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บทคดัยอ่ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์กร บุคลากร และงบประมาณ 
จากอดีตถึงปัจจุบัน กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิดการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ของของส านักคณะการตุลาการศาลยุติธรรม โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
จากข้อมูลเอกสารและผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 10 คน ผลการศึกษาพบว่า (1) การแบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น 8 ส่วนงาน จากเดิม 5 ส่วนงาน แต่มิได้มีการจัดสรรกรอบอัตราก าลังตามภารกิจงาน 
ท่ีเพิ่มขึ้นและมิได้มีการจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอ ต่อความต้องการ 
ของบุคลากร (2) กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการ 
ภาครัฐแนวใหม่ ได้แก่ การจัดการโดยนักวิชาชีพที่ช านาญการ ความชัดเจนของตัวช้ีวัดและมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน เน้นการควบคุมผลผลิตท่ีมากขึ้น การแบ่งแยกหน่วยงาน เปล่ียนภาครัฐให้แข่งขัน 
มากขึ้น เน้นการจัดการตามแบบภาคเอกชน การใช้ทรัพยากรอย่างมีวินัยและประหยัด (3) ปัจจัย 
ท่ีมีความสัมพันธ์กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์มี 4 ปัจจัย ได้แก่ บุคลากร สัมพันธภาพในองค์กร 
และความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี ส าหรับปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ กระบวนการท างานท่ีมี 
หลายขั้นตอนเกินความจ าเป็นและมีการกระจายข้อมูลในหลายๆ ส่วนงาน ท าให้เกิดความล่าช้า 
ในการปฏิบัติงานและการติดต่อประสานงานกัน บุคลากรมีการขอโยกย้ายบ่อย ท าให้งานในหน้าท่ี
รับผิดชอบขาดความต่อเนื่องและท าให้เสียเวลาในการสอนงานให้กับบุคลากรใหม่ และขางบประมาณ
ในการจัดซื้ออุปกรณ์ส านักงาน ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน
ผู้รับบริการ อีกท้ังบุคลากรรุ่นเก่าไม่เปิดใจยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศและวิธีการปฏิบัติงาน  
รูปแบบใหม่ ๆ เพื่อน ามาพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ 
 

                                                 
*บทความน้ีเรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ืองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
กรณีศึกษา ส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 

 **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ค าส าคัญ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ส านักงานศาลยุติธรรม 
 
บทน า 

การบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐถือได้ว่า 
เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่เพราะ  
“คน” ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญในการขับเคล่ือนให้องค์การก้าวไปข้างหน้า จึงถือได้ว่าการพัฒนาบุคคล
ในองค์การเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารงานขององค์การ ด้วยเหตุนี้ องค์กรทุกประเภทจึงได้หันมา 
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น อีกท้ังการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เช่ือมโ ยง 
กับบริบทของการพัฒนาประเทศ โดยการท าให้ทรัพยากรมนุษย์นั้น ๆ มีคุณภาพ หรือการท าให้คน 
มีคุณภาพ ซึ่งในยุคปัจจุบันกระแสของการเปล่ียนแปลงสภาพการณ์ของโลกท่ีทุกส่ิงทุกอย่างถูกผลักดัน
และขับเคล่ือนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วพร้อมกับความเปล่ียนแปลงในเรื่องต่าง ๆ ย่อมมีผลกระทบ 
ต่อองค์การท้ังทางตรงและทางอ้อม องค์การภาครัฐจึงได้มีการปรับปรุงและด าเนินการปฏิรูประบบ
การปฏิบัติงานราชการตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
ท่ีเปล่ียนแปลงไป (ศุภชัย คล่องขยัน, 2560, หน้า 1216) ท้ังนี้ ส านักคณะกรรมการตุลาการ 
ศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานศาลยุติธรรม และก าลังประสบปัญหาและอุปสรรค
หลายด้านด้วยกัน จึงจ าเป็นต้องน าแนวคิดพื้นฐานของการบริหารจัดการภาครัฐท่ีจะน าไปสู่ 
การเปล่ียนแปลงระบบต่าง ๆ ของภาครัฐและยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมมาประยุกต์ใช้ 
ในการบริหารงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในส านักคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรม จึงเป็นเหตุผลท่ีมาในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ และผู้วิจัยหวังว่าจะน าผลของ  
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไปเป็นข้อเสนอแนะหรือปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพในการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องและบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีต้องการต่อไป (จันทวรรณ ใจกว้าง , ม.ป.ป., หน้า 82) 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส านักคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมเป็นเรื่องส าคัญยิ่ง จึงควรน าหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New public 
management : NPM) ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานของการบริหารจัดการภาครัฐ ท่ีจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลง
ระบบต่าง ๆ ของภาครัฐและยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรม น ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในส านักคณะกรรมการตุลาการ 
ศาลยุติธรรม จึงเป็นเหตุผลท่ีมาในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ และผู้วิจัยหวังว่าจะน าผลของการศึกษาวิจัย 
ในครั้งนี้ไปเป็นข้อเสนอแนะหรือปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ 
พัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพในการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีต้องการต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์กร บุคลากร และงบประมาณจากอดีตถึงปัจจุบัน
ของส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
 2. เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของส านักคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
 4. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรของส านักคณะการตุลาการศาลยุติธรรม
ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 ประกอบด้วย 
 (1) ขอบเขตด้านเนื้อหา จากเอกสารทางวิชาการ เอกสาร กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และข้อมูล 
จากการค้นคว้าทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาใช้ในกระบวนการสร้างพื้นฐานของ  
องค์ความรู้และน าไปใช้ในทางวิชาการต่อไป  
 (2) ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในส านัก
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิด 
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ จ านวน 10 คน  

