมี้คนท่ีมีความชาํนาญในงานนอ้ยและงานไม่มีการพฒันาความสามารถในการ

ทาํงานจึงส่งผลให้งานออกมาในลกัษณะเดิมไม่มีกิจกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงสอดคล้องกบัคาํ

กล่าวของเจา้หนา้ท่ีจงัหวดัฯ ไดก้ล่าว ไวว้า่ 

 

ค่อนขา้งอาศยัเร่ืองความสามารถเฉพาะตวั เดิมกระทรวงฯไม่ไดมี้การวางรูปแบบ 

โครงสร้างสาํนกังานวา่ วธีิการทาํงานจะเป็นอยา่งไร เพราะฉะนั้นวิธี การทาํงานก็

เร่ิมจากคนท่ีช่วยกนัทาํไปจนวนัหน่ึง มนัก็กลายมาเป็นวิถีหรือเป็นลกัษณะการ

ทาํงานเฉพาะของสํานักงานนั้นๆ เพราะมีคนนั้นอยู่ ซ่ึงถ้ามีการเปล่ียนไปคนน้ี

ออกไปสํานกังานน้ีจะพงัหรือไม่ พี่เช่ือว่าทุกสํานกังานจะมีคนท่ีแบบเป็นตวัขบั
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เคล่ือนท่ีอยู่ๆ  แลว้ ทาํดว้ยความสามารถเฉพาะตวั (นามสมมติ 11, 2557) 

 

 นอกจากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ยงัมีปัญหาในส่วนของบุคลากร ในเร่ืองของการไม่มีแบบ

ประเมินหรือตวัช้ีวดัท่ีชัดเจนแน่นอนในการประเมินการทาํงานของบุคลากรในสํานักงานทาํให้

บุคลากรขาดตวักาํหนดทิศทางและมาตรฐานในการทาํงาน ส่งผลอาจจะทาํให้การทาํงานลดประ 

สิทธิภาพลงไป ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีจงัหวดัฯไดอ้ธิบายไวว้า่   

 

ไม่มีการทาํประเมินในส่วนของเจ้าหน้าท่ีลูกจ้างชั่วคราวไม่มีการประเมิน ซ่ึง

ยติุธรรมจงัหวดัไม่สามารถทาํแบบนั้นไดว้า่ โครงการน้ีคนน้ีเอาไปรับผิด ชอบคือ 

ตวัช้ีวดัของเธอนะ เธอทาํเร่ืองน้ีไดเ้วลาน้ีเธอจะได ้5 คะแนนก็ไม่สามารถขนาด

นั้นเน่ืองจากเป็นลูกจา้งชัว่คราว (นามสมมติ 11, 2557) 

 

ซ่ึงปัญหาในการท่ีเก่ียวกบับุคลากรไม่ได้เกิดแค่เฉพาะตวัของเจา้หน้าท่ี ตวัของยุติธรรม

จงัหวดัก็มีปัญหาในดา้นการส่งเริมการพฒันาศกัยภาพในตวัของยุติธรรมจงัหวดัเองเก่ียวกบังานท่ี

ไดรั้บมอบหมายในการมาดูแลงานของสํานกังานฯ ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีจงัหวดัฯไดก้ล่าวเก่ียวกบัเร่ืองน้ีไว้

วา่ 

 

เร่ืองการพฒันา เร่ืองไกล่เกล่ีย เร่ืองสมานฉนัท ์กระทรวงฯศูนยย์ติุธรรมก็ดูแลเร่ือง

ตอ้งมีการไกล่เกล่ีย การจดัการความขดัแยง้ ถามว่าเคยลงมาดูหรือไม่ว่าคนท่ีนั่ง

เป็นประธานเขาทาํไดไ้ม่ไดเ้พียงใด คุณใหค้วามรู้เขาแค่ไหน พี่บอกไดเ้ลยพี่ไม่เคย

ไปอบรมกบักรมคุม้ครองสิทธิหรือของกระทรวงฯ เลยนอกจากมีการประชุมเพื่อ

รับนโยบายอยา่งเดียว ถามวา่การให้ความรู้ท่ีจะเพิ่มศกัยภาพตวัเราเองไม่มี ท่ีพี่ได้

พี่ไดจ้ากกรมของตวัเอง ซ่ึงพอต่อไปพี่ไม่ไดน้ัง่อยู่ตรงน้ีหน่วยอ่ืนท่ีเขาจะตอ้งมา

เป็นยุติธรรมจงัหวดั เขาก็ตอ้งเป็นประธานศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทจงัหวดั

โดยตาํแหน่ง ถามว่าความสามารถเฉพาะตวัเขาอาจจะทาํได้แต่ถามว่าถ้ามาเติม

ความรู้ให้เขา มาเติมว่า การไกล่เกล่ียตอ้งมีรูปแบบไหน บางคนอาจจะไม่เคยทาํ

เลยนึกไม่ออกวา่ควรทาํอยา่งไร ตรงน้ีน่าจะมีการดาํเนินงาน (นามสมมติ11, 2557) 

 

นอกจากน้ีปัญหาเร่ืองของโครงสร้างของสํานกังานท่ียงัไม่ไดเ้ป็นรูปแบบนาํร่องก็มีปัญหา

ทางด้านน้ีมาก การไม่มีรูปแบบการบริหารโครงสร้างของสํานักงานทาํให้ประสิทธิภาพของการ
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ทาํงานลดลง ทาํใหง้านท่ีทาํมีความซํ้ าซอ้นในการจดัทาํโครงการ/กิจกรรมกบักรมคุม้ครองสิทธิฯจึง

อาจจะเป็นสาเหตุของความขดัแยง้ในองคก์รได ้ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีของสาํนกังานยติุธรรมไดก้ล่าวไวว้า่ 

 

ขอให้กาํหนดโครงสร้างท่ีชดัเจนจะให้ทาํงานร่วมกบักรมคุม้ครองสิทธิฯ ก็ขอให้

มีการจัดการแนวทาง การรายงานผลให้ชัดเจน ไม่ใช่แบ่งงานของ กรมฯ มา

ดาํเนินงานเองแลว้นาํผลงานของ กรมฯ มารายงานให้สํานกังานปลดักระทรวงฯ

ทราบ ซ่ึงจะมีผลต่อเจ้าหน้าท่ีด้วยกันอาจทําให้เกิดความแตกแยกเกิดข้ึนใน

หน่วยงาน (มีเกิดข้ึนแลว้เกือบทุกจงัหวดั) (นามสมมติ16, 2557) 

 

ซ่ึงปัญหาดงักล่าวได้มีความสอดคล้องกบัคาํกล่าวของเจา้หน้าท่ีของสํานักงานยุติธรรม

จงัหวดัท่ีกล่าวไวว้า่  “ควรกาํหนดงานหรือโครงสร้างใหช้ดัเจนหากเป็นงานบริการประชาชนก็ระบุ

ในการรายงานผลให้เป็นของหน่วยงานตน้สังกดั และรายงานให้ สป. ทราบเพราะยุติธรรมจงัหวดั

ไม่มีงานบริการของตนเอง เพื่อหลีกเล่ียงความขดัแยง้ของบุคลากรในองค์กร” (นามสมมติ 17, 

2557) 

 ปัญหาอีกอยา่งท่ีเกิดข้ึนกบัการจดัโครงสร้างดงักล่าวคือ ปัญหาในการหมุนเวียนเจา้หนา้ท่ี

ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีทาํให้การทาํงานลดประสิทธิภาพลง ส่งผลต่อความสันพนัธ์กบับุคลากรภายใน

สํานักงานฯ ทาํให้เกิดความซํ้ าซ้อนกนัในงานท่ีทาํ ซ่ึงสอดคล้องกับคาํกล่าวของเจ้าหน้าท่ีของ

สํานกังานยุติธรรม ไดก้ล่าววา่  “โครงสร้างองค์กรยงัตอ้งอาศยัหัวหนา้หน่วยงานในสังกดั ทาํให้

ขาดความต่อเน่ืองหรืออาจะต้องเร่ิมความสัมพนัธ์ภาพระหว่างผูบ้ริหารกับผู  ้ปฏิบัติงานใน

สาํนกังานฯ” (นามสมมติ 15, 2557) 

ซ่ึงปัญหาดงักล่าวก็ไดส้อดคลอ้งกบัคาํกล่าวของเจา้หน้าท่ีสํานกังานฯ ท่ีไดก้ล่าวเก่ียวกบั

เร่ืองน้ีไวว้า่  “สาํนกังานยงัขาดเจา้หนา้ท่ีหวัหนา้กลุ่มงานโดยตรง ทาํให้ตอ้งใชเ้จา้หนา้ ท่ีหมุนเวียน

จากหน่วยงานในสังกดั ซ่ึงอาจเกิดความล่าชา้ เพราะไม่มีเจา้หนา้ท่ีมาประจาํ ทาํให้เกิดงานซํ้ าซ้อน

กนั” (นามสมมติ 18, 2557) 

นอกจากน้ียงัมีปัญหาทางด้านงบประมาณท่ีทางสํานักงานได้รับในการนํามาบริหาร

สาํนกังานยติุธรรมทั้งในดา้นการบริหารจดัการภายในสาํนกังาน การนาํงบประมาณไปใชใ้นการทาํ

โครงการไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของสํานกังานฯ เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายบางส่วนท่ีไม่สามารถ

ควบคุมไดท้าํใหง้บประมาณท่ีไดรั้บไม่เพียงพอ เจา้หนา้ท่ีของทางสาํนกังานฯไดอ้ธิบายไวว้า่  
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ส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีไม่เก่ียวกบัค่าใช้จ่ายในโครงการก็เป็นบริหารทัว่ไปก็จะแยก

งบประมาณออกมาต่างหากซ่ึงเป็นงบจากส่วนกลางเหมือนกนั ค่าใชจ่้ายโครงการ

ส่วนน้ี เราจะควบคุมได้ว่าอะไรจะต้องใช้ค่ าใช้ จ่าย เท่ าไร  ส่วนเ ร่ือง ค่า

สาธารณูปโภค ในเร่ืองของค่าใชจ่้ายอาคารเพราะหมอ้แปลงอุตสาหกรรม ถา้ใช ้1 

หน่วยจะคูณดว้ย 400 หน่วยค่าใชจ่้ายส่วนกลางสํานกังานยุติธรรมจะเป็นคนจ่าย 

อาคารร้าว ค่าใช้จ่ายในการบาํรุงรักษา ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีเราควบคุมไม่ได้ (นาม

สมมติ 12, 25557) 

 

 ซ่ึงสอดคล้องกับความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีของสํานักงานฯ ท่ีกล่าวเก่ียวกับ

ปัญหาดงักล่าวไวว้า่  

 

ควรกาํหนดงบประมาณใหเ้พียงพอต่อการบริหารงานของสาํนกังานฯ ท่ีมีสถิติงาน

บริการมากเพราะจะเช่ือมโยงกบักลุ่มงานอ่ืนๆ ด้วยในการใช้งบ ประ มาณ หาก

จงัหวดัใดท่ีมีอาคารบูรณาการและให้อยู่ในความดูแลของสํานักงานยุติธรรม

จงัหวดัฯ ควรกาํหนดงบประมาณอาคารให้เพียงพอและการมอบอาํนาจในการ

ดูแลอาคารหรือกาํหนดแนวทางการบริหารจดัการอาคาร การใชอ้าคารรวมไปถึง

การบาํรุงรักษา (นามสมมติ 16, 2557) 

 

  2)  ข้อเสนอแนะ 

   จากการศึกษายุติธรรมจังหวดัและเจ้าหน้าท่ีของสํานักงานยุติธรรมจังหวดั

สมุทรสงคราม พบว่า ควรมีการกําหนดโครงสร้างของสํานักงานฯให้ด้านของโครงสร้าง 

อตัรากาํลงัของเจา้หน้าท่ีเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทาํงาน และการกาํหนดขอบเขตงานในหน้าท่ี

นั้นๆ บุคลากรสามารถปฏิบติังานได้อย่างมีศกัยภาพตามความสามารถของตน ทาํให้บุคลากรมี

ความเขา้ใจในหนา้ท่ีของตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เม่ือทีการกาํหนดโครงสร้างให้มีความชดัเจนจะส่งผล

ให้งานท่ีเคยมีความซํ้ าซ้อนกบักรมคุม้ครองสิทธิฯ ลดน้อยลง เน่ืองจากต่างฝ่ายต่างมีกรอบการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีทีมีความชดัเจน ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีของสาํนกังานฯไดก้ล่าวไว ้ดงัน้ี 

 

ขอให้กาํหนดโครงสร้างงานท่ีชัดเจนจะให้ทาํงานร่วมกับกรมคุม้ครองสิทธิฯ 

ขอให้มีการจดัแนวทาง การรายงานผลให้ชดัเจน ไม่ใช่แบ่งงานของกรมคุม้ครอง

สิทธิฯมาดําเนินการเองและนําผลงานของกรมคุ้มครองสิทธิฯ มารายงานให้
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สํานกังานปลดักระทรวงทราบ ซ่ึงจะมีผลกบัเจา้หนา้ท่ีดว้ยกนัอาจทาํให้เกิดความ

แตกแยกเกิดข้ึนภายในหน่วยงาน (นามสมมติ 13, 2557) 

 

นอกจากน้ีทางกระทรวงยุติธรรมควรมีการกาํหนด การวางแผนการบริหารจดัการของ

สํานักงานและรูปแบบตวัช้ีวดัให้กบัสํานักงาน รวมไปถึงการประเมินผลของบุคลากรท่ีทาํงาน

ภายในสํานกังานฯ เพื่อให้บุคลากรมีแนวทางและทิศทางในการทาํงานท่ีแน่นอน ทาํให้เกิดความ

เขา้ใจและมาตรฐานในการทาํงานท่ีดีข้ึน ซ่ึงจะส่งผลกบังานทาํให้งานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึง

เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานฯ กล่าวไวว้า่ 

 

ขอให้ทางผูใ้หญ่ในสํานักงานปลัดฯและกรมฯ มีการพูดคุย หาทางออกเร่ือง

สํานกังานยุติธรรมจงัหวดัและการวางแผนการบริหารจดัการสํานกังานยุติธรรม

ใหม่ ควรมีการกาํหนดกรอบแนวทางการบริหารจดัการองคก์รท่ีชดัเจนและเขา้ใจ

ง่ายไม่หลากหลายและควรกาํหนดแบบประเมินเจา้หน้าท่ีในการทาํงาน (นาม

สมมติ 13, 2557) 

 

นอกจากขอ้เสนอแนะขา้งตน้ยงัมีขอ้เสนอแนะอีกหน่ึงขอ้ คือ การใหง้บประมาณท่ีเพียงพอ

ต่อความตอ้งการของสํานกังานฯ เน่ืองจากปริมาณงานของสํานกังานฯมีค่อนขา้งมากทาํให้ตอ้งมี

การดาํเนินออกไปนอกสถานท่ีบา้งในสถานท่ีบา้ง ส่งผลใหต้อ้งใชง้บประมาณท่ีมากข้ึนตามไปดว้ย 

อีกทั้งยงัมีค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีไม่สามารถควบคุมได ้เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบาํรุง 

รักษา ซ่ึงค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีจาํนวนมากทาํให้งบประมาณท่ีได้จดัสรรมาไม่เพียงพอต่อความ

ตอ้งการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีจงัหวดัฯท่ีกล่าวไวว้า่  “คนท่ีดูแลสาํนกังานเขาควรท่ีจะดูวา่เขามี

ผลงานอยา่งน้ี ในส่วนของงบดาํเนินงานถา้เราออกเยอะ ท่ีเก่ียวกบังานบริการ เขาน่าจะเอาผลงาน

มาประกอบเพื่อจะไดดู้วา่ผลงานออกเยอะเงินท่ีควรจะให้เขาทาํงานก็ตอ้งเต็มท่ีไม่ใช่วา่พอถึงเวลา

แลว้มาตดัเพราะบอกวา่เงินไม่มี” (นามสมมติ 16, 2557) 

  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของเจา้หนา้ท่ีสํานกังานฯ ท่ีไดก้ล่าวเก่ียวกบัเร่ืองงบประมาณไว้

วา่  “เร่ืองงบประมาณ คุณให้อาคารให้อะไรมาต่างๆ มา ในเร่ืองของการดาํเนินงานของ สยจ. คุณ

ตอ้งดูวา่จงัหวดัไหนมีเร่ืองของผลงานในส่วนของงานบริการเยอะ คุณก็น่าจะจดัสรรงบประมาณ

และงบดาํเนินงานของ สยจ. มาใหเ้พียงพอ” (นามสมมติ 12, 2557) 
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4.6  สรุปและอภิปรายผล 

 กระทรวงยุติธรรมไดเ้ปิดมิติใหม่ในการบริหารราชการ โดยมีนโยบายในการจดัตั้งองคก์ร

ศูนย์กลางการบริหารและการให้บริการประชาชนข้ึนในระดับภูมิภาคทุกจงัหวดั เพื่อทาํหน้าท่ี

ประสานงานและบูรณาการงานของหน่วยงานต่างๆ ในสังกดักระทรวงยุติธรรมในพื้นท่ีจงัหวดั ใน

ลกัษณะเป็นศูนยร์วมในการบริหารจดัการและการให้บริการท่ีมีเอกภาพ ประสิทธิภาพ และเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนรวมทั้งประสานงานและบูรณาการกบัส่วนราชการและองคก์รต่างๆ

ในพื้นท่ีจงัหวดั ตามระบบการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการและตามกระบวนการยุติธรรมใน

ระดับจงัหวดั ทางกระทรวงได้ตระหนักถึงปัญหาและข้อจาํกดัจากการไม่มีส่วนราชการผูแ้ทน

กระทรวงยติุธรรมในราชการบริหารส่วนภูมิภาค แต่ไดต้ระหนกัถึงเง่ือนไขในมาตรการจาํกดัอตัรา

กาํลงัคนภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาล จึงไดคิ้ดคน้นวตักรรมในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 

เพื่อแก้ไขปัญหาดงักล่าว โดยการจดัตั้งสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัต่อมาในปี 2555 ทางกระทรวง

ยุติธรรมไดมี้นโยบายในการพฒันาให้สํานกังานยุติธรรมจงัหวดัมีฐานะเป็นหน่วยงานผูแ้ทนของ

กระทรวงยติุธรรมในระดบัจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพสูง สามารถเป็นผูน้าํและผลกัดนัการดาํเนินงานของ

ส่วนราชการในสังกดักระทรวงยุติธรรมให้เกิดผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอยา่ง

ทัว่ถึงและเป็นธรรมในแต่ละพื้นท่ีอย่างแทจ้ริง จึงไดมี้การจดัตั้งสํานกังานยุติธรรมจงัหวดันาํร่อง

ข้ึนเป็นหน่วยงานในสาํนกังานปลดักระทรวงยติุธรรม 

จากการศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารจดัการสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัท่ีอยูใ่นโครงการ

นาํร่องและแบบเมตริกซ์กรณีศึกษา สยจ.นครปฐม และสยจ.สมุทรสงคราม สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

จากการศึกษารูปแบบการบริหารจดัการของสํานกังานยุติธรรมท่ีเป็นแบบนาํร่อง คือ สยจ.

นครปฐม สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1)  ดา้นการวางแผน 

สาํนกังานยติุธรรมจงัหวดันครปฐมเป็น 1 ใน 10 สํานกังานยุติธรรมจงัหวดันาํร่อง 

สาํนกังานยติุธรรม จงัหวดันคปฐมเป็นสาํนกังานท่ีก่อตั้งมาแต่ พ.ศ. 2548 เป็นเวลาประมาณ 9 ปีแต่

ในการจดัตั้งดงักล่าวยงัคงเป็นการจดัการสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัในแบบเมตริกซ์ ต่อมาเม่ือ พ.ศ. 