(3) ขอบเขตด้านพื้นท่ี การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
เท่านั้น 

(4) ขอบเขตด้านระยะเวลา การวิจัยครั้งนี้  มีระยะเวลาในการด าเนินการระหว่างเดือน 
กันยายน 2562 – ธันวาคม 2562 
 
ผลการวจิยั 
 จากการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้  
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร บุคลากร และงบประมาณระหว่างปี 2551 – 2562 
 ประการแรก การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์กร ส านักงานศาลยุติธรรมได้ออกประกาศ 
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและก าหนดอ านาจหน้าท่ี  
ของส่วนราชการในสังกัดส านักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2559 ให้แบ่งส่วนราชการภายในศาลยุติธรรม
ออกเป็น 37 ประเภทหน่วยงาน โดยได้แบ่งงานภายในของส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ออกเป็น 8 ส่วนงาน เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพแวดล้อม และปัจจัยต่าง ๆ ท้ังภายใน  
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และภายนอกองค์กรท่ีได้เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการแบ่งอ านาจหน้าท่ีในแต่ละส่วนงาน 
ได้อย่างชัดเจน ท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ 
และสามารถก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานได้ชัดเจนมากขึ้น  รวมท้ังเพื่อความ 
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรอีกด้วย ท้ังนี้ สามารถอธิบายโครงสร้างองค์กรของ 
ส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้ดังตารางท่ี 1 ดังนี้ 
 
ตารางที ่1 แสดงโครงสร้างองค์กรของส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมในอดีตและปัจจุบัน 
 

โครงสรา้งเดมิ โครงสรา้งใหม ่
1.กลุ่มช่วยอ านวยการ 
2.ส่วนเลขานุการคณะกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรม 
3.กลุ่มวิชาการและงานบุคคล 
4.กลุ่มสรรหา บรรจุ และแต่งต้ัง 
5.กลุ่มวินัย ทะเบียนประวัติ และข้อมูลบุคคล 

1.ส่วนช่วยอ านวยการ 
2.ส่วนเลขานุการคณะกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรม 
3.ส่วนวิชาการและการประเมิน  
4.ส่วนสรรหาและการสอบ 
5.ส่วนบ าเหน็จความชอบและข้อมูลบุคคล 
6.ส่วนบรรจุและแต่งต้ัง 
7.ส่วนวินัยและส่งเสริมจริยธรรม 
8.ส่วนอัตราก าลังและค่าตอบแทน 

ท่ีมา: จากส านักงานศาลยุติธรรม ส านักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม, การแบ่งส่วนราชการ ภายใน
และการอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการในสังกัดส านักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543  และส านักงาน 
ศาลยุติธรรม ส านักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม, การแบ่งส่วนราชการภายในและการอ านาจ
หน้าท่ีของส่วนราชการในสังกัดส านักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2551 

 จากตารางท่ี 1 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์กร ส านักงานศาลยุติธรรมได้ออกประกาศ 
แบ่งส่วนราชการภายในและก าหนดอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการในส านักคณะกรรมการตุลาการ  
ศาลยุติธรรมจากเดิม 5 ส่วนงาน ประกอบด้วย กลุ่มช่วยอ านวยการ ส่วนเลขานุการคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรม กลุ่มวิชาการและงานบุคคล กลุ่มสรรหา บรรจุ  และแต่งต้ัง และกลุ่มวินัย 
ทะเบียนประวัติ และข้อมูลบุคคล ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 8 ส่วนงาน ประกอบด้วย กลุ่มช่วยอ านวยการ  
ส่วนเลขานุการคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม กลุ่มวิชาการและงานบุคคล กลุ่มสรรหา  
บรรจุ และแต่งต้ัง และกลุ่มวินัย ทะเบียนประวัติ และข้อมูลบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
สภาพแวดล้อม และปัจจัยต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกองค์การท่ีได้เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  



5 

ตามยุคสมัย อีกท้ังเพื่อความเหมาะสมและเพื่อความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
ในส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
 ประการท่ี 2 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างด้านบุคลากร เป็นการจัดสรรอัตราก าลังบุคลากร 
ให้เพียงพอกับภาระงานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างแท้จริงเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเป็นส่ิงท่ีส าคัญยิ่ง  
ต่อทุกองค์กร โดยส านักงานศาลยุติธรรมได้ก าหนดให้ส านักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
ดูแลด้านกรอบอัตราก าลัง โครงสร้างของบุคลากร และความเหมาะสมของงานท่ีรับผิดชอบ และส่งผล
ให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีราชการและมีความเช่ียวชาญในงาน และท าให้งาน  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม การจัดสรรด้านบุคลากรในการบริหารงานของส านักคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมยังคงไม่เหมาะสม เนื่องจากมีการจัดสรรกรอบอัตราก าลังบุคลากรในแต่ละส่วนงาน 
ไม่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสายงาน ความรู้ความสามารถ หรือทักษะของบุคลากร ประกอบกับ
กรอบอัตราก าลังท่ีได้รับการจัดสรรน้อยกว่าภารกิจงานของบุคลากรท่ีได้รับมอบหมายในปัจจุบัน  
ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานประจ าและการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ  ท้ังนี้ 
สามารถอธิบายประเภทข้าราชการในแต่ละปีงบประมาณของส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
ได้ดังตารางท่ี 2 ดังนี้ 
 
ตารางที ่2 แสดงประเภทข้าราชการและปีงบประมาณของส านักคณะกรรมการตุลาการ ศาลยุติธรรม 
 

ประเภท ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ข้าราชการ 50 50 50 50 50 
พนักงานราชการ - - 9 9 9 
ลูกจ้างช่ัวคราว 15 15 6 6 6 

รวม 65 65 65 65 65 

ท่ีมา จาก  ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม กรอบอัตราก าลัง 
 บุคลากรศาลยุติธรรม พ.ศ. 2558 - 2562 

 