2556 ไดมี้การจดัตั้งสํานกังานยุติธรรมจงัหวดันาํร่องซ่ึงจงัหวดันครปฐมไดรั้บการจดัตั้งให้เป็น 1 

ในสํานักงานยุติธรรมจงัหวดันาํร่อง สํานักงานยุติธรรมจงัหวดันครปฐมได้ปรับเปล่ียนจากการ

บริหารแบบเมตริกซ์มาเป็นการบริหารจดัการแบบนาํร่อง ตั้งแต่นั้นมาซ่ึงเป็นระยะเวลาประมาณ 1 

ปีเศษ 
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ในการจดัการด้านการวางแผน ทางสํานักงานได้นาํนโยบายและยุทธศาสตร์มา

แปลงแลว้นาํมาปฏิบติักบัสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัเพื่อใช้ในระดบัจงัหวดั การท่ีตอ้งนาํนโยบาย

และยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมมาแปลงเพื่อท่ีจะทาํให้แผนท่ีจะนาํมาปฏิบติักบัสํานกังาน

ยุติธรรมจังหวดัมีความเหมาะสมกับพื้นท่ีตั้ งของจังหวดั ในการทาํงานตามนโยบายของทาง

กระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะในเร่ืองของการอาํนวยความยุติธรรม การสร้างความเป็นธรรม ลด

ความเหล่ือมลํ้า ส่งเสริมในเร่ืองของความเสมอภาค ในเร่ืองของสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ให้

เป็นไปตามภารกิจและบทบาทท่ีทางกระทรวงยุติธรรมหรือสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

กาํหนดไว ้โดยทางสํานกังานฯ ไดมี้การจดัทาํแผนการปฏิบติังานโดยการเร่ิมจากการวิเคราะห์จุด

แข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของสํานกังานฯเพื่อเป็นแนวทางในการเร่ิมทาํแผนการดาํเนินงาน

ของสํานกังานฯ เป็นการประชุมเพื่อระดมความคิดของบุคลากรภายในสํานกังานฯ โดยจะเป็นการ

นาํเอาพนัธกิจของสํานกังานเป็นตวัตั้งในการวางแผน โดยแผนท่ีทาํจะเป็นแผนการปฏิบติัการ 4 ปี

และจะดึงมาเป็นปีๆ ในการจดัทาํโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในการทาํโครงการ/กิจกรรมก็จะนาํเอา

แผนกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงมาเป็นตวักาํหนดทิศทาง หลงัจากไดโ้ครงการ/กิจกรรม ก็

ตอ้งมาดูท่ีงบประมาณประจาํปีว่ามีจาํนวนเท่าไรพร้อมกบันาํตวัช้ีวดัมาเป็นตวักาํหนดมาตรฐาน

และประสิทธิภาพในการทาํงาน ในส่วนของโครงการ/กิจกรรมท่ีทาํจะมีลกัษณะท่ีมีความคลา้ยคลึง

กบัเม่ือปีก่อนแต่จะมีการขยายให้มีความครอบคลุมมากยิ่งข้ึน ซ่ึงในการดาํเนินงานในด้านการ

วางแผนโดยปกติจะมีคณะกรรมการ กยจ.มาร่วมคิดในทิศทางของการดาํเนินงานหรืออาจจะมี

ขอ้แนะนาํเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของทางสํานักงานฯ เม่ือกิจกรรมดงักล่าวได้

ดาํเนินการไป ทางสาํนกังานฯก็จะกลบัมารายงานผลต่อ คณะกรรมการ กยจ. ในการดาํเนินการท่ีได้

ทาํทางคณะกรรมการก็อาจจะมีขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อท่ีจะสามารถดาํเนินการในคร้ัง

ต่อไปไดเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีท่ีตั้งของจงัหวดัมากข้ึนยิง่ข้ึน 

2)  ดา้นการจดัการองคก์ร 

ดา้นการจดัการองค์กรจะเป็นการแยกส่วนในการบริหารระหว่างคณะกรรมการ 

บริหารกบัอตัรากาํลงัภายในสํานกังานฯ รูปแบบโครงสร้างการแบ่งงานภายในและกรอบอตัรา 

กาํลงัตามท่ีกระทรวงยุติธรรมไดก้าํหนดของรูปแบบบริหารท่ีเป็นแบบนาํร่อง คือ มีผูอ้าํนวยการ

สํานักงาน (นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการพิเศษ) เป็นหัวหน้าสํานักงานยุติธรรม ซ่ึงถูกปรับ

บทบาทตาํแหน่งมาจากประธานกรรมการบริหารสํานกังานยุติธรรม (ประธาน กยจ.) เป็นการแยก

ส่วนกนัอยา่งชดัเจนระหวา่งสํานกังานยุติธรรมจงัหวดักบัคณะกรรมการบริหารสํานกังานยุติธรรม 

โดยท่ีผู ้อ ํานวยการสํานักงานจะไม่ได้มาจากสังกัดหน่วยงานเดิมร่วมมอยู่ด้วย เป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทาํงานใหเ้พิ่มมากข้ึน 



165 

 

มี 3 สายงาน คือ มี 2 กลุ่มกบั 1 ฝ่าย ดังน้ี ฝ่ายอาํนวยการ จะมีหัวหน้าฝ่ายท่ีมา

ประจาํ 1 คนซ่ึงจะเป็นขา้ราชการ (นกัจดัการงานทัว่ไปปฏิบติัการหรือชาํนาญการ) กลุ่มอาํนวย

ความยุติธรรมและนิติกรจะมีหัวหน้ามาประจาํ 1 คนซ่ึงจะเป็นข้าราชการ (นักวิชาการยุติธรรม

ปฏิบติัการหรือชาํนาญการ) และกลุ่มพฒันาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรมจะมีหวัหนา้มาประจาํ 1 

คนซ่ึงจะเป็นขา้ราชการ (นกัวิชาการยุติธรรมปฏิบติัการหรือชาํนาญการ) ฝ่ายอาํนวยการ มีหน้าท่ี

เป็นเลขา พสัดุ การเงิน-บัญชี เร่ืองบุคลากร เร่ืองของอาคารสถานท่ี เร่ืองของรถ รวมไปถึง

ประชาสัมพนัธ์ และทาํหน้าท่ีเป็นเลขาของยุติธรรมจงัหวดัและคณะกรรมการบริหารยุติธรรม

จงัหวดั กลุ่มอาํนวยความยุติธรรมและนิติกร มีหน้าท่ีเก่ียวกบับริการประชาชนทางดา้นกฎหมาย 

ช่วยเหลือประชาชน ไกล่เกล่ีย ระงบัขอ้พิพาท รับเร่ืองราวร้องทุกข์ ในส่วนของกลุ่มพฒันาและ

ส่งเสริมระบบงานยุติธรรมมีหน้าท่ี ในการพฒันาส่งเสริมระบบงานยุติธรรม การบูรณาการ

หน่วยงานในสังกดักระทรวงยุติธรรม การประสานความร่วมมือกบัองคก์รส่วนทอ้งถ่ินกบัองคก์ร

เอกชน ประชาชนและภาคส่วนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการยติุธรรม  

โดยในส่วนของคณะกรรมการ กยจ. จะเป็นการนาํหัวหนา้ส่วนราชการในสังกดั

กระทรวงยุติธรรมท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดั โดยท่ีจะมีการเลือกบุคคลมาจากการประชุมเพื่อมาดาํรง

ตาํแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั การท่ีทางกระทรวงยุติธรรมยงัคง

มีการตั้งคณะกรรมการไวเ้พราะตอ้งการท่ีจะให้หน่วยงานในสังกดัไดมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรม

ของแต่ละหน่วยจะมีการนาํขา้ราชการมาร่วมดว้ย หรือไม่อยา่งนอ้ยตวัของหวัหนา้ส่วนแต่ละส่วนก็

จะมาร่วม ทาํใหเ้ป็นการบูรณาการกบัหน่วยงานในสังกดัของกระทรวงยติุธรรม 

3)  ดา้นการควบคุม 

ดา้นการควบคุมสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ 1.การควบคุมทัว่ทั้งองค์กร เป็น

การควบคุมการดาํเนินงานของสํานักงานฯ โดยกาํหนดทิศทางและการควบคุมเป็นเกณฑ์การ

ประเมินหรือตวัช้ีวดัท่ีถูกส่งมาจากทางกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงมีทั้งหมด 10 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย 1.

ระดับความสําเร็จของการอาํนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนท่ีมาขอความช่วยเหลือ 2. ระดับ

ความสําเร็จในการดาํเนินโครงการสําคญัตามแผนปฏิบติัการ กระทรวงยุติธรรมระดบัจงัหวดั 4 ปี 

(พ.ศ. 2556-2559) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 3. ระดบัความสําเร็จของการพฒันาระบบงาน

ยติุธรรมชุมชน 4. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการ ณ สํานกังานยุติธรรมจงัหวดั 

5.จาํนวนเร่ืองท่ีร้องเรียนเก่ียวกบัการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั 6. ระดบั

ความสาํเร็จของการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการกระทรวงยุติธรรม

ระดบัจงัหวดั7. ระดบัความสําเร็จของการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 จากสํานกังานปลดักระทรวงยุติธรรม 8. ระดบัความสําเร็จของการปรับปรุงสํานกังานเพื่อ
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รองรับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 9. ระดับความสําเร็จในการจดัการองค์ความรู้เพื่อ

ปฏิบติังานในสํานกังาน 10. ระดบัความสําเร็จในการพฒันาเวบ็ไซตข์องสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั 

ซ่ึงตวัช้ีวดัดงักล่าวจะเป็นเกณฑก์ารประเมินของสํานกังานฯ ท่ีครอบคลุมการบริหารจดัการทุกดา้น

ท่ีสํานกั งานฯ ได้ดาํเนินการไปในแต่ละปี ตวัช้ีวดัดงักล่าวจะถูกปรับเปล่ียนให้มีความเหมาะสม

ตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามท่ีกระทรวงยุติธรรมหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการจดัทาํตวัช้ีวดั

เห็นชอบถึงความเหมาะสมท่ีจะปรับเปล่ียนตวัช้ีวดัดงักล่าว ส่งผลใหก้ารดาํเนินงานของสํานกังานฯ 

เป็นไปตามแบบแผนและดาํเนินไปในทิศทางท่ีกระทรวงยุติธรรมไดก้าํหนดไว ้เพื่อท่ีจะสามารถ

ประเมินผลการทาํงานของสํานกังานฯไดต้ามความเป็นจริง และ 2. การควบคุมสมาชิกในองค์กร 

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วนยอ่ยดงัน้ี 1. การคดัเลือกบุคคลเขา้ทาํงาน ทางสํานกังานฯจะประกาศรับ

สมคัรตามตาํแหน่งท่ีการโดยใช้งบท่ีจดัสรรมาจากการอนุมติัของกระทรวงยุติธรรม จะมีการตั้ง

คณะกรรมการจดัสอบทั้งบุคลากรภายในสํานกังานฯและหน่วยงานท่ีอยูใ่นสังกดักระทรวงฯคนท่ี

เขา้มาจะเป็นลูกจา้งชัว่คราวหมด 2. การฝึกอบรมและการพฒันา ทาง สป.จะเป็นคนดาํเนินการ

ให้กบัสํานักงานฯในการจดัการไปอบรมในเร่ืองต่างโดยจะมีทั้งการจดัองค์ความรู้ภายในองค์กร

และการส่งบุคคลเขา้อบรมกบัหน่วยงานภายนอก ซ่ึงในส่วนน้ีก็จะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

1. ทาง สป.เป็นคนจดัใหเ้ลยวา่ทางสํานกังานฯจะไดไ้ปอบรมท่ีไหน 2. ทางสํานกังานฯจะเป็นคนท่ี

ไปเสนอเองว่าอยากจะอบรมด้านไหนเพิ่มเติม โดยทั้งหมดจะอยู่ในความดูแลของสํานักพฒันา

บุคลากรของ สป. และ3.การวดัผลการปฏิบติังาน ซ่ึงมีอยู ่3 รูปแบบคือ รูปแบบท่ี 1. การประเมินผล

การปฏิบติัราชการ (บุคลากรท่ีเป็นขา้ราชการ) การประเมินผลการปฏิบติัเป็นเกณฑ์ท่ีมาจากทาง

สํานกัปลดักระทรวงยุติธรรม องคป์ระกอบในการประเมินมี 2 องคป์ระกอบ คือ 1.ผลสัมฤทธ์ิของ

งาน คือ การวดัจากผลงานท่ีผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 70 และ 2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

(สมรรถนะ) คิดเป็นร้อยละ 30 การประเมินในหน่ึงปีจะมี 2 คร้ัง รูปแบบท่ี 2 การประเมินลูกจา้ง

ชัว่คราว ทางสํานกังานจะมีการแต่งตั้งคณะกรรการข้ึนมาเพื่อทาํการประเมินการปฏิบติัการ องค ์

ประกอบในการประเมินมี 2 องค์ประกอบ คือ 1. การประเมินผลการปฏิบติังาน คิดเป็นร้อยละ 50 

และ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบติังาน คิดเป็นร้อยละ 50 การประเมินในหน่ึงปีจะมี 2 คร้ัง 

และรูปแบบท่ี 3 การประเมินลูกจา้งเหมา เป็นการประเมินวา่ผลการปฏิบติัทางสํานกังานฯมีความ

พึงพอใจก็จะจา้งต่อถา้ไม่พึงพอใจก็จะไม่มีการจา้งต่อ  

4)  ดา้นการนาํ 

การนําของผูอ้าํนวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวดั ผอ.ยุติธรรมจงัหวดัจะเป็น

ผูบ้งัคบับญัชาและมีอาํนาจในการสั่งการภายในสํานกังานฯ เป็นอาํนาจท่ีแทจ้ริงในการบริหารงาน 

โดยมีจะมีคณะกรรมการบริหารสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดัคอยเป็นพี่เล้ียงท่ีคอยให้คาํแนะนาํกบัทาง



167 

 

สาํนกังานฯ เพื่อปรับปรุงการทาํงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงผูอ้าํนวยการจะคดัเลือกมาจาก

กระทรวงยติุธรรมโดยตรงใหม้าทาํหนา้ท่ีในตาํแหน่งน้ีตามความเหมาะสม 

ในดา้นการปกครองของผอ.ยติุธรรมจงัหวดัจะเป็นการปกครองแบบครอบครัว ใช้

การพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ เน้นไปท่ีการแลกเปล่ียนความเห็นและความตอ้งการของบุคลากร

ผ่านในสํานักงานฯ โดยตรง ซ่ึงผูอ้าํนวยการของสํานักงานมีความคิดท่ีมีความสร้างสรรค์และมี

เป้าหมายท่ีชัดเจนท่ีจะคอยแนะนําหรือบอกกล่าวกับบุคลากรภายในสํานักงานเน้นไปท่ีความ 

สัมพนัธ์กบัตวัของบุคลากรภายในสํานกังานฯโดยตรง โดยมีการว่ากล่าวตกัเตือนให้กบับุคลากร

เพื่อใหส้ามารถดาํเนินไปในทิศทางท่ีทางสาํนกังานฯกาํหนดให ้

จากการศึกษารูปแบบการบริหารจดัการของสาํนกังานยติุธรรมท่ีเป็นแบบเมตริกซ์ คือ สยจ.

สมุทรสงคราม สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1)  ดา้นการวางแผน 

กระทรวงยุติธรรมไดเ้ร่ิมจดัตั้งสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั 5 จงัหวดันาํร่องเพื่อเป็น

สาํนกังานยติุธรรมจงัหวดันาํร่องและดาํเนินการขยายผลการจดัตั้งสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัท่ีเหลือ

อีก 27 แห่งซ่ึงจงัหวดัสมุทรสงครามเป็นหน่ึงใน 27 จงัหวดันั้นดว้ย โดยมีอาํนาจหน้าท่ีทั้งในดา้น

การกาํหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ การพฒันางานยุติธรรมเชิงบูรณาการในมิติเชิงพื้นท่ีและการ

บริหารท่ีเน้นประชาชนเป็นศูนยก์ลาง สํานักงานยุติธรรมจงัหวดัสมุทรสงครามเป็นสํานักงาน

ยุติธรรมจงัหวดัแบบดั้งเดิมไดเ้ปิดทาํการพร้อมกบัจงัหวดัอ่ืนอีก 70 จงัหวดั เม่ือ วนัท่ี 31 สิงหาคม 

พ.ศ. 2548   

การวางแผนของทางสํานกังานยุติธรรมจะมีการทาํแผน 4 ปีท่ีทางสํานกังานฯได้

ทาํการประชุมร่วมกนัระดมความคิดเห็นและทาํการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรคของ

สํานักงานฯโดยในการประชุมจะคณะกรรมการ คณะทํางานจะเป็นการนําบุคลากรของทุก

หน่วยงานในพื้นท่ีมาเข้าร่วมซ่ึงจะมีเครือข่ายท่ีอยู่ในพื้นท่ีมาร่วมด้วย โดยจะโยงจากแผนของ

กระทรวงฯ แผนจงัหวดั และได้ออกมาเป็นแผน 4 ปีแล้วก็จะมีการดึงโครงการจากแผน 4 ปีมา

แปลงเป็นแผนปีแลว้ก็ทาํตามโครงการท่ีไดก้าํหนดไวต้ามแผน โดยจะดูจากจาํนวนงบประมาณท่ี

จดัส่งลงมาซ่ึงจะยดึกรอบของแผน 4 ปีถา้โครงการท่ีเราเลือกในตอนแรกงบประมาณมาพอ ก็จะไป

ท่ีกรอบและนาํโครงการอ่ืนมาแทน แผนท่ีจดัจะเป็นแผนระยะสั้ น แต่ก็จะมีบางตวัท่ีจะตอ้งทาํซํ้ า 

โดยท่ีรูปแบบจะเปล่ียนไปตามกลุ่มเป้าหมายท่ีกาํหนด ในการวางแผนจะมีแผนบางส่วนท่ีไม่

สามารถควบคุมได้ซ่ึงเป็นแผนท่ีมาจากกระทรวงฯ ในการมอบหมายงานในด้านอ่ืนให้ทาง

สํานกังานหรือกรมคุม้ครองสิทธ์ิฯทาํเพิ่มเติม ก็จะทาํให้ตอ้งทาํงานเพิ่มจากแผน 4 ปีท่ีไดเ้ตรียมไว ้

โดยในการกาํหนดแผนปฏิบติัราชการ 4 ปีเพื่อเป็นแม่แบบ ทิศทางในการดาํเนินงานเพื่อวางแผน
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และจดัโครงการใหมี้ความสอดคลอ้งกบัทั้งสาํนกังานฯแลกระทรวงฯ จึงทาํให้สามารถทาํงานต่างๆ

ไดบ้รรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2)  ดา้นการจดัการองคก์ร 

ด้านการจดัการองค์กรจะไม่มีการแยกส่วนกนัของคณะกรรมการบริหารจะอยู่

ร่วมกัน อยู่บนพื้นฐานการตดัสินใจร่วมกนัรูปแบบการบริหารของสํานักงานยุติธรรมจะอยู่ใน

รูปแบบของคณะกรรมการบริหารสํานักงานยุติธรรมจงัหวดั โดยท่ีหัวหน้าหน่วยงานสังกดักระ 

ทรวงยุติธรรมในจงัหวดัไดรั้บคดัเลือกจากท่ีประชุมให้มาเป็นประธานกรรมการบริหารสํานกังาน

ยติุธรรมจงัหวดั 1 คนซ่ึงยงัคงดาํรงตาํแหน่งเดิมของตน้สังกดัเก่าอยูด่ว้ย 

การจดัแบ่งโครงสร้างการทาํงานภายในของสํานกังานฯจะแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ 1. 

กลุ่มงานทัว่ไป มีหน้าท่ีในการรับผิดชอบงานธุรการ ไดแ้ก่ งานสารบรรณ งานพสัดุ งานการเงิน

และบญัชี งานการเจ้าหน้าท่ี งานข้อมูลสถิติและงานประชาสัมพนัธ์ 2. กลุ่มงานนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ มีหน้าท่ีรับผิดชอบการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี แผนปฏิบติั

ราชการประจาํปี และแผนงบประมาณ รวมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบติังานตามแผน และ3. 

กลุ่มงานบริการประชาชน มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานบริการประชาชนด้านกระบวนการ

ยุติธรรมให้ไดรั้บความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใส โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ือง

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติัการ ประกอบด้วยภารกิจดังน้ี 3.1 ศูนย์การบริการร่วมและคลินิก

ยติุธรรม ประกอบดว้ยงานบริการของส่วนราชการสังกดักระทรวงยุติธรรม และ 3.2 ศูนยป์ระสาน 

งานยุติธรรมชุมชน เป็นการทาํงานเพื่อให้เกิดการพฒันาและส่งเสริมการจดัตั้งศูนยย์ุติธรรมชุมชน

และการดาํเนินงานของเครือข่ายยติุธรรมชุมชน 

ในส่วนของหัวหน้ากลุ่มต่างๆ จะเป็นการหมุนเวียนของบุคลากรในสังกดักระ 

ทรวงฯ มาปฏิบติังานในสํานักงานยุติธรรมฯ เรียกการจดัองค์กรแบบน้ีว่า การจดัองค์กรแบบ

เมตริกซ์ ซ่ึงเจา้หน้าท่ีท่ีมาหมุนเวียนไม่ไดม้านัง่ประจาํท่ีสํานกังานฯแต่ละนัง่ประจาํอยู่ท่ีตน้สังกดั

เดิมของแต่ละบุคคล ในส่วนของเจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังานในสํานักงานฯจะเป็นลูกจา้งชั่วคราวและ

ลูกจา้งเหมาทั้งหมด 

คณะกรรมการบริการสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดั ในตาํแหน่งอ่ืนจะเป็นหวัหนา้งาน

ในสังกดักระทรวงยุติธรรมในจงัหวดั โดยคณะกรรมการจะมีส่วนร่วมในการทาํงานกบัสํานกั งาน

ยติุธรรมจงัหวดัทั้งใน  ดา้นการวางแผน การควบคุมดูแลการปฏิบติังานของทางสาํนกังานฯ 

3)  ดา้นการควบคุม 

ดา้นการควบคุมสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ 1.การควบคุมทัว่ทั้งองค์กร ทาง

สาํนกังานยติุธรรมฯไม่ไดมี้ตวัช้ีวดัท่ีมาจากทางกระทรวงฯโดยตรงทางสํานกังานฯการเก็บสถิติใน
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ดา้นการงานบริการประชาชนในแต่ละปี 2. การควบคุมสมาชิกในองค์กร สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 

ส่วนย่อยดังน้ี 1. การคดัเลือกบุคคลเข้าทาํงาน ทางสํานักงานฯจะเปิดเป็นผูรั้บสมคัร โดยผ่าน

ยุติธรรมจงัหวดัและยุติธรรมในพื้นท่ี ตามตาํแหน่งท่ีทางสํานกังานตอ้งการ 2. การฝึกอบรมและ

พฒันาพนกังาน จะมีทั้งการจดัองคค์วามรู้ภายในและการส่งบุคคลเขา้อบรมกบัหน่วยงานภายนอก

บา้ง แต่จะมีจาํนวนนอ้ยมากนอกจากเป็นการจดัอบรม/การประชุมในเร่ืองของการรับนโยบายจาก

กระทรวงฯ บุคลากรภายในไม่ค่อยไดรั้บการสนบัสนุนทางดา้นน้ี แมแ้ต่ตวัของยุติธรรมจงัหวดัก็

ไม่ไดรั้บการอบรมในดา้นของการพฒันาศกัยภาพเช่นเดียวกนั และ3. การวดัผลการปฏิบติังาน ทาง

สํานักงานฯได้มีการรายงานผลการปฏิบติัตนของพนักงานจา้งเหมาในทุกๆ เดือน ในส่วนของ

ลูกจ้างจะมีการบนัทึกการปฏิบัติงานแต่ละวนั ลูกจ้างชั่วคราวมีแบบรายงานผลการปฏิบติัตน

รายบุคคลเช่นเดียวกบัเจา้หน้าท่ีจา้งเหมาบริการในสํานักงาน ในส่วนของยุติธรรมจงัหวดัจะไป

ประเมินผลการปฏิบติัการท่ีตน้สังกดัเดิมของตนไม่ไดเ้ก่ียวกบัสาํนกังานฯ 

4)  ดา้นการนาํ 

การนาํของผอ.ยุติธรรมจงัหวดัในฐานะของประธานกรรมการบริหารยุติธรรม

จงัหวดัจะดูแลสาํนกังานยติุธรรมควบคู่ไปกบัตวัของคณะกรรมการทั้งหมดในการร่วมกนัตดัสินใจ