 จากตาราง ท่ี 2 เห็นได้ว่าแม้ว่าจะมีประกาศส านักงานศาลยุ ติธรรม  เรื่องการแบ่ง 
ส่วนราชการภายใน และก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานในส านักงานศาลยุติธรรม  
โดยได้แบ่งงานภายในจาก 5 ส่วนงาน เป็น 8 ส่วนงาน ก็ตาม (ส านักงานศาลยุติธรรม,2560)  
แต่ปรากฏว่าส านักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินการ  
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เกี่ยวกับการก าหนดโครงสร้างอัตราก าลัง ต าแหน่ง และเงินเดือนของข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง 
และพนักงานราชการ ของส านักงานศาลยุติธรรมกลับมิได้จัดสรรกรอบอัตราก าลังข้าราชการ  
ศาลยุติธรรมให้กับส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามภารกิจงานท่ีเพิ่มขึ้น ซึ่งบุคลากร  
ของส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม มีเพียงการปรับปรุงระบบการจ้างลูกจ้างช่ัวคราว  
เป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรม โดยส านักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางในการปรับระบบการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวเป็นพนักงานราชการ 
(ส านักงานศาลยุติธรรม,คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม,2559) ซึ่งมีผู้ท่ีมีคุณสมบัติตรงตาม
หลักเกณฑ์และได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ จ านวน 9 อัตรา ปัจจุบันส านักคณะกรรมการ  
ตุลาการศาลยุติธรรมมีโครงสร้างบุคลากรจ านวน 65 อัตรา ประกอบด้วยข้าราชการจ านวน 50 อัตรา 
คิดเป็นอัตราร้อยละ 76.92 พนักงานราชการจ านวน 9 อัตรา คิดเป็นอัตราร้อยละ 13.84  
และลูกจ้างช่ัวคราวจ านวน 6 อัตรา คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.23 ของจ านวนบุคลากรในส านัก
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ท้ังนี้สามารถอธิบายได้ดังแผนภาพที่ 1 ดังนี้ 
 
แผนภูมิที่  1 แสดงประเภทข้าราชการและปีงบประมาณของส านักคณะกรรมการตุลาการ 
ศาลยุติธรรม 

 

  

ประการสุดท้าย การเปล่ียนแปลงโครงสร้างด้านงบประมาณ การได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ในการบริหารงานของส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอ  
ต่อความต้องการบุคลากรในด้านต่าง ๆ แล้ว  โดยส านักงานศาลยุติธรรมได้ก าหนดให้ส านัก
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีหน้าท่ีดูแลเรื่องงบประมาณต่าง ๆ ของส านักงานศาลยุติธรรม
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รวมถึงส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม โดยเฉพาะงานด้านด าเนินการสอบคัดเลือก 
ผู้ช่วยผู้พิพากษาซึ่งเป็นภารกิจหลักของส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
 อย่างไรก็ตาม การได้รับการจัดสรรงบประมาณในการบริหารงานของส านักคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมยังคงไม่เหมาะสม ซึ่งส านักงานศาลยุติธรรมจ าเป็นต้องมีการจัดสรรงบประมาณ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้นเพื่อจะส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานและสามารถอ านวย 
ความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาติดต่อได้มากยิ่งขึ้น 
 ท้ังนี้ ส านักงานศาลยุติธรรมได้อนุมัติงบประมาณให้แก่ส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
เพื่อให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน เพื่อให้มีองค์ประกอบโครงการครบถ้วนสมบูรณ์  
โดยมีลักษณะตามท่ีโครงสร้างแผนงานและงบประมาณก าหนด และมีระเบียบเบิกจ่ายรองรับ  
โดยโครงการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูป  
ของส านักงานศาลยุติธรรม นโยบายประธานศาลฎีกา และแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม ซึ่งมี
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณในแต่ละงานของส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  
ท้ังนี้ สามารถอธิบายค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 – 2563 จ าแนกตามลักษณะงาน 
ของส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้ดังตารางท่ี 3 ดังนี้ 
 
ตารางที ่3 แสดงค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 – 2563 จ าแนกตามลักษณะงาน 

งาน ป ี2561 ร้อยละ ป ี2562 ร้อยละ ป ี2563 ร้อยละ 

1.ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร 

9,056,392,480 99.39 9,524,703,980 99.50 10,166,107,460 99.44 

2.การสรรหาบุคคลเป็น
ข้าราชการตุลาการ 

34,021,000 
 

0.37 26,782,200 0.28 36,590,978 0.36 

3.การคัดเลือกและ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของผู้
พิพากษาอาวุโส 

2,081,640 
 

0.02 3,559,040 0.04 740,600 0.01 

4.ค่าใช้จ่ายด้านบริหาร
จัดการ 

17,146,280 
 

0.19 16,435,732 0.17 18,518,886 0.18 
5.การจัดซื้อครุภัณฑ์ 1,980,377 

 
0.02 456,500 0.00 229,615 0.00 

6.การบริหารจัดการ
ด้านเทคโนโลยี 

480,000 0.01 480,000 0.01 674,100 0.01 

รวม 6 งาน 9,112,101,777 100 9,572,417,452 100 10,222,861,639 100.0 

ท่ีมา: จาก ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม การจัดท าค าของบประมาณ 
       รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (ส าหรับส่วนกลาง)   
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 จากตาราง ท่ี 3 แสดงค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  2561 – 2563 จ าแนก 
ตามลักษณะงาน ท้ังนี้  จะอธิบายเฉพาะงบประมาณรายจ่ายด้านค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ซึ่งเป็น 
งบประมาณรายจ่ายท่ีมีอัตราส่วนสูงท่ีสุด มีรายละเอียดดังนี้ ในปี 2561 จ านวน 9,056,392,480 บาท  
คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.39 ในปี 2562 จ านวน 9,524,703,980 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.50  
และในปี 2563 จ านวน 10,166,107,460 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.44 ของงบประมาณ  
รายจ่ายประจ าปี เห็นได้ว่า ในช่วงปี 2561 – 2563 มีแนวโน้มการของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ด้านค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ท้ังนี้เนื่องจากส านักคณะกรรมการตุลาการ  
ศาลยุติธรรมเป็นองค์กรขนาดใหญ่และมีผู้พิพากษาเป็นจ านวนมาก รวมท้ังมีศาลเปิดใหม่ในทุก ๆ ปี 
จึงจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก โดยในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ านวน 468,311,500 บาท 
คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.17 และในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ านวน 641,403,480 บาท คิดเป็น
อัตราร้อยละ 6.73 ส าหรับงบประมาณด้านอื่นมีอัตราส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีท้ังส้ิน จึงไม่ขออธิบายในการวิจัยครั้งนี้ (ส านักงานศาลยุติธรรม,2561) ท้ังนี้ สามารถอธิบาย
ได้ดังแผนภาพที่ 2 ดังนี้ 
 
แผนภูมิที่ 2 แสดงค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 – 2563 จ าแนกตามลักษณะงานของ
ส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
 

 
 

ท้ังนี้ นอกจากค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีจ าแนกตามลักษณะงานของส านัก
คณะกรรมการตุลาการศาลยุ ติธรรมแล้วส านักงานศาลยุ ติธรรมได้อนุมั ติงบประมาณให้แก่ 
ส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ตามค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ในแต่ละปี (งานโครงการ) ส าหรับส่วนกลาง ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังตารางท่ี 4 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4 แสดงค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (งานโครงการ) ส าหรับ
ส่วนกลาง 
 

โครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1.โครงการ ก.ต. สัญจร 1,293,040 1,293,040 1,293,040 

2.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ของข้าราชการตุลาการ 

6,886,200 6,886,200 6,886,200 

รวมท้ังส้ินจ านวน 2 โครงการ 8,179,240 8,179,240 8,179,240 

ท่ีมา จาก  ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม การจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (ส าหรับส่วนกลาง)   

 ส าหรับตารางท่ี 4 เป็นค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณส าหรับงานโครงการ 
ซึ่งได้ของบประมาณเท่ากันในแต่ละปีต้ังแต่งบประมาณปี 2561 - 2563 โดยมีโครงการท่ีต้องด าเนินการ
รวมท้ังส้ินจ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ ก.ต. สัญจร ซึ่งได้ท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
จ านวน 1,293,040 บาท และโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการตุลาการได้ท า 
ค าขอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 6,886,200 บาท เห็นได้ว่า ส านักคณะกรรมการ 
ตุลาการศาลยุติธรรมไม่มีการพัฒนาในโครงการ ก.ต. สัญจร และโครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการตุลาการจากในอดีต สามารถอธิบายได้ดังแผนภาพที่ 3 
 