และดูแลการดาํเนินการของสํานกังานยุติธรรมฯ เป็นการทาํงานร่วมกนัของหน่วยงานในสังกดั

กระทรวงยติุธรรมในพื้นท่ี 

ในส่วนของสํานกังานฯตวัของยุติธรรมจงัหวดัจะใช้การพูดคุย มีส่วนช่วยในการ

ให้คาํแนะนาํ ให้คาํปรึกษา คอยตกัเตือนในดา้นการทาํงาน รวมถึงให้การช่วยเหลือและสนบัสนุน

การทาํงานโครงการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสํานกังานฯ บทบาทในการประชาสัมพนัธ์หน่วยงานซ่ึงทา

ยุติธรรมจงัหวดัไดท้าํอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองเม่ือมีโอกาส เป็นการช่วยในการประชาสัมพนัธ์

ให้กับหน่วยงาน ความสัมพนัธ์ของสํานักงานฯค่อนข้างเป็นความสัมพนัธ์ท่ีดี มีความร่วมมือ

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีทศันคติท่ีดีต่อกนั ทาํใหก้ารทาํงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 จากการศึกษาเก่ียวกับการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจดัการของสํานักงานยุติธรรม

จงัหวดัท่ีเป็นแบบนาํร่องและแบบเมตริกซ์ ในกรณีศึกษาสยจ.นครปฐมและสยจ.สมุทรสงคราม

สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

การเปรียบเทียบการบริหารจดัการของสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัท่ีอยู่ในโครงการนาํร่อง

และสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดัท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นโครงการนาํร่อง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1)  ด้านการวางแผนของสํานักงานยุติธรรมจังหวดั จากการศึกษาข้อมูลจาก

ยุติธรรมจังหวดัและเจ้าหน้าท่ีของสํานักงานยุติธรรม พบว่า ในการวางแผนทั้ ง 2 แห่งจะนํา

แผนปฏิบติัราชการ 4 ปีของกระทรวงยุติธรรม ทั้งทางดา้นนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป็นการกาํหนด
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ทิศทางใหก้บัทางสาํนกังานวา่ทางสาํนกังานจะตอ้งทาํส่ิงใดบา้ง จากนั้นทางสาํนกังานฯก็จะนาํแผน

ดงักล่าวมาแปลงเป็นแผนของตวัเองโดยดึงในบางส่วนท่ีเหมาะสมสามารถนาํเขา้มาดาํเนินการใน

พื้นท่ีของตนไดอ้ย่างเหมาะสม ในการทาํแผนดงักล่าวจะมี กยจ. และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาเขา้

ร่วมในการจดัทาํ  

ในการจัดทาํกิจกรรม/โครงการของทั้ ง 2 ท่ีนั้ นจุดมุ่งหมายในการจัดทาํจะมี

ลกัษณะคล้ายคลึงกันเน่ืองจากเป็นการดึงออกมาจากตวัแผนปฏิบติัราชการ 4 ปีของกระทรวง

ยติุธรรมแต่ส่ิงท่ีแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดัคือ จาํนวนโครงการท่ีทั้ง 2 ไดท้าํในแต่ละปีงบประมาณ

จะมีความมากนอ้ยท่ีแตกต่างกนั รวมไปถึงตวัของโครงการก็มีความแตกต่างกนัออกไปตามความ

ตอ้งการของตวัสํานักงานและประชาชนในพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีตั้งของสํานักงานฯ ซ่ึงสาเหตุหลกัของ

ปริมาณของโครงการดงักล่าวมาจากงบประมาณท่ีแต่ละสาํนกังานฯไดรั้บ ถา้เป็นสาํนกังานยุติธรรม

ท่ีเป็นโครงการนาํร่องก็จะไดง้บประมาณเยอะกวา่สาํนกังานยติุธรรมท่ีไม่ไดเ้ป็นโครงการนาํร่อง 

2)  ด้านการจดัองค์กรของสํานักงานยุติธรรมจงัหวดั จากการศึกษาข้อมูลจาก

ยุติธรรมจังหวดัและเจ้าหน้าท่ีของสํานักงานยุติธรรม พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน 

เน่ืองจากสํานัก งานยุติธรรมท่ีเป็นโครงการนาํร่องจะมีรูปแบบการบริหารท่ีชัดเจนมีความเป็น

รูปธรรม โครงสร้างของสํานักงานท่ีเป็นแบบนําร่องจะมีผูอ้าํนวยการสํานักงานท่ีถูกส่งมาจาก

กระทรวงฯ โดยตรงเพื่อทาํหน้าท่ีดงักล่าวโดยตรงซ่ึงจะเป็นนกัวิชาการยุติธรรมชาํนาญการพิเศษ 

ในส่วนของสํานักงานไม่นํา ร่องคนท่ีจะมาเป็นผู ้อ ํานวยการจะถูกคัดเ ลือกมาจากคณะ

กรรมการบริหารสํานักงานยุติธรรมจงัหวดัโดยคณะกรรมการจะเป็นหน่วยงานในสกระทรวง

ยุติธรรมในพื้นท่ีเป็นคนคดัเลือกตวัแทนข้ึนมาเป็น ซ่ึงหมายความว่าคนท่ีจะมาเป็นผูอ้าํนวยการ

สาํนกังานยติุธรรม/ประธานกรรมการ บริหารสาํนกังานยติุธรรมก็จะมีตาํแหน่งท่ีผูอ้าํนวยการสังกดั

เดิมอยูด่ว้ยเท่ากบัตอ้งเป็นผูบ้งัคบั บญัชาทั้ง 2 ท่ี 

ในส่วนของเจา้หน้าท่ีของสํานักงานท่ีเป็นโครงการนาํร่องจะแบ่งเป็น 1 ฝ่าย 2 

กลุ่มคือ ฝ่ายอาํนวยการ กลุ่มอาํนวยความยุติธรรมและนิติกรและกลุ่มพฒันาและส่งเสริมระบบงาน

ยติุธรรม ถา้เป็นสาํนกังานท่ีไม่ไดเ้ป็นนาํร่องจะแบ่งเป็น 3 กลุ่มงานคือ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป กลุ่ม

งานบริการ และกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ในส่วนของสํานกังานนาํร่องจะมีขา้ราชการมาเป็น

หวัหนา้ของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย คือ ฝ่ายอาํนวยการ เป็นนกัจดัการงานทัว่ไปปฏิบติัการหรือชาํนาญการ 

กลุ่มอาํนวยความยติุธรรมและนิติกร เป็นนกัวชิาการยติุธรรมปฏิบติัการหรือชาํนาญการ กลุ่มพฒันา

และส่งเสริมระบบงานยุติธรรม เป็นนกัวิชาการยุติธรรมปฏิบติัการระบบงานยุติธรรม แต่ในส่วน

ของสาํนกังานไม่นาํร่องจะเป็นเจา้หนา้ท่ีหมุนเวยีนมาจากสํานกังานต่างๆ ท่ีเป็นหน่วยงานในสังกดั

กระทรวงยติุธรรม 
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ผู้บัญชาเรือนจํากลางนครปฐม 
ประธานกรรมการบริหารสํานักงาน

ยุตธิรรมจังหวดันครปฐม 

ผู้อํานวยการสถานพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

นครปฐม 
รองประธานกรรมการบริหารสํานักงานยุติธรรมจังหวัด

นครปฐม 

ผู้อาํนวยการสํานักงาน

คุมประพฤตจิังหวดั

นครปฐม 
 กรรมการบริหารฯ 

ผู้อาํนวยการสํานักงาน

บังคบัคดจีังหวดั

นครปฐม 
กรรมการบริหารฯ 

ผู้อาํนวยการศูนย์ฝึกและ

อบรมเดก็และเยาวชนสิรินธร 
กรรมการบริหารฯ 

ผู้อาํนวยการศูนย์ฝึกและ

อบรมเดก็และเยาวชน

หญงิบ้านปราณ ี
กรรมการบริหารฯ 

ผู้อาํนวยการศูนย์ฝึก

และอบรมเดก็และ

เยาวชนชายบ้านมุธิตา 
กรรมการบริหารฯ 

นักทณัฑวทิยาชํานาญการ 

เรือนจํากลางนครปฐม 
เลขานุการกรรมการบริหารฯ 

 

ในส่วนของคณะกรรมการบริหารสํานักงานยุติธรรมจะมีความแตกต่างในด้าน

ของอาํนาจหน้าท่ีในส่วนของสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัท่ีเป็นโครงการนาํร่อง ในส่วนของคณะ

กรรม การจะมีหนา้ท่ีคลา้ยกบัเป็นท่ีปรึกษาให้กบัทางสํานกังานฯ คอยดูแลการทาํงานและติดตาม

ผลงานการลงไปทาํกิจกรรมของสาํนกังานยุติธรรมฯ เพราะวา่อาํนาจในสํานกังานฯ จะอยูท่ี่ตวัของ

ยุติธรรมจงัหวดัทั้งหมดซ่ึงในบางโอกาสอาจจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการร่วมกบั

สาํนกังาน ในส่วนของสาํนกังานท่ีไม่ไดเ้ป็นโครงการนาํร่องคณะกรรมการบริหารจะเป็นส่วนหน่ึง

ของสาํนกังานฯทางคณะกรรมการจะคอยกาํกบัดูแลการทาํงานของสํานกังานฯ ทั้งหมด รวมไปถึง

โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ก็จะตอ้งผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการดงักล่าว 

 

 

ภาพที ่4.1  โครงสร้างคณะกรรมการบริหารสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดันครปฐม 
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นักวชิาการยุติธรรมชํานาญการ 

ยุติธรรมจังหวดั 

นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ 
หัวหน้ากลุ่มพฒันาและส่งเสริม

ระบบงานยุติธรรม 

นักจัดการท่ัวไปชํานาญการ 
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 

นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ 
หัวหน้ากลุ่มอํานวยความ

ยุติธรรมและนิติกร 

นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นักวิชาการยุติธรรม 

นักวิชาการยุติธรรม 

นักบริหารจัดการงานยุติธรรม 

นักวิชาการยุติธรรม 

นักวชิาการยุตธิรรม 

นักวิชาการเงินและบัญชี 

นักบริหารจัดการงานยุติธรรม 

พนักงานขับรถยนต์ 

พนักงานขับรถยนต์ 

พนักงานทําความสะอาด 

นิตกิร 

นิตกิร 

พนักงานคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพ 

ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านนิติกร 

ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านนิติกร 
 

ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านนิติกร 
 

ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านนิติกร 
 

ท่ีปรึกษากฎหมาย 

ท่ีปรึกษากฎหมาย 

ท่ีปรึกษากฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่4.2  โครงสร้างบุคลากรภายในสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดันครปฐม 
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ผู้อาํนวยการสํานักงานบังคบัคดจีังหวดั

สมุทรสงคราม 
ประธานกรรมการบริหารสํานักงานยุตธิรรม

จังหวดัสมุทรสงคราม 

ผู้อาํนวยการสถานพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชนจังหวดั 
รองประธานกรรมการบริหารสํานักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม 
กรรมการบริหารสํานักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 

เจ้าหน้าท่ีงานเลขานุการชํานาญงาน/สังกัดสํานักงานคุม

ประพฤติฯ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารงาน 

พนังงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สังกัดกรมคุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพ 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.3  โครงสร้างคณะกรรมการของสาํนกังานยุติธรรมจงัหวดัสมุทรสงคราม 
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พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ/สังกัดสถานพนิิจและคุ้มครองเด็กฯ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริการประชาชน 

พนังงานคุมประพฤติปฏิบัติการ/สังกัดสํานักงานคุม

ประพฤติจังหวัด 
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานประชาชน 

พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ/สังกัดสํานักงานคุม

ประพฤติจังหวัด 
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานบริการประชาชน 

นิติกร/สังกัดสํานักงาน

บังคับคดีจังหวัด 
เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานบริการ

ประชาชน 

เจ้าพนักงานราชทัณฑ์

ชํานาญงาน/สังกัดเรือนจํา

กลางสมุทรสงคราม 
เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานบริการ

ประชาชน 
 

นักจิตวิทยา/สังกัดสถาน

พนิิจและคุ้มครองเด็กฯ 
เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงาน

บริการประชาชน 
 

เจ้าพนักงานราชทัณฑ์/สังกัด

เรือนจํากลางสมุทรสงคราม 
เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานบริการ

ประชาชน 
 

พนักงานเดินหมาย/สังกัด

สํานักงานบังคับคดีจังหวัด 
เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานบริการ

ประชาชน 
 

เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี/

สังกัดสํานักงานคุม

ประพฤติจังหวัด 
เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานบริการ

ประชาชน 
 

นิติกร/สังกัดสํานักงาน

ยุติธรรมจังหวัด 
เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานบริการ

ประชาชน 
 

พนังงานคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพ สังกัดกรมคุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพ 
เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานบริการ

ประชาชน 
 

นักบริหารจัดการงาน

ยุติธรรม/สังกัดศูนย์

ประสานงานยุติธรรมชุมชน 
เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานบริการ

ประชาชน 
 

ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสนับสนุน

ภารกิจส่งเสริมระงับข้อพาท/

สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพ 
เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานบริการ

ประชาชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.4  กลุ่มงานบริการประชาชนของสาํนกังานยุติธรรมจงัหวดัสมุทรสงคราม 
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นักทัณฑวิทยาชํานาญการ/สังกัดเรือนจํา

กลางสมุทรสงคราม 
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 

พนักงานคุมประพฤติชํานาญ

การ/สังกัดสถานพนิิจคุ้มครอง

เด็กฯ 
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย

และยุทธศาสตร์ 
 

นิติกรชํานาญการ/สังกัดสํานักงาน

บังคับคดีจังหวัด 
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย

และยุทธศาสตร์ 
 

พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ/

สังกัดสํานักงานคุมประพฤติฯ 
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ 
 

พนักงานพนิิจ/สังกัดสถานพินิจ

คุ้มครองเด็กฯ 
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย

และยุทธศาสตร์ 
 

นิติกร/สังกัดสํานักงานยุติธรรม

จังหวัด 
เจ้าหน้าท่ีประจํากลุ่มงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์ 

นักวิชาการยุติธรรม/สังกัดสํานักงาน

ยุติธรรมจังหวัด 
เจ้าหน้าท่ีประจํากลุ่มงานนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.5  กลุ่มงานนโยบายและยทุธศาสตร์ของสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดัสมุทรสงคราม 
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เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน/สังกัดสํานักงาน

คุมประพฤติฯ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน/สังกัด

เรือนจํากลางสมุทรสงคราม 
เจ้าหน้าท่ีประจํากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี/สังกัด

สํานักงานคุมประพฤติฯ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 
 

พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ/

สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 
 

เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์/สังกัด

เรือนจํากลางสมุทรสงคราม 
เจ้าหน้าท่ีประจํากลุ่มงาน

บริหารท่ัวไป 

เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน/สังกัด

สถานพนิิจและคุ้มครองเด็กฯ 
เจ้าหน้าท่ีประจํากลุ่มงาน

บริหารท่ัวไป 
 

พนักงานขับรถยนต์/สังกัด

สํานักงานบังคับคดีจังหวัด 
เจ้าหน้าท่ีประจํากลุ่มงาน

บริหารท่ัวไป 
 

นักวิชาการเงินและ

บัญชี/สํานักงาน

ยุติธรรมจังหวัด 
เจ้าหน้าท่ีประจํากลุ่ม

งานบริหารท่ัวไป 
 

นักวิชาการยุติธรรม/สังกัด

สํานักงานยุติธรรมจังหวัด 
เจ้าหน้าท่ีประจํากลุ่มงาน

บริหารท่ัวไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.6   กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไปของสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดัสมุทรสงคราม 
 

3)  ด้านการควบคุมของสํานักงานยุติธรรมจังหวดั จากการศึกษาข้อมูลจาก

ยุติธรรมจงัหวดัและเจา้หน้าท่ีของสํานกังานยุติธรรม พบวา่ ในกรณีของสํานกังานท่ีเป็นโครงการ

นาํร่องจะมีตวัช้ีวดัในการประเมินสาํนกังานฯอยา่งชดัเจน คือจะมีตวัช้ีวดัท่ีถูกส่งมาจากกระทรวงฯ

ทั้ง 10 ตวัเพื่อวดัประสิทธิภาพของสํานกังานฯ ในทุกๆ ดา้น ในส่วนของบุคลากรก็จะสามารถแบ่ง

ออกไดเ้ป็นพนกังานท่ีเป็นขา้ราชการท่ีถูกส่งมาจากกระทรวงฯก็จะมีการประเมินผลการปฏิบติัเป็น

เกณฑ์ท่ีมาจากทางสํานักปลัดกระทรวงยุติธรรม ในส่วนบุคลากรท่ีเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาง

สํานกังานจะตั้งคณะกรรมการขั้นมาเพื่อทาํการประเมินการปฏิบติัการ ในส่วนของลูกจา้งเหมาจะ

เป็นการประเมินว่าจะมีการจา้งต่อจากสํานกังานหรือไม่เท่านั้น ส่วนในกรณีของทางสํานกังานท่ี

ไม่ไดเ้ป็นโครงการนาํร่องจะไม่มีตวัช้ีวดัท่ีมาจากกระทรวงฯท่ีจะนาํมาประเมินสํานกังานฯ และ

ทางสํานกังานฯจะไม่มีขา้ราชการท่ีมาทาํงานประจาํท่ีสํานกังาน แต่ในกรณีของยุติธรรมจงัหวดัจะ

ไปประเมินผลการปฏิบติักบัสํานกังานตน้สังกดั ส่วนในบุคลากรของสํานกังานซ่ึงจะเป็นลูกจา้ง
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ชัว่คราวและลูกจา้งเหมาจะไม่มีรูปแบบการประเมินท่ีมีความชดัเจนเป็นรูปธรรม แต่จะเป็นการ

บนัทึกการปฏิบติัการสาํหรับลูกจา้งเหมาและรายงานผลการปฏิบติังานรายบุคคลของลูกจา้งชัว่คราว

ประจาํปีงบประมาณ  

นอกนั้นในการฝึกอบรมของพนกังานก็มีความแตกต่างกนัมากเน่ืองจากสํานกังาน

ท่ีอยู่ในโครงการนาํร่องจะมีการฝึกอบรมมากทั้งตวัของยุติธรรมจงัหวดัและตวัของเจา้หน้าท่ีใน

สาํนกังานฯ จะมีการสอบถามความตอ้งการของบุคลากรในสํานกังานวา่ยงัขาดความรู้ความชาํนาญ

ในดา้นใดทางสาํนกังานฯก็จะส่งไปอบรมทางดา้นนั้นโดยตรง ในทางกลบักนัสํานกังานท่ีไม่ไดอ้ยู่

ในโครงการนําร่องการฝึกอบรมจะมีจาํนวนท่ีน้อยมากแม้แต่ยุติธรรมจังหวดัยงัไม่ได้รับการ

ฝึกอบรมในบทบาทและหนา้ท่ีของตน  

4)  ด้านการนาํของสํานักงานยุติธรรมจงัหวดั จากการศึกษาขอ้มูลจากยุติธรรม

จงัหวดัและเจา้หนา้ท่ีของสํานกังานยุติธรรม พบวา่มีความเหมือนกนัทางดา้นความสัมพนัธ์ของตวั

ยติุธรรมจงัหวดัและเจา้หนา้ท่ีของทางสาํนกังานฯ ใชค้วามสัมพนัธ์แบบไม่เป็นทางการใชก้ารพูดคุย

ติดต่อกนัมากกวา่จะใชอ้าํนาจในการสั่งหรือบงัคบั อาจจะมาจากสาเหตุท่ีวา่สํานกังานยุติธรรมมร

ขนาดท่ีไม่ใหญ่มากนักจึงมีการพบปะกนัไดต้ลอดทาํให้ความสัมพนัธ์จึงไปในรูปแบบท่ีไม่เป็น

ทางการ เนน้การให้บุคลากรเสนอความคิดเห็นท่ีต่อโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เป็นความสัมพนัธ์ใน

รูปแบบของครอบครัว ทาํให้บรรยากาศของการทาํงานเป็นไปในรูปแบบท่ีเป็นกันเองไม่ได้มี

บรรยากาศการทาํงานท่ีเคร่งเครียดจนน่าอึดอดัจนไม่อยากท่ีจะทาํงาน นอกจากในส่วนของความ

สันพนัธ์ในด้านอาํนาจหน้าท่ีอาจจะมีความแตกต่างกันคือถ้าเป็นยุติธรรมจงัหวดัท่ีนําร่องจะมี

อาํนาจเต็มในการสั่งการภายในสํานกังานแต่ส่วนสํานกังานท่ีไม่มีไดน้าํร่องจะตอ้งมีการผา่นความ

เห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบริหารก่อน 

จากการศึกษา ปัญหา และอุปสรรค และแนวทางการส่งเสริมการบริหารจัดการของ

สาํนกังานยติุธรรมจงัหวดัใหมี้ประสิทธิผล สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

จากการศึกษา ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการส่งเสริมการบริหารของ สยจ.นครปฐม 

สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1)  ปัญหาและอุปสรรค 

1.1)  ปัญหาดา้นการปฏิบติังาน 

จากการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด

นครปฐมซ่ึงเป็นปัญหาท่ีบุคลากรภายในสํานักงานฯเห็นตรงกนัคือ ปัญหาการไม่มีกฎหมายมา

รองรับในอาํนาจของสาํนกังานฯ รวมไปถึงกฎหมายท่ีรองรับการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีอยา่งสมบูรณ์ 

มีเพียงร่างระเบียบการบริหารสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัซ่ึงก็ยงัไม่มีตวัระเบียบท่ีชดัเจน ส่งผลให้
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การดาํเนินงานของเจ้าหน้าท่ีเกิดข้อจาํกัดในการทาํงาน เน่ืองจากกระบวนการในการทาํงาน

บางส่วนจาํเป็นตอ้งส่งต่อไปยงัหน่วยงานอ่ืน เพราะทางสํานักงานฯไม่มีกฎหมายรองรับในการ

ดาํเนินการเร่ืองดงักล่าว การเกิดปัญหาดงักล่าวคลา้ยกบัการท่ีสํานกังานฯถูกจาํกดัสิทธิในเร่ืองของ

การดาํเนินงานทาํให้ไม่เกิดความคลอบคุลมในดา้นการบริการ ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวส่งผลโดยตรงกบั