แผนภูมิที่ 3 แสดงค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (งานโครงการ) ส าหรับ
ส่วนกลาง 
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กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของส านักคณะกรรมการ 
ตุลาการศาลยุติธรรม 
 ประการแรก การจัดการโดยนักวิชาชีพที่ช านาญการ โดยส านักศาลยุติธรรมได้มีการคัดเลือก
และประเมินบุคคลเพื่อเล่ือนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับเช่ียวชาญ เพื่อให้ปฏิบัติงานในสาขางานท่ีต้องการความเช่ียวชาญโดยเฉพาะและเพื่อประโยชน์
ของหน่วยงาน 
 ประการท่ี 2 ความชัดเจนของตัวช้ีวัดและมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยท่ีผู้บริหารของส านัก
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้เน้นความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิด 
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยการเน้นเป้าหมายในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถประเมินผล
การปฏิบัติงานในแต่ละระดับอย่างชัดเจน มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบออนไลน์  
โดยการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
 ประการที่ 3 เน้นการควบคุมผลผลิตท่ีมากขึ้น โดยท่ีผู้บริหารของส านักคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมมีนโยบายในการพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายโดยไม่ได้ 
ให้ความส าคัญกับแนวทาง ขั้นตอน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงาน  เช่น  
มีการเร่งรัดและติดตามเรื่องร้องเรียนให้ด าเนินการให้เสร็จส้ินตามระยะเวลาท่ีก าหนด เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม  
ในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้เร็วท่ีสุด ท้ังนี้ในระยะเวลา 4 ปีย้อนหลังมีเรื่องร้องเรียนข้าราชการ
ตุลาการมีจ านวนในแต่ละปีได้ดังตารางท่ี 5 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 5 แสดงจ านวนเรื่องร้องเรียนข้าราชการตุลาการจ าแนกตามปีของส านักคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมระหว่างปี  2559 – 2562 
 

ปี พ.ศ. จ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนขา้ราชการตุลาการที่ไดร้บั รอ้ยละ 
2559 376 25.15 
2560 330 22.07 
2561 443 29.63 

2562 346 23.14 

รวม 1,495 100.00 

ท่ีมา: จากส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ส่วนวินัยและส่งเสริมจริยธรรม, บัญชีสรุปเรื่อง
ร้องเรียนข้าราชการตุลาการ พ.ศ. 2559 – 2562 

 จากตารางท่ี 5 จ านวนเรื่องร้องเรียนข้าราชการตุลาการในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 จ านวน  
46 เรื่อง คิดเป็นอัตราร้อยละ 12.23 ในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ านวน 113 เรื่อง คิดเป็นอัตรา
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ร้อยละ 34 และในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 จ านวน 97 เรื่อง คิดเป็นอัตราร้อยละ 21.89  
ของจ านวนเรื่องร้องเรียนข้าราชการตุลาการ  เห็นได้ว่า ปริมาณเรื่องร้องเรียนรวมในแต่ละปีมี 
ปริมาณแตกต่างกัน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณคดีท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ซึ่งหากมีคดีเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมมาก เรื่องร้องเรียนก็มากเช่นเดียวกัน สามารถอธิบายได้ดังแผนภาพท่ี  3 ท้ังนี้ 
สามารถอธิบายจ านวนเรื่องร้องเรียนข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2562 
ได้ดังแผนภาพที่ 4 ดังนี้ 
 
แผนภูมิที่ 4 แสดงจ านวนเรื่องร้องเรียนข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2562 
 

 