การทาํใหป้ระสิทธิภาพในการทาํงานและใหบ้ริการลดลง 

 1.2)  ปัญหาดา้นแผนหรือโครงการ 

 ปัญหาเก่ียวกับการแผนการปฏิบติัราชการในการวางแผนจะมีหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งมา ร่วมในการจดัทาํ หน่วยงานท่ีเขา้ร่วมอาจจะมีความไม่เขา้ใจในการทาํงานของทาง

สํานกังานฯ ทาํให้แผนหรือโครงการท่ีได้ออกมาไม่ตรงกบัแผนของทางสํานกังานฯ แต่กลายไป

เป็นแผนท่ีขบั เคล่ือนของหน่วยงานอ่ืน ทาํใหเ้กิดแผนหรือโครงการท่ีซํ้ ากนั ทางสาํนกังานฯ จึงตอ้ง

เลือกภารกิจท่ีตรงกบัภารกิจของทางสํานกังานฯ เท่านั้น ทาํให้เกิดความไม่ครอบคลุม ทาํได้แค่

เฉพาะบางเร่ืองเท่านั้น 

1.3)  ปัญหาดา้นการลงพื้นท่ี 

ปัญหาในการให้ความร่วมมือของประชาชนในพื้นท่ี จากการลงพื้นท่ีในการ

สร้างเครือข่ายชุมชน ทางสาํนกังานฯ จะตอ้งทาํงานร่วมกบัหลายภาคส่วนคือ ผูน้าํชุมชน ประชาชน

ในพื้นท่ี หน่วยงานในพื้นท่ี เป็นต้น โดยงานท่ีสร้างเครือข่ายนั้นจะเป็นงานอาสาสมคัรซ่ึงทาง

สาํนกังานฯ ไม่ไดมี้ค่าตอบแทนให ้จึงส่งผลทาํให้ผูท่ี้เขา้ร่วมขาดแรงจูงใน สืบเน่ืองจากงานเป็นไป

ในลกัษณะการช่วยกนัหาเครือข่ายจึงส่งผลโดยตรงกบัการท่ีผูเ้ขา้ร่วมจะหาเครือข่ายหรือสนใจใน

งานดา้นน้ีมีไม่มากนกั ทาํให้สํานกังานฯ ทาํงานไดไ้ม่เต็มประสิทธิภาพตามท่ีไดต้ั้งไว ้เพราะจะให้

ทางสํานกังานฯ ไปกาํหนดตายตวัว่าจะให้ผูเ้ขา้ร่วมวา่ตอ้งทาํอะไร ตอ้งทาํอยา่งไรไม่ได ้ถา้ไปทาํ

การดงักล่าวอาจจะส่งผลให้ผูเ้ขา้ร่วมไม่ให้ความสนใจในการร่วมงานกบัสํานักงานอีกเลย ทาง

สํานกังานจึงตอ้งคอยกระตุน้ให้ผูเ้ขา้ร่วมเกิดความกระตือรือร้นและสนใจในผลประโยชน์ท่ีทาง

สาํนกังานฯ จะมอบให ้

อีกส่ิงหน่ึงท่ีส่งผลใหเ้กิดปัญหาดา้นความร่วมมือ คือ ทางสํานกังานฯมุ่งเนน้ท่ี

จะหาเครือข่ายโดยผา่นทางตวัของผูน้าํชุมชนท่ีมีอิทธิพลต่อคนในพื้นท่ีเพื่อท่ีจะสามารถชกัจูงและ

เพิ่มความสนใจในตวัของสํานกังานฯกบัคนในชุมชน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดีในการสร้างเครือข่ายทาํให้ทาง

สาํนกังานฯสามารถทาํให้คนในชุมชนเขา้มาร่วมเป็นเครือข่ายและรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา

ท่ีแทจ้ริงท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ในทางกลบักบัตวัของผูน้าํเองก็มีงานในหลายๆ ดา้นท่ีตอ้งทาํ มีส่ิงต่างๆ

ท่ีตอ้งทาํนอกจากการร่วมมือกบัสาํนกังานฯ ซ่ึงส่งผลใหค้วามร่วมมือกบัผูน้าํบางแห่งไม่ไดป้ระสบ

ผลสาํเร็จและมีประสิทธิผลเท่าท่ีควร 
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1.4)  ปัญหาดา้นการบุคลากร 

 เน่ืองจากสํานกังานยุติธรรมจงัหวดันครปฐม เพิ่งจะไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็น

รูปแบบนาํร่อง จึงทาํให้เกิดปัญหาทางดา้นของบุคลากรท่ีทางรับเขา้มาทาํงานในตาํแหน่งต่างๆ ยงั

ขาดความความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นในตาํแหน่งท่ีตนไดรั้บมอบหมาย  โดยเฉพาะดา้นการวางแผนมี

คนท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นน้ียงัไม่มากนกั และปัญหาท่ีเกิดข้ึนอีกเร่ืองหน่ึงคือ การขาดภาวะผูน้าํของ

บุคลากรภายในสาํนกังานฯในการเป็นผูน้าํตามสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน 

2)  ขอ้เสนอแนะ 

จากการศึกษาขอ้มูลของยุติธรรมจงัหวดัและเจ้าหน้าท่ีของสํานักงานยุติธรรม

จงัหวดันครปฐม พบว่า ควรมีการกาํหนดกฎหมายให้มีความชัดเจนและแน่นอน เพื่อทาํให้การ

ทาํงานของเจา้หนา้ท่ีในการใหบ้ริการเกิดการหยดุชะงกัและสามารถใหค้วามช่วยเหลือประชาชนใน

อยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงจะทาํใหก้ระบวนการในการทาํงานของสาํนกังานฯ มีความสมบูรณ์และไม่มีขอ้จาํกดั

ในการทาํงานและช่วยให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องในการทาํงานได้อย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

ขอ้เสนอแนะท่ีเจา้หน้าท่ีส่วนใหญ่เห็นตรงกนัคือ ควรให้เจา้หน้าท่ีได้ไปอบรม

ทางดา้นการวางแผนในการปฏิบติังาน เพื่อทาํใหเ้กิดเป็นองคค์วามรู้ข้ึนในตวัของบุคลากรทาํให้เกิด

ความรู้ความเช่ียวชาญในการจดัทาํแผน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการจดัทาํแผนปฏิบติัการในแต่ละ

ปีงบประมาณของทางสาํนกังานฯ 

เจา้หนา้ท่ีบางส่วนไดใ้หข้อ้เสนอแนะวา่ ควรมีการฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีในดา้นความ

เป็นผูน้ําทั้ งในตวัของยุติธรรมจงัหวดัเองและบุคลกรท่ีปฏิบติังานภายในสํานักงานฯ เพื่อท่ีจะ

สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานได ้เน่ืองจากลกัษณะงานท่ีทางสํานักงานได้รับ

มอบหมายเป็นการท่ีตอ้งทาํงานกับประชาชนในเร่ืองต่างๆ ทั้งในการสร้างเครือข่าย การยุติข้อ

พิพาทหรือการไกล่เกล่ียปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงลว้นแต่เป็นสถานการณ์ท่ีตอ้งการผูน้าํเพื่อยุติและ

แกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยเร็วเพื่อลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตามมา 

นอกจากน้ีทางกระทรวงควรพิจารณาการให้เบ้ียเล้ียงหรือส่ิงตอบแทนสําหรับ

เครือข่ายชุมชนท่ีเข้ามาปฏิบติังานร่วมกับสํานักงานฯ ตวัช่วยเสริมดังกล่าวจะเป็นตวัช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทาํงานของเครือข่าย เพราะคนในชุมชนเกิดแรงจูงใจในการทาํงานและอีกทั้งยงั

เป็นการสร้างขวญักาํลงัใหก้บัคนในชุมชน เป็นแรงผลกัให้คนในชุมชนมีความกระตือรือร้นในการ

ทาํงานและสามารถทาํงานร่วมกนัเป็นระยะเวลานานมากข้ึน 

จากการศึกษา ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการส่งเสริมการบริหารของ สยจ.สมุทร 
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สงคราม สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1)  ปัญหาและอุปสรรค 

 1.1)  ปัญหาดา้นบุคลากร 

จาการศึกษาพบว่า ปัญหาละอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนกับทางสํานักงานยุติธรรม

จงัหวดัสมุทรสงคราม คือ ปัญหาเก่ียวกบับุคลากรภายในสํานกังานฯมีไม่เพียงพอต่องานท่ีไดรั้บ 

ปัญหาน้ีเกิดข้ึนจากการเป็นลูกจา้งชัว่คราวของสํานกังานฯ ซ่ึงส่งผลให้บุคลากรท่ีปฏิบติังานขาด

ความใส่ใจในงานท่ีตนไดรั้บมอบหมาย ขาดแรงจูงใจในการทาํงานและไม่มีความรู้ความเขา้ใจใน

งานของตน ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการทาํงานนอ้ยลง เม่ือไม่มีแรงจูงใจในการทาํงาน บุคลากรก็

ไม่อยากท่ีจะทาํงานทาํให้บุคลากรท่ีอยูไ่ม่เพียงพอกบังานท่ีทางสํานกังานฯไดท้าํ ปัญหาเหล่าน้ีจะ

สามารถแกไ้ขไดเ้ม่ือบริหารจดัการในดา้นของทรัพยากรมนุษยใ์นสํานกังานฯ การแบ่งงานกนัให้

เกิดความลงตวั การเรียนรู้วฒันธรรมในการทาํงานท่ีเกิดข้ึนและปรับตวัให้เขากบัสถานการณ์ การ

พยายามท่ีจะเรียนรู้และหาความรู้มาเพิ่มเติม 

นอกจากปัญหาดงักล่าวยงัมีปัญหาท่ีเก่ียวกบับุคลากรภายในสํานกังานฯใน

เร่ืองของการทาํงานโดยเนน้การใชค้วามสามารถตามศกัยภาพส่วนบุคคล จึงทาํให้คนท่ีทาํหนา้ท่ีใน

การขบัเคล่ือนจึงเป็นคนเดิมท่ีทาํหนา้ท่ีนั้นมาเป็นระยะเวลานานจึงมีความสามารถดงักล่าว ส่วนคน

ในรุ่นหลงัท่ีเขา้มาทาํงานไม่มีความใส่ท่ีจะทาํเพราะคิดวา่มีคนทาํอยูแ่ลว้ก็ทาํตามคนอ่ืนๆ ไป ทาํให้

งานไม่เกิดการพฒันามีแต่รูปแบบเดิม กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลง 

นอกจากนั้นปัญหาด้านการไม่มีรูปแบบการประเมินหรือตวัช้ีวดัท่ีแน่นอน

ของสํานกังานฯและตวัของบุคลากรภายในของสํานกังานฯ ทาํให้การทาํงานขาดแนวทางในการ

ดาํเนิน งาน ไม่มีจุดมุ่งหมายในการปฏิบติังานท่ีชัดเจนของแต่ละบุคคล และท่ีสําคญัคือทาํให้

มาตรฐานในการทาํงานมีความไม่แน่นอน ทาํให้ประสิทธิภาพของการทาํงานไม่เป็นไปตาม

มาตรฐานท่ีไดต้ั้งไว ้

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนนอกจะเกิดกบับุคลากรภายในแลว้ยงัมีปัญหาท่ีเกิดกบัยุติธรรม

จงัหวดั คือปัญหาดา้นการพฒันาศกัยภาพในตวัของยุติธรรมจงัหวดั ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นการไม่ได้

รับการอบรมหรือให้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนงานท่ีทางยุติธรรมจงัหวดัรับผิดชอบ เพื่อพฒันาศกัย 

ภาพและเป็นการเพิ่มเติมองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีทาํ เพื่อท่ีจะสามารถทาํงานไดอ้ย่างมีประ 

สิทธิภาพมากข้ึนและเกิดความเช่ียวชาญในดา้นงานท่ีทาํ 

1.2)  ปัญหาดา้นโครงสร้าง 

 ปัญหาในด้านโครงสร้างของสํานักงานฯท่ีไม่ได้เป็นแบบนําร่อง การไม่มี

รูปแบบการบริหารท่ีชดัเจน ไม่มีความเป็นรูปธรรมและไม่มีการกาํหนดหน้าท่ีของส่วนต่างๆ ไว้
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อยา่งชดัเจน ทาํใหใ้นการทาํงานตามโครงการ/กิจกรรม ในบางส่วนจะเกิดความซํ้ าซ้อนกนักบักรม

คุม้ครองสิทธิฯ สถานการณ์เช่นน้ีเม่ือเกิดเพิ่มข้ึนจะส่งผลให้เกิดความขดัแยง้ระหวา่งบุคลากรของ

สํานักงานและบุคลากรของกรมคุม้ครองสิทธิฯ ซ่ึงจะเกิดปัญหาในการทาํงานร่วมกนัทาํให้การ

ทาํงานไม่มีประสิทธิภาพ ทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อการปฏิบติังานภายในสาํนกังานฯ 

ปัญหาท่ีเก่ียวกบัทางดา้นโครงสร้างอีกอย่างหน่ึง คือ ปัญหาในการหมุนเวียน

เจา้หน้าท่ี ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบในหลายๆ ดา้นตั้งแต่การลดประสิทธิภาพการทาํงานของ

เจา้หน้าท่ี ความล่าช้าในการทาํงาน เน่ืองจากเจา้หน้าท่ีท่ีมาหมุนเวียนจะไม่ได้นัง่ทาํงานท่ีสํานัก 

งานฯ  ทาํให้การติดต่อประสานงานมีความล่าช้าอีกทั้งเจา้หน้าท่ีเหล่าน้ีมีหน้าท่ีเดิมของตน้สังกดัท่ี

ทาํอยู่แล้วทาํให้เกิดความซํ้ าซ้อนในงานท่ีทาํ และผลกระทบในด้านความสัมพนัธ์กบับุคลากร

ภายในสาํนกังานฯ 

1.3)  ปัญหาดา้นงบประมาณ 

 นอกจากน้ียงัพบปัญหาด้านงบประมาณท่ีไม่เพียงพอ  งบประมาณท่ีทาง

สาํนกังานฯไดรั้บการจดัสรรมาไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ เน่ืองจากปริมาณค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถ

ควบคุมไดมี้ปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนรวมไปถึงงานท่ีทางสาํนกังานฯมีมาก ทาํใหง้บประมาณท่ีจดัสรรมาไม่

เพียงพอต่อความตอ้งการ 

2)  ขอ้เสนอแนะ 

จากการศึกษายุติธรรมจงัหวดัและเจา้หน้าท่ีของสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัสมุทร 

สงคราม พบวา่ ควรมีการกาํหนดโครงสร้างของสํานกังานฯในดา้นของโครงสร้างอตัรากาํลงัของ

เจา้หนา้ท่ีและการกาํหนดขอบเขตของงานให้มีความชดัเจนมากข้ึน เพื่อทาํให้เกิดแรงจูงใจในการ

ทาํงานของเจา้หน้าท่ี และความกระตือรือร้นในการพฒันาศกัยภาพของตนให้เหมาะสมกบังานท่ี

ไดรั้บมอบหมายซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในงานของตน เพื่อท่ีจะสามารถปฏิบติัหนา้ท่ี

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เม่ือมีการกาํหนดขอบเขตงานใหมี้ความแน่นอนทาํใหเ้กิดความชดัเจนงานท่ีซํ้ าซ้อน

ก็จะลดนอ้ยลง เพราะมีการกาํหนดกรอบแนวทางการปฏิบติังานของแต่ละบุคคลไวอ้ยา่งชดัเจน 

นอกจากน้ีทางกระทรวงยติุธรรมควรมีการกาํหนด การวางแผนดา้นการบริหารจดั 

การของสํานักงานฯและรูปแบบของตัวช้ีวดั/รูปแบบการประเมินให้กับทางสํานักงานฯ และ

บุคลากรท่ีปฏิบติังานของสํานักงานฯ เพื่อมาเป็นตวักาํกับการทาํงานของบุคลากรและตวัของ

สาํนกังานฯ เอง เพื่อเป็นการวางมาตรฐานในการทาํงานให้เป็นแบบแผนในการปฏิบติัก็จะส่งผลให้

งานของสาํนกังานฯและการปฏิบติังานของบุคลากรมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

นอกจากขอ้เสนอขา้งตน้ มีขอ้เสนออีกหน่ึงขอ้ คือ การจดัสรรงบประมาณให้มี

ความพอเพียงต่อสํานักงานฯ ในการจัดสรรงบประมาณควรคาํนึงจากปริมาณงานของแต่ละ
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สาํนกังานฯ ท่ีทาํในแต่ละปี เพื่อเป็นการประเมินค่าใชจ่้ายจริงท่ีทางสํานกังานฯมีความตอ้งการ เป็น

การเพิ่มศกัย ภาพและความสาํเร็จในการปฏิบติังาน 



 

บทที ่5 

สรุป และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษา “การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจดัการของสํานักงานยุติธรรมจงัหวดั 

กรณีศึกษา สํานกังานยุติธรรมจงัหวดันครปฐมและจงัหวดัสมุทรสงคราม” มีวตัถุประสงค์ในการ 

ศึกษา ดงัน้ี 1) ศึกษาการบริหารจดัการของสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัท่ีเป็นแบบนาํร่องและสํานกั 

งานยุติธรรมจงัหวดัท่ีเป็นแบบเมตริกซ์ 2) ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจดัการของสํานักงาน

ยติุธรรมจงัหวดัท่ีเป็นแบบนาํร่องและสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดัท่ีเป็นแบบเมตริกซ์ 3) ศึกษา ปัญหา 

อุปสรรคและแนวทางการส่งเสริมการบริหารจดัการของสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดัทั้ง 2 แห่ง  
 5.1  สรุปผลการศึกษา 
 5.2  ขอ้เสนอแนะ 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 

5.1.1  รูปแบบการบริหารจัดการของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดที่เป็นแบบนําร่องและสํานัก 

งานยุติธรรมจังหวดัทีเ่ป็นแบบเมตริกซ์ 
จากการศึกษารูปแบบการบริหารจดัการของสํานกังานยุติธรรมท่ีเป็นแบบนาํร่อง คือ สยจ.

นครปฐม สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1)  ดา้นการวางแผน 

ในการจดัการดา้นการวางแผน ทางสาํนกังานไดน้าํนโยบายและยุทธศาสตร์มาแปลง

แล้วนาํมาปฏิบติักบัสํานักงานยุติธรรมจงัหวดัเพื่อใช้ในระดบัจงัหวดั การท่ีตอ้งนาํนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมมาแปลงเพื่อท่ีจะทาํให้แผนท่ีจะนํามาปฏิบติักับสํานักงาน

ยุติธรรมจงัหวดัมีความเหมาะสมกับพื้นท่ีตั้ งของจังหวดั ในการทาํงานตามนโยบายของทาง

กระทรวงยติุธรรม โดยเฉพาะเร่ืองของการอาํนวยความยุติธรรม การสร้างความเป็นธรรม ลดความ

เหล่ือมลํ้า ส่งเสริมในเร่ืองของสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้เป็นไปตามภารกิจและบทบาทท่ี

ทางกระทรวงยติุธรรมหรือสาํนกังานปลดักระทรวงยติุธรรมกาํหนดไว ้
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2)   ดา้นการจดัการองคก์ร 

ด้านการจดัการองค์กรจะเป็นการแยกส่วนในการบริหารระหว่างคณะกรรมการ 

บริหารกบัอตัรากาํลงัภายในสํานักงานฯ รูปแบบโครงสร้างการแบ่งงานภายในและกรอบอตัรา 

กาํลงัตามท่ีกระทรวงยุติธรรมไดก้าํหนดของรูปแบบบริหารท่ีเป็นแบบนาํร่อง คือ มีผูอ้าํนวยการ

สาํนกังาน (นกัวชิาการยติุธรรมชาํนาญการพิเศษ) เป็นหวัหนา้สาํนกังานยติุธรรม 

มี 3 สายงาน คือ มี 2 กลุ่มกบั 1 ฝ่าย ดงัน้ี ฝ่ายอาํนวยการ จะมีหวัหนา้ฝ่ายท่ีมาประจาํ 

1 คนซ่ึงจะเป็นข้าราชการ (นักจดัการงานทัว่ไปปฏิบติัการหรือชาํนาญการ) กลุ่มอาํนวยความ

ยติุธรรมและนิติกรจะมีหวัหนา้มาประจาํ 1 คนซ่ึงจะเป็นขา้ราชการ (นกัวิชาการยุติธรรมปฏิบติัการ

หรือชาํนาญการ) และกลุ่มพฒันาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรมจะมีหวัหนา้มาประจาํ 1 คนซ่ึงจะ

เป็นขา้ราชการ (นกัวชิาการยติุธรรมปฏิบติัการหรือชาํนาญการ) 

โดยในส่วนของคณะกรรมการ กยจ. จะเป็นการนาํหวัหนา้ส่วนราชการในสังกดักระ 

ทรวงยุติธรรมท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีจงัหวดั โดยท่ีจะมีการเลือกบุคคลมาจากการประชุมเพื่อมาดาํรง

ตาํแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดั 

3)   ดา้นการควบคุม 

ดา้นการควบคุมสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ 1. การควบคุมทัว่ทั้งองคก์ร เป็นการ

ควบคุมการดาํเนินงานของสํานกังานฯ โดยกาํหนดทิศทางและการควบคุมเป็นเกณฑ์การประเมิน

หรือตวัช้ีวดัท่ีถูกส่งมาจากทางกระทรวงยติุธรรม ซ่ึงมีทั้งหมด 10 ตวัช้ีวดัและ 2. การควบคุมสมาชิก

ในองค์กร สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วนยอ่ยดงัน้ี 1. การคดัเลือกบุคคลเขา้ทาํงาน ทางสํานกังานฯจะ

ประกาศรับสมคัรตามตาํแหน่งท่ีการโดยใชง้บท่ีจดัสรรมาจากการอนุมติัของกระทรวงยุติธรรม จะ

มีการตั้งคณะกรรมการจดัสอบทั้งบุคลากรภายในสํานักงานฯ และหน่วยงานท่ีอยู่ในสังกดักระ 

ทรวงฯ คนท่ีเขา้มาจะเป็นลูกจา้งชัว่คราวหมด 2. การฝึกอบรมและการพฒันา ทาง สป.จะเป็นคน

ดาํเนินการใหก้บัสาํนกังานฯในการจดัการไปอบรมในเร่ืองต่างโดยจะมีทั้งการจดัองคค์วามรู้ภายใน

องค์กรและการส่งบุคคลเขา้อบรมกบัหน่วยงานภายนอก 3. การวดัผลการปฏิบติังาน ซ่ึงมีอยู่ 3 

รูปแบบคือ รูปแบบท่ี 1. การประเมินผลการปฏิบติัราชการ (บุคลากรท่ีเป็นขา้ราชการ) การประเมิน 

ผลการปฏิบติัเป็นเกณฑท่ี์มาจากทางสํานกัปลดักระทรวงยุติธรรม องคป์ระกอบในการประเมินมี 2 

องค์ประกอบ คือ 1. ผลสัมฤทธ์ิของงาน คือ การวดัจากผลงานท่ีผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 70 และ 2. 

พฤติกรรมการปฏิบติัราชการ (สมรรถนะ) คิดเป็นร้อยละ 30 การประเมินในหน่ึงปีจะมี 2 คร้ัง 

รูปแบบท่ี 2 การประเมินลูกจา้งชัว่คราว ทางสาํนกังานจะมีการแต่งตั้งคณะกรรการข้ึนมาเพื่อทาํการ

ประเมินการปฏิบติัการ องค์ประกอบในการประเมินมี 2 องค์ประกอบ คือ 1. การประเมินผลการ

ปฏิบติังาน คิดเป็นร้อยละ 50 และ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบติังาน คิดเป็นร้อยละ 50 การ
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ประเมินในหน่ึงปีจะมี 2 คร้ัง และรูปแบบท่ี 3 การประเมินลูกจา้งเหมา เป็นการประเมินว่าผลการ

ปฏิบติัทางสาํนกังานฯมีความพึงพอใจก็จะจา้งต่อถา้ไม่พึงพอใจก็จะไม่มีการจา้งต่อ  

4)  ดา้นการนาํ 

ผอ.ยุติธรรมจงัหวดัจะเป็นการปกครองแบบครอบครัว ใช้การพูดคุยแบบไม่เป็น

ทางการ เนน้ไปท่ีการแลกเปล่ียนความเห็นและความตอ้งการของบุคลากรผา่นในสํานกังานฯ เน้น

ไปท่ีความสัมพนัธ์กบัตวัของบุคลากรภายในสํานกังานฯ โดยตรง โดยมีการวา่กล่าวตกัเตือนให้กบั

บุคลากรเพื่อใหส้ามารถดาํเนินไปในทิศทางท่ีทางสาํนกังานฯ กาํหนดให ้

จากการศึกษารูปแบบการบริหารจดัการของสาํนกังานยติุธรรมท่ีเป็นแบบเมตริกซ์ คือ สยจ.

สมุทรสงคราม สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1)   ดา้นการวางแผน 

การวางแผนของทางสาํนกังานยติุธรรมจะมีการทาํแผน 4 ปีท่ีทางสาํนกังานฯไดท้าํ

การประชุมร่วมกนัของคณะทาํงานซ่ึงจะมีเครือข่ายมาร่วมดว้ย โดยจะโยงจากแผนของกระทรวงฯ 

แผนจงัหวดั และไดอ้อกมาเป็นแผน 4 ปีแลว้ก็จะมีการดึงโครงการจากแผน 4 ปีมาแปลงเป็นแผนปี

แลว้ก็ทาํตามโครงการท่ีไดก้าํหนดไวต้ามแผน โดยจะดูจากจาํนวนงบประมาณท่ีจดัส่งลงมาซ่ึงจะ

ยดึกรอบของแผน 4 ปี 

2)   ดา้นการจดัการองคก์ร 

ดา้นการจดัการองค์กรจะไม่มีการแยกส่วนกนัของคณะกรรมการบริหารจะอยู่ร่วม 

กนั อยูบ่นพื้นฐานการตดัสินใจร่วมกนั รูปแบบการบริหารของสํานกังานยุติธรรมจะอยูใ่นรูปแบบ

ของคณะกรรมการบริหารสํานักงานยุติธรรมจังหวดั โดยท่ีหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวง

ยุติธรรมในจังหวดัได้รับคัดเลือกจากท่ีประชุมให้มาเป็นประธานกรรมการบริหารสํานักงาน

ยติุธรรมจงัหวดั 1 คนซ่ึงยงัคงดาํรงตาํแหน่งเดิมของตน้สังกดัเก่าอยูด่ว้ย 

การจดัแบ่งโครงสร้างการทาํงานภายในของสํานักงานฯจะแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ 1. 

กลุ่มงานทัว่ไป มีหนา้ท่ีในการรับผิดชอบงานธุรการ 2. กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ มีหนา้ท่ี

รับผดิชอบการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี แผนปฏิบติัราชการประจาํปี และแผน

งบประมาณ รวมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบติังานตามแผน และ 3. กลุ่มงานบริการประชาชน มี

หนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบังานบริการประชาชนดา้นกระบวนการยุติธรรมให้ไดรั้บความสะดวกรวด 

เร็วและโปร่งใส โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติัการ 

ประกอบดว้ยภารกิจดงัน้ี 3.1 ศูนยก์ารบริการร่วมและคลินิกยุติธรรม ประกอบดว้ยงานบริการของ

ส่วนราชการสังกดักระทรวงยติุธรรม และ 3.2 ศูนยป์ระสานงานยุติธรรมชุมชน เป็นการทาํงานเพื่อ 

ให้เกิดการพฒันาและส่งเสริมการจดัตั้งศูนยย์ุติธรรมชุมชนและการดาํเนินงานของเครือข่ายยุติ 
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ธรรมชุมชน 

หวัหนา้กลุ่มต่างๆ จะเป็นการหมุนเวียนของบุคลากรในสังกดักระทรวงฯ มาปฏิบติั 

งานในสาํนกังานยติุธรรมฯ เรียกการจดัองคก์รแบบน้ีวา่ การจดัองคก์รแบบเมตริกซ์ 

3)   ดา้นการควบคุม 

ด้านการควบคุมสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ 1. การควบคุมทัว่ทั้งองค์กร ทาง

สํานักงานฯการเก็บสถิติในด้านการงานบริการประชาชนในแต่ละปี 2. การควบคุมสมาชิกใน

องคก์ร สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วนยอ่ยดงัน้ี 1. การคดัเลือกบุคคลเขา้ทาํงาน ทางสํานกังานฯ จะเปิด

เป็นผูรั้บสมคัร โดยผา่นยติุธรรมจงัหวดัและยุติธรรมในพื้นท่ี ตามตาํแหน่งท่ีทางสํานกังานตอ้งการ 

2. การฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน จะมีทั้งการจดัองคค์วามรู้ภายในและการส่งบุคคลเขา้อบรมกบั

หน่วยงานภายนอกบา้ง แต่จะมีจาํนวนน้อย และ 3. การวดัผลการปฏิบติังาน ทางสํานกังานฯ ไดมี้

การรายงานผลการปฏิบติัตนของพนกังานจา้งเหมาในทุกๆ เดือน ในส่วนของลูกจา้งจะมีการบนัทึก

การปฏิบติังานแต่ละวนัลูกจ้างชั่วคราวมีแบบรายงานผลการปฏิบติัตนรายบุคคลเช่นเดียวกับ

เจา้หนา้ท่ีจา้งเหมาบริการในสาํนกังาน ในส่วนของยุติธรรมจงัหวดัจะไปประเมินผลการปฏิบติัการ

ท่ีตน้สังกดัเดิมของตนไม่ไดเ้ก่ียวกบัสาํนกังานฯ 

4)   ดา้นการนาํ 

ผอ.ยุติธรรมจงัหวดัจะใช้การพูดคุย มีส่วนช่วยในการให้คาํแนะนาํ ให้คาํปรึกษา 

คอยตกัเตือนในดา้นการทาํงาน รวมถึงให้การช่วยเหลือและสนบัสนุนการทาํงานโครงการต่างๆ ท่ี

เกิดข้ึนในสาํนกังานฯ บทบาทในการประชาสัมพนัธ์หน่วยงานซ่ึงทายติุธรรมจงัหวดัไดท้าํอยา่งสมํ่า 

เสมอและต่อเน่ืองเม่ือมีโอกาส 
 

5.1.2  เปรียบเทยีบการบริหารจัดการของสํานักงานยุติธรรมจังหวดัที่เป็นแบบนําร่องและ

สํานักงานยุติธรรมจังหวดัทีเ่ป็นแบบเมตริกซ์ 
1)  ดา้นการวางแผน 
การวางแผนทั้ง 2 แห่งจะนําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของกระทรวงยุติธรรม ทั้ ง

ทางดา้นนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป็นการกาํหนดทิศทางให้กบัทางสํานกังานวา่ทางสํานกังานจะตอ้ง

ทาํส่ิงใดบา้ง จากนั้นทางสํานักงานฯ ก็จะนาํแผนดงักล่าวมาแปลงเป็นแผนของตวัเองโดยดึงใน

บางส่วนท่ีเหมาะสมสามารถนาํเขา้มาดาํเนินการในพื้นท่ีของตนไดอ้ยา่งเหมาะสม ในการทาํแผน

ดงักล่าวจะมี กยจ. และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาเขา้ร่วมในการจดัทาํ  

ในการจดัทาํกิจกรรม/โครงการของทั้ง 2 ท่ีนั้นจุดมุ่งหมายในการจดัทาํจะมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนัเน่ืองจากเป็นการดึงออกมาจากตวัแผนปฏิบติัราชการ 4 ปีของกระทรวงยุติธรรมแต่ส่ิง
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ท่ีแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดัคือ จาํนวนโครงการท่ีทั้ง 2 ไดท้าํในแต่ละปีงบประมาณจะมีความมาก

นอ้ยท่ีแตกต่างกนัมา รวมไปถึงตวัของโครงการก็มีความแตกต่างกนัออกไปตามความตอ้งการของ

ตวัสาํนกังานและประชาชนในพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีตั้งของสาํนกังานฯ ซ่ึงสาเหตุหลกัของปริมาณของโครง 

การดงักล่าวมาจากงบประมาณท่ีแต่ละสํานกังานฯ ไดรั้บ ถา้เป็นสํานกังานยุติธรรมท่ีเป็นโครงการ

นาํร่องก็จะไดง้บประมาณเยอะกวา่สาํนกังานยติุธรรมท่ีไม่ไดเ้ป็นโครงการนาํร่อง  

2)  ดา้นการจดัการองคก์าร 
เน่ืองจากสาํนกังานยุติธรรมท่ีเป็นโครงการนาํร่องจะมีรูปแบบการบริหารท่ีชดัเจนมี

ความเป็นรูปธรรม โครงสร้างของสาํนกังานท่ีเป็นแบบนาํร่องจะมีผูอ้าํนวยการสํานกังานท่ีถูกส่งมา

จากกระทรวงโดยตรงซ่ึงจะเป็นนกัวิชาการยุติธรรมชาํนาญการพิเศษ ในส่วนของสํานกังานไม่นาํ

ร่องคนท่ีจะมาเป็นผูอ้าํนวยการจะถูกคดัเลือกมาจากคณะกรรมการบริหารสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดั

โดยคณะกรรมการจะเป็นหน่วยงานในสกระทรวงยติุธรรมในพื้นท่ีเป็นคนคดัเลือกตวัแทนข้ึนมา 

ในส่วนของเจา้หนา้ท่ีของสํานกังานท่ีเป็นโครงการนาํร่องจะแบ่งเป็น 1 ฝ่าย 2 กลุ่ม

คือ ฝ่ายอาํนวยการ กลุ่มอาํนวยความยุติธรรมและนิติกรและกลุ่มพฒันาและส่งเสริมระบบงาน

ยติุธรรม ถา้เป็นสาํนกังานท่ีไม่ไดเ้ป็นนาํร่องจะแบ่งเป็น 3 กลุ่มงานคือ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป กลุ่ม

งานบริการ และกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ในส่วนของสํานกังานนาํร่องจะมีขา้ราชการมาเป็น

หวัหนา้ของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย คือ ฝ่ายอาํนวยการ เป็นนกัจดัการงานทัว่ไปปฏิบติัการหรือชาํนาญการ 

กลุ่มอาํนวยความยติุธรรมและนิติกร เป็นนกัวชิาการยติุธรรมปฏิบติัการหรือชาํนาญการ กลุ่มพฒันา

และส่งเสริมระบบงานยุติธรรม เป็นนกัวิชาการยุติธรรมปฏิบติัการระบบงานยุติธรรม แต่ในส่วน

ของสาํนกังานไม่นาํร่องจะเป็นเจา้หนา้ท่ีหมุนเวยีนมาจากสํานกังานต่างๆ ท่ีเป็นหน่วยงานในสังกดั

กระทรวงยติุธรรม 

ในส่วนของสํานักงานยุติธรรมจงัหวดัท่ีเป็นโครงการนาํร่อง คณะกรรมการจะมี

หนา้ท่ีคลา้ยกบัเป็นท่ีปรึกษาใหก้บัทางสาํนกังานฯ คอยดูแลการทาํงานและติดตามผลงานการลงไป

ทาํกิจกรรมของสาํนกังานยติุธรรมฯ ซ่ึงในบางโอกาสอาจจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครง 

การร่วมกบัสํานกังาน ในส่วนของสํานกังานท่ีไม่ไดเ้ป็นโครงการนาํร่องคณะกรรมการบริหารจะ

เป็นส่วนหน่ึงของสํานักงานฯทางคณะกรรมการจะคอยกาํกับดูแลการทาํงานของสํานักงานฯ

ทั้งหมด รวมไปถึงโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ก็จะตอ้งผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการดงักล่าว 

3)  ดา้นการควบคุม 
ในกรณีของสํานกังานท่ีเป็นโครงการนาํร่องจะมีตวัช้ีวดัในการประเมินสํานกังานฯ

อยา่งชดัเจน คือจะมีตวัช้ีวดัท่ีถูกส่งมาจากกระทรวงฯ ทั้ง 10 ตวั ในส่วนของบุคลากรก็จะสามารถ

แบ่งออกไดเ้ป็นพนกังานท่ีเป็นขา้ราชการท่ีถูกส่งมาจากกระทรวงฯก็จะมีการประเมินผลการปฏิบติั
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เป็นเกณฑ์ท่ีมาจากทางสํานักปลัดกระทรวงยุติธรรม ในส่วนบุคลากรท่ีเป็นลูกจา้งชั่วคราวทาง

สํานกังานจะตั้งคณะกรรมการขั้นมาเพื่อทาํการประเมินการปฏิบติัการ ในส่วนของลูกจา้งเหมาจะ

เป็นการประเมินว่าจะมีการจา้งต่อจากสํานกังานหรือไม่เท่านั้น ส่วนในกรณีของทางสํานกังานท่ี

ไม่ไดเ้ป็นโครงการนาํร่องจะไม่มีตวัช้ีวดัท่ีมาจากกระทรวงฯ ท่ีจะนาํมาประเมินสํานกังานฯ และ

ทางสาํนกังานฯ จะไม่มีขา้ราชการท่ีมาทาํงานประจาํท่ีสํานกังาน แต่ในกรณีของยุติธรรมจงัหวดัจะ

ไปประเมินผลการปฏิบติักบัสาํนกังานตน้สังกดั ส่วนในบุคลากรของสํานกังานซ่ึงจะเป็นลูกจา้งชัว่ 

คราวและลูกจา้งเหมาจะไม่มีรูปแบบการประเมินท่ีมีความชดัเจนเป็นรูปธรรม แต่จะเป็นการบนัทึก

การปฏิบติัการสําหรับลูกจ้างเหมาและรายงานผลการปฏิบติังานรายบุคคลของลูกจ้างชั่วคราว

ประจาํปีงบประมาณ  

นอกนั้นในการฝึกอบรมของพนกังานก็มีความแตกต่างกนัมากเน่ืองจากสํานกังานท่ี

อยู่ในโครงการนาํร่องจะมีการฝึกอบรมมากทั้งตวัของยุติธรรมจงัหวดัและตวัของเจ้าหน้าท่ีใน

สาํนกังานฯ จะมีการสอบถามความตอ้งการของบุคลากรในสํานกังานวา่ยงัขาดความรู้ความชาํนาญ

ในดา้นใดทางสาํนกังานฯ ก็จะส่งไปอบรมทางดา้นนั้นโดยตรง ในทางกลบักนัสํานกังานท่ีไม่ไดอ้ยู่

ในโครงการนาํร่องการฝึกอบรมจะมีจาํนวนท่ีน้อยมากแมแ้ต่ยุติธรรมจงัหวดัยงัไม่ได้รับการฝึก 

อบรมในบทบาทและหนา้ท่ีของตน  

4)   ดา้นการนาํ 
ทางดา้นความสัมพนัธ์ของตวัยุติธรรมจงัหวดัและเจา้หน้าท่ีของทางสํานกังานฯ ใช้

ความสัมพนัธ์แบบไม่เป็นทางการใช้การพูดคุยติดต่อกนัมากกวา่จะใชอ้าํนาจในการสั่งหรือบงัคบั 

เน้นการให้บุคลากรเสนอความคิดเห็นท่ีต่อโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เป็นความสัมพนัธ์ในรูปแบบ

ของครอบครัว ทาํใหบ้รรยากาศของการทาํงานเป็นไปในรูปแบบท่ีเป็นกนัเอง 
 

5.1.3  ศึกษา ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการส่งเสริมการบริหารจัดการของสํานักงาน

ยุติธรรมจังหวดัให้มีประสิทธิผล 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการบริหารงานของสํานักงานยุติธรรมจังหวดั

นครปฐม 
1)  ปัญหาดา้นการปฏิบติัการ 

(1)  การไม่มีกฎหมายมารองรับของสํานักงานฯและการปฏิบัติงานของ

เจา้หนา้ท่ีอยา่งสมบูรณ์ 
2)  ปัญหาดา้นแผนหรือโครงการ 

แผนหรือโครงการท่ีจดัทาํไม่สามารถครอบคลุมภารกิจของทางสํานกังานฯได้
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ทั้งหมด เพราะมีการซํ้ าซอ้นกบัแผนและโครงการของหน่วยงานอ่ืนในพื้นท่ี 
3)  ปัญหาดา้นการลงพื้นท่ี 

(1)  การลงพื้นท่ีในการสร้างเครือข่ายชุมชนไม่ไดรั้บความร่วมมือมากนกัจาก

คนในพื้นท่ีในการสร้างเครือข่าย 
(2)  ผูน้าํชุมชนหรือตวัของคนในชุมชนไม่มีแรงจูงใจในการทาํงานให้กบัทาง

สาํนกังานฯ 
4)  ปัญหาดา้นบุคลากร 

บุคลากรของสาํนกังานฯยงัขาดความเช่ียวชาญในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
5)  ขอ้เสนอแนะ 

(1)  ควรมีการกําหนดกฎหมายให้มีความชัดเจนและแน่นอนให้กับทาง

สาํนกังานฯ 
(2)  ควรมีการเสนอให้มีการอบรมด้านการวางแผนและภาวะผูน้าํให้กับ

บุคลากรของสาํนกังานฯ 
(3)  ควรพิจารณาเบ้ียเล้ียงหรือตัวช่วยเสริมการทํางานให้กับคนท่ีมา

ปฏิบติังานกบัทางสาํนกังานฯในดา้นการสร้างเครือข่ายยติุธรรมชุมชน 
ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการบริหารงานของสํานกังานยติุธรรมจงัหวดั

สมุทรสงคราม 
  1)  ปัญหาดา้นบุคลากร 

(1)  บุคลากรไม่เพียงพอต่องานท่ีไดรั้บ  
(2)  ในการทาํงานเน้นไปท่ีตวัของศกัยภาพแต่ละบุคคลทาํให้คนท่ีทาํหน้าท่ี

ขบั เคล่ือนก็จะเป็นคนเดิมท่ีทาํหนา้ท่ีนั้นอยูแ่ลว้ 
(3)  การไม่มีแบบประเมินหรือตวัช้ีวดัท่ีชดัเจนในการประเมินการทาํงานของ

บุคลากรภายในสาํนกังานฯ 
(4)  ขาดการพฒันาศกัยภาพในตวัของยุติธรรมจงัหวดัในการส่งเสริมความรู้

ในหนา้ท่ีของตน 
2)  ปัญหาดา้นโครงสร้าง 

(1)  สํานักงานฯ ยงัไม่ได้เป็นโครงการนําร่องจึงให้โครงสร้างหน้าท่ีของ

บุคลากรภายในสาํนกังานฯยงัไม่ชดัเจน 
(2)  โครงสร้างการทาํงานแบบเมตริกซ์ ในการหมุนเวยีนเจา้หนา้ท่ีไม่ไดเ้ขา้มา

มีบทบาทในการทาํงานกบัสาํนกังานฯอยา่งจริงจงั 
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3)  ปัญหาดา้นงบประมาณ 
งบประมาณไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของทางสาํนกังานฯ 

4)  ขอ้เสนอแนะ 
(1)  ควรมีการกาํหนดโครงสร้าง อตัรากาํลงัของเจา้หน้าท่ีให้มีความชดัเจน 

เพื่อไม่ใหเ้กิดความซํ้ าซอ้นของงานท่ีทาํ 
(2)  ควรมีการวางแผนการบริหารจัดการและการกําหนดตัวช้ีวดัให้กับ

สาํนกังาน/บุคลากร ในการประเมินการทาํงาน 
(3)  ควรมีการใหง้บประมาณท่ีมีความเหมาะสมและพอเพียงต่อความตอ้งการ

โดยคาํนึงจากผลงานท่ีทางสาํนกังานฯไดท้าํ 
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 

 5.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

 จากการศึกษาถึงปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการบริหารจดัการสํานกังานยุติธรรม

จงัหวดั มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1)  ควรมีการส่งเสริมทางด้านความรู้ความชํานาญในการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรภายในสํานกังานฯ อย่างทัว่ถึงและมีความเท่าเทียม ควรเน้นในการส่งเสริมทางดา้นการ

วางแผนและการจดัทาํแผนในการทาํงาน เพื่อทาํให้เกิดความคิดท่ีมีความหลากหลายในการจดัทาํ

แผนเพื่อไม่เห็นมีแต่รูปแบบเดิมๆ นอกจากดา้นการวางแผนควรมีการอบรมดา้นภาวะผูน้าํให้กบั

บุคลากรให้บุคลากรมีความกลา้คิดกลา้ทาํ เป็นผูน้าํไดใ้นทุกสถานการณ์ เน่ืองจากทางสํานกังานฯ

จะตอ้งทาํงานร่วมกบัประชาชนในพื้นท่ีทาํใหต้อ้งมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้

ซ่ึงจะทาํให้ประชาชนเห็นถึงความเป็นผูน้ําท่ีมีศกัยภาพทาํให้เกิดความเช่ือถือโดยจะส่งผลให้

ประชาชนใหค้วามร่วมมือในการทาํกิจกรรมต่างๆ ได ้ 

2)  ภาครัฐควรให้ความสําคญักบัเร่ืองของกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการร้องทุกข์ เพื่อทาํ

ข้ึนมารองรับการทาํงานของสํานกังานยุติธรรมและอาํนาจในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีชดัเจน มีกฎหมาย

มารองรับอย่างสมบูรณ์ เพื่อทาํให้การปฏิบติัหน้าท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน เน่ืองใน

ปัจจุบนัจะไม่มีกฎหมายตวัน้ีจึงตอ้งไปประสานงานและส่งต่อให้กับหน่วยงานอ่ืน ลดการหยุด 

ชะงกัไปท่ีขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง ทาํให้การทาํงานมีความต่อเน่ืองและสามารถติดตามผลไดอ้ยา่ง

สมํ่าเสมอมีทาํให้เห็นความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ส่งผลให้ประชาชนได้รับผล 

ประโยชน์สูงสุด 
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3)  ในส่วนของงบประมาณควรมีการจดัสรรให้สํานกังานยุติธรรมจงัหวดัอย่างพอ 

เพียงเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในงานให้มากข้ึนในการจดัสรรงบประมาณควรคาํนึงถึงผลงาน

ของทางสํานกังานยุติธรรมในแต่ละท่ีเป็นหลกัเพื่อความยุติธรรมกบัทุกสํานกังานฯ รวมไปถึงการ

คาํนึงถึงค่าตอบแทนให้กบัประชาชนท่ีมาเป็นอาสาสมคัรให้กบัทางสํานกังานฯ เพื่อก่อให้เกิดแรง 

จูงใจในการทาํงานของประชาชนในพื้นท่ี ทาํให้เกิดความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้

ตรงตามความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี 

4)  ในการประกวดผลงานของทางสํานกังานฯ ควรมีการคาํนึงถึงวา่แต่ละสํานกังาน

ฯสามารถท่ีจะส่งผงงานเขา้ประกวดไดห้รือไม่ เน่ืองจากบา้งสํานกังานฯ มีงานท่ีเขา้มามากทาํให้ไม่

สามารถส่งผลงานเขา้ประกวดได ้ซ่ึงไม่ไดแ้ปลวา่สํานกังานฯ นั้นไม่มีผลงาน ทางกระทรวงฯ จึง

ควรมีการทบทวนโครงการในการส่งผลงานของทางสํานกังานเขา้ประกวด ควรจดัให้เป็นการให้

เงินพิเศษตามขั้นหรือตาํแหน่งพิเศษในการทาํงานซ่ึงจะเป็นทางเลือกท่ีดีกวา่  

5)  ควรสร้างขวญัและกาํลงัในให้กบับุคลากรภายในสํานักงานฯ ไม่ใช่เพียงแต่ขา้ 

ราชการในหน่วยงาน รวมไปถึงลูกจา้งชัว่คราวและลูกจา้งเหมาโดยให้เกิดความคลอบคลุม เพื่อทาํ

ใหบุ้คลากรเกิดความมัน่คงและเช่ือมัน่ในการทาํงานซ่ึงจะทาํใหบุ้คลากรอยากท่ีจะทาํงานให้กบัทาง

สาํนกังานฯ 

 

5.2.2  ข้อเสนอแนะเพ่ือวจัิย 

เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ในการวจิยัคร้ังต่อไป มีขอ้เสนอแนะท่ีน่าสนใจดงัน้ี 

1)  ควรมีการเปรียบเทียบการบริการจดัการของสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัท่ีอยู่เป็น

รูปแบบนาํร่องเหมือนกนัเพื่อศึกษาการบริหารจดัการของแต่ละท่ี เพื่อนาํมาปรับปรุงให้แกไ้ขเพื่อ

ทาํให้การทาํงานเกิดประสิทธิภาพ และเป็นทาํให้สามารถมองเห็นปัญหาได้ชัดเจนและตรงตาม

ความตอ้งการ 

2)  ควรมีการติดตามผลในการดาํเนินงานของโครงการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน เพื่อเป็นการ

ติดตามและประเมินผลในการปฏิบติังานเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการทาํงาน  
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ภาคผนวก ก 
แนวคาํถามทีใ่ช้ในการสนทนาหรือสัมภาษณ์ 

 
เร่ือง  “การศึกษาเปรียบเทยีบการบริหารจัดการของสํานักงานยุติธรรมจังหวดั 

กรณศึีกษา สํานักงานยตุิธรรมจังหวดันครปฐมและจังหวดัสมุทรสงคราม” 

 

ตอนที ่1 ข้อมูลเกีย่วกบัผู้สัมภาษณ์ 

 ช่ือ-นามสกุล  

 อาย ุ

 ประสบการณ์การณ์ทาํงาน 

 ตาํแหน่ง 

 

ตอนที ่2  การบริหารจัดการ 

ดา้นท่ี 1  ดา้นการวางแผน  

1) ในการทาํงานมีการวางแผนอยา่งไรบา้ง 

2) มีการทาํโครงการอะไรบา้ง 

3) โครงการมีความเป็นมาอยา่งไร 

4) คิดวา่สาํนกังานมี จุดแขง็ จุดอ่อน ปัญหา/อุปสรรค และโอกาส อะไรบา้ง 

5) โครงการท่ีทาํใหค้วามสาํคญักบัอะไรบา้ง 

6) สาํนกังานฯมีการวางแผนการดาํเนินงานอยา่งไรบา้ง 

7) สาํนกังานฯ มีทิศทางในการกาํหนดนโยบายอยา่งไร 

8) สาํนกังานฯ มีเป้าหมายอยา่งไร 

9) คนในสาํนกังานฯ มีส่วนร่วมในการกาํหนดแผนงานอยา่งไรบา้ง 

10) ศูนยย์ติุธรรมชุมชนและเครือข่ายยติุธรรมชุมชนมีการดาํเนินงานอยา่งไร 

ดา้นท่ี 2  การจดัการองคก์าร 

1) ในกลุ่มงานทัว่ไปมีการจดัแบ่งงานอยา่งไรบา้ง 

2) มีการประสานงานภายในและภายนอกสาํนกังานอยา่งไร 

3) ในกลุ่มงานกลุ่มงานบริการประชาชนมีการจดัแบ่งโรงสร้างการทาํงาน

อยา่งไร 

4) ในกลุ่มงานนโยบายและยทุธศาสตร์มีการจดัแบ่งโรงสร้างการทาํงาน
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อยา่งไร 

ดา้นท่ี 3 การนาํ 

1) ผูอ้าํนวยการสาํนกังานฯมีส่วนช่วยในการทาํใหส้าํนกังานฯมี

ประสิทธิภาพอยา่งไร 

ดา้นท่ี 4  การควบคุม 

1) มีการติดตามประเมินผล ในการทาํงานของสาํนกังานอยา่งไร 

2) มีการติดตามประเมินผล ในการทาํงานของบุคลากรอยา่งไร 

 

ตอนที ่3  ข้อเสนอแนะของบุคลากรต่อการบริหารจัดการ สํานักงานฯ 

- ดา้นท่ี 1  การวางแผน 

- ดา้นท่ี 2  การจดัการองคก์าร 

- ดา้นท่ี 3  การนาํ 

- ดา้นท่ี 4  การควบคุม 

 

ตอนที ่4  ปัญหาและอุปสรรค 

- ดา้นท่ี 1  การวางแผน 

- ดา้นท่ี 2  การจดัการองคก์าร 

- ดา้นท่ี 3  การนาํ 

- ดา้นท่ี 4  การควบคุม 

 

ตัวอย่างบทสัมภาษณ์รายบุคคลจังหวดันครปฐม 

1.  นามสมมุติ 1 (สยจ.นครปฐม) 

ด้านการวางแผน 

แผนของทางสํานกังานจะมีการปรับมาจากกระทรวง ปฏิบติัราชการ 4 ปีของกระทรวง

เราก็จะนาํมาแปลงเป็นแผน 4 ปีของสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั เพื่อนาํไปสู่การปฏิบติังานในระดบั

พื้นท่ีจงัหวดั เก่ียวกบัเร่ืองการวางแผนการทาํงานให้บรรลุเป้าหมายก็เหมือนกนั ถา้เป็นในสมยัอดีต

ก็คือ เราค่อนขา้งท่ีจะทุลกัทุเลในการขบัเคล่ือน ใหเ้ป็นไปตามภารกิจหรือบทบาท ท่ีทางกระทรวงฯ

หรือสํานกังานปลดักระทรวงยุติธรรมเขากาํหนด คือ การดาํเนินงานน่ีปกติกรรมการ กยจ. ตอ้งเขา้

มาร่วมคิดในการดาํเนินงานวา่ งานน่ีจะดาํเนินการไปอยา่งไร มีนโยบายอยา่งไร แต่เหมือนกบัวา่ท่ี

เขาเขา้มาใน ช่วง ท่ีไม่นาํร่องก็เหมือนกบัแค่เขา้มารับทราบและก็เห็นชอบอนุมติัแค่นั้นเอง ทาํให้
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มนัขาดโดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมองคก์รควบคุมภายในในขั้นตอนการทาํงาน คุณทาํงาน

ถูกตอ้งหรือไม่ระยะเวลา มาตรฐานต่างๆ ยงัไม่ค่อยไดร้ายละเอียด เพราะวา่การจดักิจกรรมหรือจดั

โครงการแต่ละโครงการซ่ึงได้งบประมาณมาจาก สป. เขาจดัสรรมาเขาจะกาํหนดมาว่าเราจดั

โครงการ 

ด้านการจัดการองค์กร 

มี 3 สายงาน มี 2 กลุ่มกบั 1 ฝ่าย ฝ่ายอาํนวยการเม่ือก่อนจะมาจากบริหารงานทัว่ไป มี

หนา้ท่ีเป็นเลขา พสัดุ การเงิน-บญัชี เร่ืองบุคลากร เร่ืองของอาคารสถานท่ี เร่ืองของรถ รวมถึงเร่ือง

ของการประชาสัมพนัธ์ และทาํหนา้ท่ีเป็นเลขาของยุติธรรมจงัหวดัและของคณะกรรมการบริหาร

ยุติธรรมจงัหวดั หัวหน้าฝ่ายน้ีจะเป็นตาํแหน่งนกัจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการ กลุ่มอาํนวยความ

ยุติธรรมและนิติการ เดิมช่ือกลุ่มว่ากลุ่มบริการประชาชน (ท่ีไม่นําร่อง) หน้าท่ีเก่ียวกับบริการ

ประชาชนทางดา้นกฎหมาย ช่วยเหลือประชาชน ไกล่เกล่ีย ระงบัขอ้พิพาท รับเร่ือง-ร้องทุกข ์ส่วน

อีกกลุ่มหน่ึงเม่ือก่อนเป็นกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ก็จะเป็นกลุ่มพฒันาและส่งเสริมระบบงาน

ยุติธรรม มีหน้าท่ีในการพฒันาส่งเสริมระบบงานยุติธรรม การบูรณาการหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงยุติธรรม การประสานความร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัองคก์รภาคเอกชน 

ประชาชนและภาคส่วนอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรม รวมถึงการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ เร่ืองของการจดัทาํแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี 

ด้านการควบคุม 

ซ่ึงปัจจุบนัท่ีมนัมีโครงสร้างเป็นนาํร่องจะมีขา้ราชการท่ีมาทาํงานประจาํ ก็จะมีตาํแหน่ง

ยติุธรรมจงัหวดัมาเป็นหวัหนา้สาํนกังานฯ หวัหนา้กลุ่มก็จะเป็นระดบัชาํนาญการหรือปฏิบติัการแต่

ส่วนใหญ่จะเป็นชาํนาญการ ซ่ึงขา้ราชการท่ีเขามาน่ีจะสามารถลงไปคลุกคลีและเจาะงานในแต่ละ

งานไดต้ลอด ซ่ึงก็เหมือนกบัลกัษณะของการควบคุมภายในควบคุมมาตรฐานการทาํงาน เขาก็จะมี

ความละเอียดรอบคอบข้ึน นอกจากน้ีนาํร่องน่ีมีเม่ือปี 2555-2556 มี 2555 มีอยู่ 5 จงัหวดัและก็ปี 

2556 มีอีก 5 จงัหวดั ก็จะมีการกาํหนดในเร่ืองของมาตาฐาน ขั้นตอน ระยะเวลาในการทาํงาน ซ่ึง

เป็นเหมือนกบัระบบการควบคุมภายใน แต่วา่ในปัจจุบนัถา้ถามวา่การกาํหนดมาตรฐานหรือวิธีการ

หรือกลไกหรือแนว ทางปฏิบติัในการทาํงานข้ึนอยูก่บัสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดัโดยตรง 

ปัญหาและอุปสรรค 

1.  สํานกังานยุติธรรมจงัหวดัจะมีอาํนาจไดม้ากน้อยแค่ไหน อย่างแรกสํานักงานตอ้งไม่

เถ่ือน คือตอ้งมีกฎหมายรองรับ ตอ้งมีโครงสร้างมีกฎหมายมารองรับให้เกิดความสมบูรณ์ และก็

อาํนาจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี ก็ตอ้งมีกฎหมายมารองรับเหมือนกนั 

2.  กฎหมายรองรับในส่วนของยติุธรรมชุมชนในเร่ืองของอาํนาจหนา้ท่ีน่ีก็ยงัไม่มี ก็ยงัเป็น
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เครือข่ายหรืออาสาสมคัรท่ีเป็นเถ่ือนอยู ่

3.  ไม่มีแรงจูงใจในการทาํงาน 

ข้อเสนอแนะ 

1. เราควรจะมีงานท่ีเป็นจุดยืนหลกัๆอยู่ตวัหน่ึงท่ีทาํไดจ้ริงๆ ซ่ึงถา้เห็นไดจ้ริงๆ ก็คือ ใน

เร่ืองของการอาํนวยความยุติธรรมให้กบัประชาชน ให้ทัว่ถึงในระดบัพื้นท่ีจงัหวดั คือคุณทาํยงัไงก็

ไดใ้หส้าํนกังานยติุธรรมจงัหวดัน่ีเป็นท่ีพึ่งและก็ช่วยเหลือประชาชนในการอาํนวยความยุติธรรมให้

ทัว่ถึง แทนท่ีเราจะไปมองงานหลกัวา่จะตอ้งจดัการเร่ืองไกล่เกล่ียเป็นอยา่งเดียว ซ่ึงจริงๆ งานไกล่

เกล่ียมนัเป็นแค่งานหน่ึงของการอาํนวยความยติุธรรมในกรอบใหญ่ 

2.  นามสมมุติ 2 (สยจ.นครปฐม) 

ด้านการวางแผน 

มีการมานัง่คุยกนัทั้งสํานกังานว่าในปีน้ีจะทาํอะไรบา้ง โดยนาํเอาพนัธกิจมาเป็นตวัตั้ง

ในการวางแผน แผนท่ีนาํปีก็คือเป็น แผน 4 ปี แลว้ค่อยๆ หยิบข้ึนมาเป็นปีๆ ในการจดัทาํ ส่วนใหญ่

ทาง สป. เป็นคนคิดใหเ้ราทาํพวกโครงการ กิจกรรมตามเขา เขาก็เกาะแผนกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ของ

กระทรวง แล้งเขาก็จะบอกว่าปีน้ีมีงบประมาณเท่าน้ี คุณต้องทาํกิจกรรมน้ี หลังจากนั้ นทาง

สาํนกังานก็จะมาดูวา่แต่ละกิจกรรมท่ีใหม้าตอ้งใชง้บประมาณโครงการละเท่าไร พร้อมกบัมีตวัช้ีวดั

มาจับ ตอนน้ีก็เร่ิมเป็นองค์กรมากข้ึน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากข้างบนลงมาข้างล่าง ในแต่ละปี

กิจกรรมก็จะคลา้ยเดิมแต่จะมีการขยบัออกไปไม่ใช่วา่เหมือนเดิม 

ด้านการจัดการองค์กร 

สํานักงานยุติธรรมจงัหวดันาํร่อง 1 ใน 10 จงัหวดั ก่อนหน้าน้ีตั้งแต่ปี 47 สํานักงาน

ยติุธรรมจงัหวดัมีมาอยูแ่ลว้แต่ไม่ไดเ้ต็มรูปแบบ พอมาเต็มรูปแบบเม่ือปี 55-56 คือขยาย 10 จงัหวดั

ให้เป็นนาํร่อง นาํร่องก็คือเอาขา้ราชการมาลง สํานกังานยุติธรรมจงัหวดัเดิมก็จะเอาขา้ราชการท่ีมี

อยู่ในสังกัดกระ ทรวงมาเป็นคนดูแลอยู่กับลูกจ้าง แต่พอนําร่อง 10จังหวดัเขาก็รับโอนจาก

ขา้ราชการในสังกดักระทรวงยุติธรรม ฝ่ายอาํนวยการจะให้การสนบัสนุนอีก 2 กลุ่ม ฝ่ายน้ีจะเล็ก

กวา่กลุ่ม กลุ่มอาํนวยความยุติธรรม รับเร่ืองร้องทุกขต่์างๆ กลุ่มพฒันาฯจะยุง่กบัเร่ืองเครือข่าย บาง

คดีท่ีไม่ตอ้งข้ึนศาล หน้าท่ีหลกัก็คือ มีความรู้ไปสอนประชาชนให้เร่ืองบางเร่ืองจบภายในชุมชน 

ส่วนงานของฝ่ายอาํนวยการ จะเป็นงานแม่ บา้น งานการเงินพสัดุ งานเลขาฯ งานท่ีสนบัสนุนให้ 2 

ฝ่ายทาํงานเคล่ือนไปได ้

ด้านการควบคุม 

เม่ือมาเป็นนาํร่องก็จะมีตวัช้ีวดัมาจบั หลงัจากท่ีเป็นนาํร่องประธานท่ีเก่ียวกบัเร่ืองดูแลก็

เร่ิมปล่อยล่ะ ประธาน กยจ. ท่ี เป็นท่ีปรึกษา (2 ปีผลัด) ก็เ ร่ิมดูห่างๆ  เพราะว่ามีตัวจริงมา 
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เพราะฉะนั้นโครง สร้างตรงน้ีก็จะดาํเนินใครดาํเนินมนัตามหน้าท่ีของตน พอดาํเนินการไปทาํ

อยา่งไรถึงจะรู้วา่คุณทาํงานดีหรือไม่ดี ก็ตอ้งมีการประเมินผล ประเมินผลก็คือเอาตวัช้ีวดั 10 ตวัมา

จบั  

ด้านการนํา 

เป็นการคุยกนัแบบไม่เป็นทางการ เป็นการเรียกมาคุยร่วมกนัภายในสํานกังานมากกว่า 

เป็นการตกลงซ่ึงกนัและกนัเอง ใชก้ารใชว้าจามากกวา่ อยูก่นัแบบครอบครัวมากกว่า จะมีจบักนัก็

ตอนประ เมินการทาํงานส้ินปี ดว้ยระเบียบเราก็ตอ้งบอกเขาวา่เขาไดค้ะแนนเท่าไร มีจุดบกพร่อง

ตรงส่วนไหนมีในแบบประเมินผลงาน พอเรารู้วา่ดว้ยเราก็จะตอ้งเสริมให้เขา 

ปัญหาและอุปสรรค 

1.  ยงัไม่มีตวัตน เขาเหมือนกบัตั้งมาทิ้งขวาง ใครศกัยภาพดีก็อยูร่อดปลอดภยั ก็ตอ้งมา

สร้างค่านิยมกนัใหม่ คือ เราอยูก่บัเด็กเขาก็จะยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีอยู่ๆ  กนัมา ก็ไม่มีกฎ

มีระเบียบ เราเหมือนกบัแม่ท่ีตอ้งดูแลลูก ค่อยขา้งท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนกนัเป็นเร่ืองของระบบภายใน 

2.  ยงัไม่มีกฎหมายรองรับ ทาํไดแ้ค่ประชาสัมพนัธ์และส่งต่อ ลึกแลว้ก็จะมีปัญหาอยู่

เพราะ  ว่าจัดตั้ งไม่ได้ สยจ. ดีตรงท่ีว่าเอาคนพื้นท่ีมาอยู่บ้าน มันจะดีกว่า จะรู้จักคนเยอะ 

เพราะฉะนั้นแค่คุณไปติดต่อก็จะดีกวา่  โอกาสคือ ไดค้นในพื้นท่ีการติดต่อประสานงาน การติดต่อ

กบัคนในพื้นท่ีดีกวา่คนท่ีไม่ไดอ้ยู่ในพื้นท่ีเป็นจุดยืนของสยจ. เวลาทาํงานก็จะสั้ นลง จุดดอ้ยก็คือ 

ยงัไม่เป็นรูปแบบท่ีชดัเจน 

3.  นามสมมุติ 3 (สยจ.นครปฐม) 

ด้านการวางแผน 

แผนบริหารยุติธรรมจงัหวดัจะส่งมาจากกระทรวงฯให้เราดาํเนินการอะไรบา้ง เป็น

นโยบายของกระทรวงฯ ตอนน้ีนโยบายกระทรวงจะเป็นเร่ืองของการให้เทศบาลหรือ อบต. เป็น

ผูด้าํเนินการให้เรา เพราะว่าเทศบาลก็จะมีผูน้าํชุมชนอยูแ่ลว้ เราจะเอาโดยตาํแหน่งของผูน้าํชุมชน 

มาเป็นเครือข่ายโดยท่ีเราไม่ตอ้งมาหาเอง เพราะวา่ผูน้าํชุมชนประชาชนเขาเลือกมาเองอยูแ่ลว้เขาก็

จะเช่ือผูน้าํเขา ถา้ผูน้าํเขารับนโยบายจากทางเราไป เขาจะไปถ่ายทอดใหป้ระชาชนอีกที 

ด้านการควบคุม 

ตัวช้ีวดัจะกําหนดมาจากกระทรวงฯ กระทรวงจะกําหนดตัวช้ีวดัมาว่าเราต้องทํา

อะไรบา้ง ทางสาํนกังานจะทาํการรายงานใหท้างกระทรวงทราบวา่ผลการดาํเนินงานความกา้วหนา้

ของศูนย ์ซ่ึงศูนยจ์ะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีเขม้แข็ง กลุ่มท่ีปานกลาง และกลุ่มท่ีตอ้งพฒันา ถา้

ประธานศูนยห์รือเครือข่ายเขาไม่พฒันาอะไรเลย ไม่รับเร่ือง ประชาชนเขา้มาก็เพิกเฉย ก็จะไปอยู่

ในกลุ่มท่ีตอ้งพฒันา 
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การติดตามประเมินเราจะใช้ในท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารของสํานักงาน

ยติุธรรม เราจะใชท่ี้ประชุมเป็นท่ีติดตามผลการดาํเนินงานตั้งแต่เร่ิมโครงการ และดาํเนินการพร้อม

กบัสรุปผลวเิคราะห์ ใชว้ธีิการเขา้ท่ีประชุมแต่ละส่วน 

ปัญหาและอุปสรรค 

1.  ปัญหาจากความร่วมมือจากผูน้าํชุมชน เพราะวา่ถา้เขาไม่ร่วมมือเราจะเดินไปไดช้า้ 

2.  การดาํเนินการจริงๆก็คือประธานกบัรองประธานท่ีเหน่ือย แต่พวกคณะกรรมการเขา

ก็จะยกให้ประธาน ถา้ประธานเขม้แข็งหรือวา่มีลูกนอ้งเยอะก็จะเฉล่ียไปได ้ถา้เกิดประธาน Power 

ไม่พอเขาก็ตอ้งเหน่ือยอยูค่นเดียว 

4.  นามสมมุติ 4 (สยจ.นครปฐม) 

ด้านการวางแผน 

ฝ่ายอาํนวยความยุติธรรมและนิติการ หลกัก็จะมีให้คาํปรึกษาทางกฎหมาย ก็จะมีทนาย 

ความท่ีเป็นท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย มีทนายอยู ่3 คนสับเปล่ียนหมุนเวียนกนัมานัง่ รับเร่ือง-ร้องเรียน

หรือไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาท ส่วนใหญ่ทางกระทรวงจะเน้นเร่ืองการไกล่เกล่ียเป็นหลัก และ

กองทุนยุติธรรมก็จะให้ความช่วยเหลือ 8 ภารกิจ คือ เงินประกันตัว เงินจ้างทนายความ เงิน

ค่าธรรมเนียมศาล การตรวจพิสูจน์ DNA ตรวจพิสูจน์ศพ แล้วก็ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัค่าพาหนะ ค่า

เดินทางเวลาการต่อสู่คดี อีกอนัหน่ึงคือ สชง. คือ ค่าตอบแทนผูเ้สียหายจากจาํเลยในคดีอาญา ตวัน้ี

ค่อนขา้งจะโดดเด่น ใหค้วามช่วยเหลือโดดเด่น จะเป็นเงินช่วยเหลือผูเ้สียหายกบัจาํเลย 

ด้านการควบคุม 

บางเคสก็ไกล่เกล่ียยาก ทางคู่กรณีมุ่งแต่จะเอาผิดอยา่งเดียว ก็จะตอ้งส่งไปยงัหน่วยงาน

อ่ืน เป็นการร้องทุกขไ์ป เช่น ส่งต่อให้ DSI และมีจดัรายการวิทยุ เพื่อให้คาม ถา้ไกล่เกล่ียไม่สําเร็จ

เราก็จะส่งต่อเพราะเราไม่มีกฎหมายร้องทุกข ์เรามีแต่กฎหมายยุติธรรมให้เงินช่วยเหลืออยา่งเดียว 

ของเราเลยไดเ้ป็นหน่วยงานประสานส่งต่อ คอยติดตามประเมินผล 

5.  นามสมมุติ 5 (สยจ.นครปฐม) 

ด้านการวางแผน 

จดัทาํแผนการปฏิบติังาน การบริหารการจดัโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจาํปี

เป็นแผน 4 ปีและแผนการดาํเนินงาน 1 ปี โดยมีทิศทางในการกาํหนดนโยบายคือ 1. การมุ่งเนน้การ

ประชา สัมพนัธ์ภารกิจของหน่วยงานในสังกดักระทรวงยุติธรรมและให้ความรู้ดา้นกฎหมายแก่

ประชาชน 2. ส่งเสริมและพฒันาแนวคิดยุติธรรมชุมชนด้านไกล่เกล่ีย กระบวนการยุติธรรม

ทางเลือก เพื่อลดปริมาณคดีข้ึนสู่ศาล 
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ด้านการจัดการองค์กร 

มีโครงสร้างการปฏิบติัการเป็น 3 กลุ่ม/ฝ่าย คือ 1. ฝ่ายอาํนวยการ ทาํหน้าท่ีดา้นธุรการ

ให้กบัสํานกังาน 2. กลุ่มอาํนวยการความยุติธรรมและนิติกร รับผิดชอบงานดา้นกฎหมาย การรับ

เร่ืองร้อง เรียน-ร้องทุกข ์การไกล่เกล่ีย ปรึกษาดา้นเงินกองทุนยุติธรรมตาม พ.ร.บ เงินตอบแทนฯ 

และ3. กลุ่มพฒันาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม ดูแลส่งเสริมและพฒันางานดา้นยุติธรรมชุมชน

โดยเนน้การให้ความรู้ การจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนไดรู้้จกัแนวคิดดา้นยุติธรรมชุมชน

มากข้ึน 

ด้านการควบคุม 

มีการประชุมเจา้หนา้ท่ีภายในสํานกังานฯ เป็นประจาํทุกเดือนเพื่อช้ีแจงการทาํงาน แจง้

และสรุปกิจกรรม รวมทั้งวิเคราะห์สภาพปัญหาการทาํงาน เพื่อวางแผนแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ี

เกิดจากการทาํงาน เพื่อใหก้ารปฏิบติังานในคร้ังต่อไปมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ในส่วนของบุคลากรมีการกาํหนดให้รายงายผลการปฏิบติังานต่อหัวหน้ากลุ่มเป็น

ประจาํทุกเดือนและมีการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรโดยลูกจา้งชั่วคราวปีละ1คร้ัง

ขา้ราชการปีละ 2  คร้ัง 

ด้านการนํา 

รูปแบบเดิมใชล้กัษณะการสับเปล่ียน หมุนเวียนทาํให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การปฏิบติังานนอ้ยกวา่ในรูปแบบใหม่ท่ีเป็นขา้ราชการมาประจาํ 

ปัญหาและอุปสรรค 

1.  เน่ืองจากสํานกังานฯ ระบบใหม่ไดเ้ร่ิมนาํมาใช้ เม่ือพ.ศ. 2555 ทาํให้บุคลากรท่ีมา

ดาํรงตาํแหน่งใหม่ยงัขาดองคค์วามรู้ดา้นการวางแผนและแผนท่ีมีอยูไ่ม่สามารถนาํมาปฏิบติัได ้

2.  บุคลากรยงัขาดความเช่ียวชาญในลกัษณะงานตามหนา้ท่ีของตน 

3.  ยงัขาดประสบการณ์ดา้นการควบคุม รวมทั้งติดตามประเมินผล 

ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรมีการจดัการอบรมดา้นการวางแผนการปฏิบติังานในแต่ละปีงบประมาณเพื่อ

เป็นองคค์วามรู้ใหก้บับุคลากรในการเตรียมแผนการปฏิบติังานก่อนเป็นรายปี 

2. ควรมีการมอบหมายงานตามลกัษณะงานให้กบับุคลากร เพื่อเป็นการช้ีแจงหน้าท่ีหรือ

งานท่ีจะตอ้งทาํอยา่งชดัเจน 

6.  นามสมมุติ 6 (สยจ.นครปฐม) 

ด้านการวางแผน 

มีการประชุมหารือการปฏิบัติงานเป็นประจาํทุกเดือนและมีการจัดทาํแผนปฏิบัติ
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ราชการของสํานกังานยุติธรรม สํานกังานไดก้าํหนดนโยบายตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม

และในจงัหวดั สาํนกังานมีการส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมอยา่งทัว่ถึงและเป็น

ธรรม บุคลากรในสาํนกังานมีส่วนในการออกความคิดและเสนอแนวทางการดาํเนินงานร่วมกนั 

ด้านการจัดการองค์กร 

มีการจดัแบ่งกลุ่มงานออกเป็น 2 กลุ่มกบัอีก 1 ฝ่าย คือ ฝ่ายอาํนวยการ กลุ่มอาํนวยการ

ความยุติธรรมและนิติกรและกลุ่มพฒันาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม เม่ือมีรูปแบบดงักล่าวทาง

สํานกังานสามารถดาํเนินงานไดดี้เพราะ หน่วยงานต่างๆ ให้การยอมรับขา้ราชการท่ีลงมาประจาํ

มากข้ึน 

ด้านการควบคุม 

มีการรายงานผลการปฏิบติังานของแต่ละฝ่าย (กลุ่มงาน) เป็นประจาํทุกเดือนและมีการ

ประเมินผลการปฏิบติังานของแต่ละบุคคล 

ด้านการนํา 

ผูอ้าํนวยการของสํานักงานเป็นแกนนําหลักในการขับเคล่ือนการดําเนินงานของ

สาํนกังานยติุธรรมฯ 

7.  นามสมมุติ 7 (สยจ.นครปฐม) 

ด้านการวางแผน 

กําหนดแผนการดําเนินงานโดยการรับและดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 

กระทรวงฯและผูว้่าราชการจงัหวดั การกาํหนดนโยบายจากการนาํแผนการดาํเนินการมากาํหนด

เป็นแนวทางในการดาํเนินงานหรือขบัเคล่ือนกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งตามภารกิจของสํานกังานฯ ซ่ึง

การดาํเนินกิจกรรม/โครงการใหต้อบสนองต่อนโยบายของรัฐ กระทรวงฯหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ด้านการจัดองค์กร 

มี 2 กลุ่มงาน 1 ฝ่าย คือ 1. กลุ่มงานอาํนวยความยุติธรรมและนิติกร 2. กลุ่มพฒันาและ

ส่งเสริมระบบงานยติุธรรมละ 3. ฝ่ายอาํนวยการ มีการแบ่งบทบาทอาํนาจหนา้ท่ีอยา่งของแต่ละกลุ่ม

งาน/ฝ่ายอยา่งชดัเจนชดัเจน ทาํใหง้านทาํงานไม่ซํ้ าซอ้นและเป็นรูปธรรม 

ด้านการควบคุม 

มีการสรุปวิเคราะห์และประมวลผลการทาํงานและช่วยกนัถอดบทเรียนจากการจดั

กิจกรรม/โครงการในทุกคร้ังท่ีดาํเนินกิจกรรม/โครงการเสอม 

ด้านการนํา 

ยติุธรรมจงัหวดัช่วยในการเอ้ืออาํนวยและประสานงานภายในสํานกังานให้เป็นระบบ

และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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8.  นามสมมุติ 8 (สยจ.นครปฐม) 

ด้านการวางแผน 

มีการจดัทาํแผนปฏิบติัราชการและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ เป็นประจาํ

ทุกปี โดยมุ่งเน้นการประชาสัมพนัธ์ภารกิจของหน่วยงาน ส่งเสริมและพฒันาแนวคิดยุติธรรม

ชุมชน ดา้นงานไกล่เกล่ีย และการขบัเคล่ือนยติุธรรมชุมชน ในการวางแผนมีการร่วมกนัประชุมเพื่อ

วเิคราะห์ จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส อุปสรรค เพื่อกาํหนดแผนการปฏิบติังาน สยจ.ร่วมกนั 

ด้านการจัดการองค์กร 

 มีการแบ่งโครงสร้างการปฏิบติังานเป็น 3 กลุ่ม/ฝ่าย ดงัน้ี 1. ฝ่ายอาํนวยการ 2. กลุ่ม

พฒันาและส่งเสริมระบบงานยติุธรรม 3. กลุ่มอาํนวยความยติุธรรมและนิติการ  

ด้านการควบคุม 

 มีการประชุมเจา้หน้าท่ีเพื่อสรุปการปฏิบติังาน ณ เดือนนั้นๆ วิเคราะห์ปัญหาและ

อุปสรรคทาํให้งานท่ีทาํคร้ังต่อไปมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน มีการประเมินลูกจา้งชั่วคราวปีละ1 คร้ัง 

ขา้ราชการปีละ 2 คร้ัง 

ด้านการนํา 

มีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน การให้ค ําช้ีแนะและการให้การสนับสนุนการ

ปฏิบติังานเป็นอยา่งดี 

9.   นามสมมุติ 9 (สยจ.นครปฐม) 

ด้านการวางแผน 

มีการจัดทําแผนปฏิบัติงาน/บริหารโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ 2557 ในการจดัทาํแผนปฏิบติังานฯ ของ สยจ. ไดมี้การประชุมเพื่อวิเคราะห์ SWOT 

เพื่อเป็นขอ้มูลท่ีใชใ้นการจดัทาํ 

ด้านการจัดการองค์กร 

มีการแบ่งโครงสร้างการปฏิบติังานเป็น 3 กลุ่ม/ฝ่าย ดงัน้ี 1. ฝ่ายอาํนวยการ 2. กลุ่ม

พฒันาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม 3. กลุ่มอาํนวยความยุติธรรมและนิติการ ภายในสํานกังานมี

การประ สานงานในลกัษณะบูรณาการกบัหน่วยงานสังกดักระทรวงท่ีมีอยู่ในจงัหวดัในส่วนของ

การประสาน งานภายนอกมีการประสานงาน รับเร่ืองราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ เพื่อส่งต่อให้กับ

หน่วยงานกระทรวงยติุธรรมท่ีไม่มีท่ีตั้งสาํนกังานอยูใ่นจงัหวดั 

ด้านการควบคุม 

มีการประชุมเจา้หนา้ท่ีในทุกเดือนเพื่อช้ีแจงการทาํงาน แจง้และสรุปกิจกรรมในแต่ละ

เดือน รวมทั้งวเิคราะห์สภาพปัญหาการทาํงาน เพื่อวางแผนแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากกการ
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ทาํงานให้มีประสิทธิภาพดีข้ึน ในส่วนของบุคลากรจะมีการประเมินผลการปฏิบติังานของลูกจา้ง

ชัว่คราวและผลการปฏิบติังานของราชการ โดยรายงานผลใหก้บัทาง สป.ยจ. ในแต่ละปีงบประมาณ  

ด้านการนํา 

หากเปรียบเทียบกบัระบบ สยจ. แบบเก่าและแบบใหม่ (นาํร่อง) สยจ.แบบเก่าใชว้ิธีสลบั

หมุนเวียนหัวหน้าส่วนราชการสังกดักระทรวงยุติธรรมในจงัหวดัมาปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง

ยุติธรรมจงัหวดั จึงทาํให้การติดต่อขออนุมติัคาํสั่งหรือโครงการล่าช้า แต่ระบบ สยจ.แบบใหม่มี

ขา้ราชการจาก สป.ยจ.มาปฏิบติัราชการในตาํแหน่งยุติธรรมจงัหวดัโดยตรง จึงทาํให้การขออนุมติั

คาํสั่งหรือโครงการเป็นไปดว้ยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ปัญหาและอุปสรรค 

1.  เน่ืองจากเป็นสํานกังานท่ีเพิ่งเกิดใหม่จึงทาํให้ประสบการณ์ดา้นการวางแผนยงันอ้ย

อยู ่

2.  บุคลากรใน สยจ.ยงัขาดความเช่ียวชาญในลกัษณะงานตามหนา้ท่ีของตน 

3.  ยงัขาดประสบการณ์และความรู้ดา้นการติดตามและประเมินผล 

ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรมีการจดัฝึกอบรมการวางแผนเพื่อจดัเป็นองคค์วามรู้ให้แก่บุคลากร เพื่อเป็นการ

เตรียมความพร้อมในการจดัทาํแผนปฏิบติัราชการในแต่ละปีงบประมาณ 

2.  ควรมีการฝึกบุคลากรในสาํนกังานใหมี้ความเป็นผูน้าํในแต่ละสถานการณ์ 

10.  นามสมมุติ 10 (สยจ.นครปฐม) 

ด้านการวางแผน 

มีการจดัทาํแผนปฏิบติังาน/โครงการ ของสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัเป็นประจาํทุกปี 

โดยมีการประชาสัมพนัธ์หน่วยงานอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ประชาชนรับทราบขอ้มูล ข่าวสาร และ

เขา้ถึงกระ บวนการยุติธรรมและไดรั้บสิทธิทางกฎหมายอย่างทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั โดยในการ

วางแผนบุคลากรภายในสาํนกังานไดมี้การประชุมเพื่อหารือร่วมกนัในการจดัทาํแผน 

ด้านการจัดการองค์กร 

มีการแบ่งโครงสร้างการปฏิบติังานเป็น 3 กลุ่ม/ฝ่าย ดงัน้ี 1. ฝ่ายอาํนวยการ 2. กลุ่ม

พฒันาและส่งเสริมระบบงานยติุธรรม 3.กลุ่มอาํนวยความยติุธรรมและนิติการ 
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ตัวอย่างบทสัมภาษณ์รายบุคคลจังหวดัสมุทรสงคราม 

1.  นามสมมุติ 11 (สยจ.สมุทรสงคราม) 

ด้านการวางแผน 

ตามแผน 4 ปีท่ีได้มีการประชุมคณะทาํงานและมีการทาํออกมาเป็นแผน 4 ปีแล้วดึง

โครงการตามแผน 4 ปีมาแปลงเป็นแผนปีแลว้ก็ปฏิบติัตามนั้น แต่อีกส่วนหน่ึงท่ีเราควบคุมไม่ไดคื้อ 

งานท่ีมาจากกระทรวงฯหรือวา่กรมคุม้ครองสิทธิฯท่ีมอบหมายนโยบายในปีนั้นๆ มา เราก็จะจดังาน

ตามนั้นเพิ่มอีก แผน 4 ปีน่ีเราตั้ งคณะทาํงานข้ึนมามีเครือข่ายเข้ามาร่วม โดยโยงจากแผนของ

กระทรวงฯ แผนจงัหวดัและเรามาทาํแผน 4 ปีของเราเองแลว้ดึงแผน 4 ปีนั้นมาเป็นแผนปีอนัน้ีเป็น

งานของเรา แผนท่ีจดัทาํเป็นแผนระยะสั้ นแต่จะมีบางตวัก็เป็นส่ิงท่ีตอ้งทาํซํ้ าๆ ส่ิงท่ีเพิ่มเติม คือ 

กระทรวงฯ จะแจง้เพิ่มเติมวา่ใหจ้ดัโครงการอะไร  

ด้านการจัดการองค์การ 

มีอยู ่3 กลุ่มเพราะวา่เรายงัไม่ไดเ้ป็นจงัหวดันาํร่อง ผูบ้ริหารคือ เอาหวัหนา้ส่วนราชการ

ท่ีอยูใ่นจงัหวดัมาเป็นกรรมการบริหาร ส่วนเจา้หนา้ท่ีก็แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มบริหารงานทัว่ไป กลุ่ม

นโยบายและยุทธศาสตร์ และกลุ่มบริการประชาชน ซ่ึงถ้าเป็นนาํร่องเขาจะเปล่ียนช่ือในส่วนท่ี

แบ่งเป็น 3 กลุ่มจะมีเจา้หนา้ท่ีประจาํซ่ึงเป็นลูกจา้งชัว่คราวท่ีข้ึนตรงกบัสํานกังานปลดัฯ ถือวา่เป็น

อตัราของสํานกังานปลดักระทรวงยุติธรรมส่งมานัง่ประจาํแต่ว่าหัวหน้ากลุ่มจะมาจากสํานกังาน

ต่างๆท่ีมีหน่วยงานในสังกดัท่ีเราขออตัรากาํลงัมาหมุนเวียน ซ่ึงเขาจะนัง่ปฏิบติังานในหน่วยงาน

ของเขาเองเพียงแต่เม่ือมีงานหรือกิจกรรมก็จะมาร่วมบา้ง 

ด้านการควบคุม 

กระทรวงฯไม่ไดก้าํหนดรูปแบบมา สํานกังานทาํประเมินสํานกังานในดา้นของความ

พึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการ แต่ไม่มีกาํหนดในส่วนของเจา้หนา้ท่ี เรามีส่วนของรายงานทาํงาน คือ 

ทุกคนจะต้องทาํรายงานมาว่ามีผลงานอะไรบ้าง ในส่วนของคนท่ีมีหน่วยงานอยู่แล้วก็จะไป

ประเมินกบัหน่วยงานของตนแต่ลูกจา้งชัว่คราวไม่มีการประเมิน 

ด้านผู้นํา 

เราเป็นผูบ้ริหารก็จะตอ้งกวดขนัว่าน้องๆทาํงานเรียบร้อย ครบถ้วน ถูกตอ้ง ทนัเวลา

หรือไม่ นั้นคือส่ิงทัว่ๆ ไปท่ีเราดู ในขณะเดียวกนัรูปแบบการบริหารท่ียงัไม่ตายตวัข้ึนอยูก่บัความ

สะดวกของแต่ละท่ี ตวั ผอ.ก็จะคอยแนะนาํในการทาํงาน ก็เหมือนกบัผูบ้ริหารท่ีตอ้งดูแลสํานกังาน

ใหค้าํแนะนาํ ช่วยเหลือหรือกวดขนัการทาํงาน กระตุน้หรือกล่าวตาํหนิ ให้กาํลงัใจ ให้กบับุคลากร

ภายในสาํนกังาน 
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ปัญหาและอุปสรรค 

1.  เจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอ 

2.  การทาํงานค่อนขา้งอาศยัความสามารถเฉพาะตวั 

3.  บุคคลากรภายในสาํนกังาน 

4.  การขาดแรงจูงใจในการทาํงาน 

5.  ไม่มีการใหค้วามรู้กบัยติุธรรมจงัหวดัอยา่งจริงจงั 

6.  งบประมาณในการดาํเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรมีการกาํหนดตวัช้ีวดัในการประเมินของลูกจา้งชัว่คราว 

2.  การสร้างแรงจูงใจใหก้บัตวัของยุติธรรมจงัหวดัและสํานกังานฯ อาจจะเป็นการตอบ

แทนโดยตรงจากผลงานหรือมีอะไรท่ีมีความพิเศษใหส้าํนกังานฯ 

3.  ควรมีการจดัอบรมให้ความรู้กบัตวัของยุติธรรมจงัหวดัเพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพใน

การทาํงาน 

4.  ในการจัดสรรงบประมาณ ควรคํานึงถึงผลงานท่ีทางสํานักงานฯได้ทาํเอามา

ประกอบการพิจารณาเพื่องบประมาณจะไดมี้เพียงพอต่อการดาํเนินงาน 

2.  นามสมมุติ 12 (สยจ.สมุทรสงคราม) 

ด้านการวางแผน  

การวางแผนการดาํเนินการของกลุ่มงานบริการประชาชน มีการกาํหนดแผนปฏิบติั

ราชการประจาํปี และมีแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี เพื่อวางแผนในการกาํหนดแผนประจาํปีให้มี

เป้าหมายตรงตามยทุธศาสตร์ของสาํนกังาน    

ด้านการจัดการองค์การ 

กลุ่มงานบริการประชาชนมีการจดัโครงสร้าง คือ มีหวัหน้ากลุ่มงานบริการประชาชน 

โดยใชเ้จา้หนา้ท่ีหมุนเวยีนจากหน่วยงานในสังกดั  

การทํางานของกลุ่มงานบริการประชาชน มอบหมายลูกจ้างชั่วคราวดูแลงาน

ประกอบดว้ย นิติกร 2 ตาํแหน่ง, นกับริหารจดัการงานยุติธรรม 1 ตาํแหน่ง, พนกังานคุม้ครองสิทธิ 

1 ตาํแหน่ง, ผูช่้วยงานไกล่เกล่ีย 1 ตาํแหน่ง ในการประสานงานภายในน้ีจะทาํหนงัสือหมุนเวียนแจง้

หน่วยงานและประสานงานทางโทรศพัท์ ในส่วนการประสานงานภายนอกนั้นจะทาํหนังสือ

ภายนอกและประสานทางโทรศพัทแ์ลว้จะทาํหนงัสือตามอีกคร้ัง   

ด้านการควบคุม 

การประเมินของทางสํานักงานมีการขอให้กองพฒันายุติธรรมชุมชน เข้ามาติดตาม
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ประเมิน ผลงานของสํานกังานบา้ง ในส่วนของลูกจา้งมีการติตามประเมินผลการทาํงาน และมีการ

เก็บขอ้มูลสถิติงานบริการ ในส่วนของการประเมินของบุคลากร ยงัขาดตวัช้ีวดั สําหรับลูกจา้งแต่ละ

กลุ่มงาน ขาดการประเมินผลสาํหรับการจา้งเหมาบริการ แต่จะมีการบนัทึกการปฏิบติังานแต่ละคน

ของลูกจา้ง  

ด้านผู้นํา 

ผูอ้าํนวยการดูแลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีและช่วยเสนอแนะแนวทางพอสมควร ให้

ความร่วมมือในการจดัโครงการของสํานักงานเป็นอย่างดีและยงัให้การประชาสัมพนัธ์บทบาท

หนา้ท่ีของสาํนกังาน ตามท่ีประชุมจงัหวดัหรือท่ีอ่ืนๆ 

ปัญหาและอุปสรรค 

1.  เงิน 

2.  คน 

3.  วธีิดาํเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 

1.  ขอให้กาํหนดโครงสร้างท่ีชดัเจนจะให้ทาํงานร่วมกบักรมคุม้ครองสิทธิฯ ก็ขอให้มี

การจดัการแนวทาง การรายงานผลให้ชดัเจน ไม่ใช่แบ่งงานของ กรมฯ มาดาํเนินงานเองแล้วนาํ

ผลงานของ กรมฯ มารายงานใหส้าํนกังานปลดักระทรวงฯทราบ ซ่ึงจะมีผลต่อเจา้หนา้ท่ีดว้ยกนัอาจ

ทาํใหเ้กิดความแตกแยกเกิดข้ึนในหน่วยงาน (มีเกิดข้ึนแลว้เกือบทุกจงัหวดั)  

2.  ขอให้ผูใ้หญ่ในสํานกังานปลดัฯและกรมฯ มีการพูดคุย หาทางออกเร่ืองสํานกังาน

ยติุธรรมจงัหวดัและวางแผนการบริหารจดัการสาํนกังานฯ ใหม่ 

3.  ควรกาํหนดงบประมาณให้เพียงพอกบัปริมาณงานท่ีสํานักงานฯผลิตข้ึนมาแต่ละ

จงัหวดัและกาํหนดกรอบแนวทางการบริหารจดัการองค์กรท่ีชดัเจนและเขา้ใจง่ายไม่หลากหลาย

เกินไปจนผูป้ฏิบติัเองยงังงและเขา้ใจยาก 

4.  ควรกาํหนดการเก็บสถิติงานบริการวา่มีผูใ้ชบ้ริการงานใดมากท่ีสุดและการกาํหนด

แบบประเมินเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการแก่ประชาชน 

3.  นามสมมุติ 13 (สยจ.สมุทรสงคราม) 

ด้านการวางแผน 

การวางแผนการดาํเนินงานมุ่งเน้นการบริการประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนรู้และเขา้ใจกฎหมายและการดาํเนินการในกระบวนการยุติธรรม

กระแสหลกัและกระบวนการยติุธรรมทางเลือก โดยมุ่งเนน้ให้เกิดความสมานฉนัทร์ะหวา่งคู่พิพาท

และการลดปริมาณคดีความท่ีจะข้ึนสู่ศาล 



210 

 

กลุ่มงานบริการประชาชนจะมีการบริการใหค้าํปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนโดยไม่

เสียค่าใช้จ่าย ทั้งในสํานักงานและนอกสํานักงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงกระบวนการ

ยติุธรรมไดโ้ดยสะดวก และส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายและกระบวนการ

ยติุธรรมมากยิง่ข้ึน  

ด้านการจัดการองค์การ 

มีข้าราชการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ปฏิบติัหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มงานบริการ

ประชา ชนจดัตาํแหน่งหน่ึง มีการมอบหมายลูกจา้ง ปฏิบติัราชการตามอาํนาจหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนด 

ในส่วนของการประสานงานภายในมีการประสานติดต่อหน่วยงานภายในโดยทาํหนงัสือราชการ

ภายใน การประสานงานทางโทรศัพท์และการประสานติดต่อด้วยวาจาและการประสานงาน

ภายนอก จะติดต่อโดยทาํหนงัสือราชการภายนอกและประสานงานทางโทรศพัท ์   

ด้านการควบคุม 

การติดตามประเมินผลงานของสํานกังานมีการจดัเก็บขอ้มูลสถิติงานการประชาชนใน

แต่ละปีในส่วนของการติดตามประเมินผลของบุคลากรในสาํนกังานมีการจดัเก็บขอ้มูลทางสถิติการ

ปฏิบติั งานของบุคลากรและประเมินผลการปฏิบติังานทุก 6 เดือน 

ด้านผู้นํา 

ผูอ้าํนวยดูแลการปฏิบติัหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีพร้อมทั้งให้คาํแนะนํา แนวทางในการ

ปฏิบติัราชการและยงัทาํการประชาสัมพนัธ์บทบาทหนา้ท่ีหน่วยงาน ต่อส่วนราชการอ่ืน 

ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรจดัสรรงบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ใหเ้พียงพอต่อการปฏิบติังาน  

2.  ควรกาํหนดโครงสร้างอตัรากาํลงั เจา้หน้าท่ีอย่างชดัเจน เพื่อสร้างขวญักาํลงัใจใน

การปฏิบติัหนา้ท่ี 

4.  นามสมมุติ 14 (สยจ.สมุทรสงคราม) 

ด้านการวางแผน 

มีการกาํหนดแผนปฏิบติัราชการประจาํปีโดยแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี เป็นแผนแม่แบบ

เพื่อวางแผนและจดัโครงการต่างๆ ให้สอดคลอ้งกนัและดาํเนินโครงการต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย

และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด  

ในการจดัทาํโครงการจะมีการดาํเนินงานโดยแยกประเภทของโครงการนั้นๆ แต่ละ

โครง การ แต่โดยส่วนรวม คือ การประสานงานกบัหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการ

ดาํเนินการประสานงาน เชิญ เครือข่ายยุติธรรมชุมชนตามพื้นท่ีแลว้แต่โครงการท่ีจะลงพื้นท่ีใด 

ส่วนการออกพื้นท่ีในโครงการท่ีตอ้งมีท่ีปรึกษาทางกฎหมายทางสํานักงานก็จะประสานเชิญท่ี
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ปรึกษาทางกฎหมายออกพื้นท่ีร่วมกนั และส่วนใหญ่ในการจดัทาํโครงการก็จะมีส่ือเอกสารในการ

ประชาสัมพนัธ์สาํนกังานฯ และใหค้วามรู้พื้นฐานแก่ประชาชนประกอบกนัเสมอ 

ศูนยย์ติุธรรมชุมชนจดัตั้งโดยกลุ่มบุคคลท่ีสนใจในงานยติุธรรมจบัมือกบัหน่วยงานของ

กระทรวงยติุธรรมโดยลกัษณะเป็นหุน้ส่วนกนัโดยหน่วยงานเป็นพี่เล้ียงคอยให้คาํแนะนาํช่วยเหลือ

คอยอาํนวยความสะดวกและให้ความรู้ ลกัษณะงานนั้น ศูนยเ์ป็นท่ีรวมเครือข่ายเขา้ด้วยกนัเพื่อ

กระจายออกสู่ชุมชน ดูแลความยุติธรรมซ่ึงกนัและกนัในพื้นท่ี ประชาสัมพนัธ์หรือรับเร่ืองราวต่าง 

เพื่อส่งต่อหน่วย งานเพื่อให้ดาํเนินงานต่อ หรือระงบัเร่ืองต่างๆ กนัในชุมชน ตามเร่ืองและความ

เหมาะสม มีการประชุมเพื่อประชาสัมพนัธ์และแลกเปล่ียนปรึกษาวางแผนกนัร่วมกบัหน่วยงานใน

สังกดั  

ด้านการจัดการองค์การ 

มีหนา้ท่ีบริการประชาชนตามโครงสร้างกาํกบัดูแลโดยเป็นขา้ราชการของหน่วยงานใน

สังกดักระทรวงเป็นเจา้หน้าท่ีหมุนเวียน มอบหมายงานให้เจา้หน้าท่ีในกลุ่มงานบริการประชาชน

     ด้านการควบคุม 

การติดตามและการประเมินผลการทาํงานของสาํนกังาน มีการเก็บขอ้มูลสถิติต่างๆ และ

มีการจดัส่งผลการปฏิบติังานอยา่งสมํ่าเสมอ ในส่วนของบุคลากรจะมีการรายงานผลการปฏิบติัตน

ของพนักงานจ้างเหมาทุกๆ เดือน มีการบนัทึกการปฏิบัติงานแต่ละวนัของลูกจ้าง และมีแบบ

รายงานผลการปฏิบติังานรายบุคคลของลูกจา้งชัว่คราวและเจา้หนา้ท่ีจา้งเหมาบริการในสํานกังาน

ประจาํปีงบประมาณ  

ด้านผู้นํา 

ผูอ้าํนวยการมีการควบคุมดูแลการจดัทาํโครงการต่างๆ ให้คาํแนะนาํและร่วมมือในการ

ดาํเนินงานของสาํนกังาน  

ปัญหาและอุปสรรค 

1.  งบประมาณในการดาํเนินงานไม่เพียงพอ 

2.  บุคลากรขาดกาํลงัใจในการทาํงาน 

3.  บุคลากรไม่ชดัเจน 

4. ขาดการควบคุมดูแลท่ีเท่าเทียมกนั 

ข้อเสนอแนะ 

1.  ขอใหมี้ความชดัเจนในการกาํหนดนโยบายและกรอบการทาํงาน  

2.  มีรูปแบบท่ีแน่นอนในเร่ืองของอตัรากาํลงัเพื่อขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน 

3.  มีผูน้าํท่ีชดัเจน 
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4.  มีการกาํกบัดูแลท่ีชดัเจนจากกระทรวง 

5.  นามสมมุติ 15 (สยจ.สมุทรสงคราม) 

ด้านการวางแผน 

เป็นการกาํหนดแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี และแผนปฏิบติัราชการประจาํปีเพื่อกาํหนด

โครง การและกิจกรรมใหต้รงตามยทุธศาสตร์ของสาํนกังานฯ ทิศทางในการกาํหนดนโยบายจะเนน้

งานบริการและงานยุติธรรมชุมชนเพื่อให้เครือข่ายภาคประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมและสามารถ

อาํนวยความเป็นธรรมใหแ้ก่ประชาชนไดอ้ยา่งรวดเร็วและทัว่ถึง   

ด้านการจัดการองค์การ 

มีหัวหน้ากลุ่มงานโดยเจ้าหน้าท่ีหมุนเวียนจากหน่วยงานในสังกัดและทําหน้าท่ี

มอบหมายลูกจา้งชัว่คราวดูแลงาน ประกอบดว้ย นิติกรและนกัวิชาการยุติธรรม การประสานงาน

ภายในหน่วยงานจะมีการทาํหนงัสือเวียนถา้เร่งด่วนจะแจง้ดว้ยวาจาและหนงัสือตามภายหลงั ใน

การประสานงานหน่วย งานภายนอกจะทาํหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

ด้านการควบคุม 

การติดตามประเมินผลของสํานักงานจะมีการขอให้ สป. หรือผู ้เก่ียวข้องกําหนด

แนวทางชัดเจนในการติดตามประเมินผลสํานกังานฯ การติดตามประเมินผลของบุคลากรยงัขาด

การกําหนดตัวช้ีวดัสําหรับลูกจ้างชั่วคราวและจ้างเหมาในสํานักงานฯส่วนสําหรับเจ้าหน้าท่ี

หมุนเวยีนท่ีเป็นผู ้บริหารหรือหวัหนา้ส่วนขาดแรงจูงใจในการปฏิบติังานในหนา้ท่ียติุธรรมจงัหวดั 

ด้านผู้นํา 

ผูอ้าํนวยการเม่ือเขา้ร่วมการประชุม หรือโอกาสไปงานต่างๆจะนาํเสนอบทบาทหนา้ท่ี

ของสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดั 

ปัญหาและอุปสรรค 

 1. ขาดผูน้าํตวัจริง (ยติุธรรมจงัหวดั) 

 2. โครงสร้างองค์กรยงัต้องอาศัยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ทาํให้ขาดความ

ต่อเน่ืองหรืออาจตอ้งเร่ิมสัมพนัธ์ภาพระหวา่งผูบ้ริหารกบัผูป้ฏิบติังานในสาํนกังานฯ 

 3. ขาดกฎหมายรับรอง 

ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรกาํหนดงานหรือโครงสร้างใหช้ดัเจน หากเป็นงานบริการประชาชนก็ระบุในการ

ราย งานผลให้เป็นของหน่วยงานตน้สังกดั และรายงานให้ สป. ทราบเพราะยุติธรรมจงัหวดัไม่มี

งานบริการของตนเอง เพื่อหลีกเล่ียงความขดัแยง้ของบุคลากรในองคก์ร 

2.  ควรกาํหนดงบประมาณให้เพียงพอต่อการบริหารงานของสํานกังานฯท่ีมีสถิติงาน
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บริการมากเพราะจะเช่ือมโยงกบักลุ่มงานอ่ืนๆ ดว้ยในการใช้งบประมาณ หากจงัหวดัใดท่ีมีอาคาร

บูรณาการและใหอ้ยูใ่นความดูแลของสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดัฯ ควรกาํหนดงบประมาณอาคารให้

เพียงพอและการมอบอาํนาจในการดูแลอาคารหรือกาํหนดแนวทางการบริหารจดัการอาคาร การใช้

อาคารรวมไปถึงการบาํรุงรักษา  

3.  คาดหวงัให้ทุกคนในองคก์รรักองคก์รและเห็นประโยชน์ของประชาชนท่ีเดือดร้อน

เป็นหลกั รักงานบริการ 

4.  กาํหนดช้ินงานและตวัช้ีวดัของลูกจา้งชัว่คราวและจา้งเหมาบริการ 

6.  นามสมมุติ 16 (สยจ.สมุทรสงคราม) 

ด้านการวางแผน 

มีการกาํหนดแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาํปีเพื่อกาํหนด

โครงการและกิจกรรมใหต้รงตามยทุธศาสตร์ของสาํนกังานฯ ทิศทางในการกาํหนดนโยบายจะเนน้

งานบริการและงานยุติธรรมชุมชนเพื่อให้เครือข่ายภาคประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมและสามารถ

อาํนวยความเป็นธรรมใหแ้ก่ประชาชนไดอ้ยา่งรวดเร็วและทัว่ถึง  

ด้านการจัดการองค์การ 

มีหวัหนา้กลุ่มงานโดยเจา้หนา้ท่ีหมุนเวียนจากหน่วยงานในสังกดั และมีการมอบหมาย

ลูก จา้งชัว่คราวดูแลงาน ประกอบดว้ยนิติกรและนกัวชิาการยติุธรรม การประสานงานกบัหน่วยงาน

ภายในจะทาํหนงัสือเวียนถ้าเร่งด่วนแจง้ด้วยวาจาและทาํหนังสือตามภายหลงั การประสานงาน

หน่วยงานภายนอกส่งหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

ด้านการควบคุม 

การติดตามประเมินผลในสํานักงานจะมีการขอให้สํานักงานปลดัฯหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

กาํหนดแนวทางชัดเจนในการติดตามประเมินผลสํานักงานฯ ในส่วนของการติดตามผลของ

บุคลากรยงัคงขาดการกาํหนดตวัช้ีวดัสาํหรับลูกจา้งชัว่คราวและจา้งเหมาในสํานกังานฯ สําหรับใน

ส่วนของเจา้หน้าท่ีหมุนเวียนท่ีเป็นผูบ้ริหารหรือหัวหน้าส่วนขาดแรงจูงใจในการปฏิบติังานใน

หนา้ท่ียติุธรรมจงัหวดั  

ด้านผู้นํา 

ผูอ้าํนวยการเม่ือเขา้ร่วมประชุมหรือมีโอกาสไปงานต่างๆ จะนาํเสนอบทบาทหน้าท่ี

ของสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดั 

ปัญหาและอุปสรรค 

 1.  ขาดผูบ้ริหารหรือหวัหนา้ส่วนตวัจริง (ยติุธรรมจงัหวดั) 

 2.  ขาดกฎหมายรองรับ 
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ข้อเสนอแนะ 

1.  กาํหนดงบประมาณใหเ้พียงพอต่อการบริหารงาน   

2.  การกาํหนดงานหรือโครงสร้างให้ชัดเจน หากเป็นงานบริการประชาชนก็ระบุใน

รายงานผลใหเ้ป็นของหน่วยงานตน้สังกดั และรายงานให ้สป. ทราบเพราะยุติธรรมจงัหวดัไม่มีงาน

บริการของตนเอง เพื่อหลีกเล่ียงความขดัแยง้ของบุคลากรในองคก์ร 

3.  คาดหวงัให้ทุกคนในองคก์รรักองคก์รและเห็นประโยชน์ของประชาชนท่ีเดือดร้อน

เป็นหลกั 

4.  กาํหนดช้ินงานและตวัช้ีวดัของลูกจา้งชัว่คราวและจา้งหมาบริการ 

7.  นามสมมุติ 17 (สยจ.สมุทรสงคราม) 

ด้านการวางแผน 

มีการประชุมหัวหน้าส่วนเพื่อวางแผนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบติั

ราชการและช้ีแจงวา่ใครรับผิดชอบส่วนใด ในการจดัทาํโครงการจะให้ความสําคญักบัการคาํนึงถึง

ผลประ โยชน์ท่ีประชาชน เครือข่าย จะไดรั้บจากสาํนกังานฯ  

ด้านการจัดการองค์การ 

ในกลุ่มของงานทัว่ไปมีการงานด้านธุรการ งานพสัดุ และงานการเงิน โดยมีหัวหน้า

กลุ่มงานบริการเป็นขา้ราชการซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีหมุนเวียนจากหน่วยงานในสังกดัเป็นหวัหน้ากลุ่ม

งาน  

ด้านการควบคุม 

ในด้านการติดตามการทาํงานของสํานักงานมีการทาํแบบประเมินและแบบสอบถาม

และในส่วนของบุคลากรทาง สป. มีแบบการปฏิบติังานตามกลุ่มงานมาให ้  

ด้านผู้นํา 

มีส่วนช่วยโดยการเป็นผูน้าํท่ีรักงาน กลา้ทาํกลา้ตดัสินใจทาํให้การปฏิบติังานเกิดประ

สิทธิ ภาพ 

ปัญหาและอุปสรรค 

 1.  ยจ. ยงัขาดหวัหนา้สาํนกังานโดยตรงการปฏิบติังานคงเกิดความล่าชา้ 

 2.  สาํนกังานยงัขาดหวัหนา้กลุ่มงานโดยตรงทาํให้ตอ้งใชเ้จา้หนา้ท่ีหมุนเวียนจาก

หน่วยงานในสังกดัซ่ึงอาจเกิดความล่าชา้เพราะเจา้หนา้ท่ีท่ีมีงานประจาํ ทาํใหเ้กิดงานซบัซอ้นกนั 

ข้อเสนอแนะ 

1.  เร่ืองบทบาทโครงสร้างของสาํนกังานฯ 

2.  แยกเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเฉพาะตาํแหน่งโดยตรงเพราะ 1 ตาํแหน่งทาํงานหลาย
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หนา้ท่ีมาก 

3.  คาดหวงัให้เกิดความสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในองค์กรมองเห็นประโยชน์

ส่วนรวม 

4.  ใหมี้การกาํหนดผลงานเฉพาะตาํแหน่ง 



 

ประวตัผิู้เขยีน 

ช่ือ ช่ือสกุล นางสาวนุชชา ดอกตาลยงค ์
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