 ประการท่ี 4 แยกหน่วยงานภาครัฐออกเป็นหน่วยย่อยๆ ซึ่งจากเดิมส านักคณะกรรมการ 
ตุลาการศาลยุติธรรมได้แบ่งงานภายในออกเป็น 5 ส่วนงาน แต่ปัจจุบันได้แบ่งงานภายในออกเป็น  
8 ส่วนงาน เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพแวดล้อม และปัจจัยต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกองค์กร 
ท่ีได้เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเพื่อความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร รวมท้ังเพื่อความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีราชการและมีความเช่ียวชาญในงาน 
ของบุคลากร และท าให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ประการท่ี 5 เปล่ียนภาครัฐให้แข่งขันมากขึ้น โดยส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ได้ท าสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารกับบริษัทเอกชน เพื่อน ามาบริการถ่ายส าเนาเอกสารชนิดต่าง ๆ 
ให้กับหน่วยงาน รวมท้ังมีการจ้างแม่ครัวในลักษณะจ้างเหมาเพื่อมาท าอาหารในการประชุมหรือ  
จัดเล้ียงต่าง ๆ ในหน่วยงาน 
 ประการท่ี 6 เน้นการจัดการตามแบบภาคเอกชน ผู้บริหารของส านักคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมเน้นความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

376 
330 443 

346 

1,495 

25.15 22.07 29.63 
23.14 100 

จ านวนเร่ืองรอ้งเรียนขา้ราชการตุลาการ 
ท่ีส  านกังานศาลยุติธรรมไดร้บั 

รอ้ยละ 
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โดยการจ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์จากบริษัทเอกชน เพื่อท าการดูแล 
ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลต่าง ๆ ในหน่วยงาน 
 ประการสุดท้าย การใช้ทรัพยากรอย่างมีวินัยและประหยัด โดยเลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม
ได้ก าหนดแผนพัฒนาด้านการลดใช้ทรัพยากรส้ินเปลืองในส านักงานศาลยุติธรรมท้ังในส่วนกลาง  
และส่วนภูมิภาค รวมถึงส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม โดยการพัฒนาระบบรายช่ือติดต่อ
ในองค์กรเป็น e-phonebook เพื่อเป็นการลดการใช้กระดาษ ซึ่งจะท าให้สามารถใช้ทรัพยากร 
ให้ประหยัดและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด ท้ังนี้ในรูปข้อมูลในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะท าให้สามารถ
ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น  
 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของ
ส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
 ประการแรก บุคลากร เนื่องจากบุคลากรเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญในการขับเคล่ือนงาน 
ขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ และน าพาองค์กร 
ไปสู่เป้าหมายตามท่ีผู้บริหารได้ก าหนดนโยบายไว้ในฐานะเป็นผู้ปฏบิัติงานท่ีมีคุณภาพ 
 ประการท่ี 2 สัมพันธภาพในองค์กร เนื่องจากบุคลากรในส านักคณะกรรมการตุลาการ 
ศาลยุติธรรมมีความร่วมมือและการประสานสัมพันธ์ ท่ีดีต่อกัน ท าให้งานในหน้าท่ีรับผิดชอบส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี 
 ประการท่ี 3 ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี โดยท่ีศาลท่ัวประเทศรวมถึงส านักคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยน ามาใช้ในองค์กร และมีการจัดฝึกอบรม
ผ่านระบบถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 
รวมท้ังเป็นการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องโดยสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาอีกด้วย 
 ประการท่ี 4 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีการสับเปล่ียนหมุนเวียนงานและการเรียนรู้
ไปพร้อมกับการปฏิบัติงาน ท าให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในงานของหน่วยงานแบบครบทุกด้าน 
ไม่ใช่มีความรู้ความช านาญในงานด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น ท้ังนี้เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการกับปัญหาและสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  
 ประการสุดท้าย กระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ส านักคณะกรรมการตุลาการ 
ศาลยุติธรรมมีกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีเป็นระบบ อีกท้ังมีการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
หรือผลการปฏิบัติงานเป็นหลักโดยไม่สนใจวิธีการกระบวนการท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
และก าหนดตัวช้ีวัดในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย  
ท่ีได้ก าหนดไว้ 
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ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารบุคลากรของส านักคณะการตุลาการศาลยุติธรรม 
 ประการแรก กระบวนการท างาน เนื่องจากส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
มีขั้นตอนและกระบวนการในการปฏิบัติงานหลายขั้นตอนเกินความจ าเป็น และมีปริมาณงาน 
ท่ีค่อนข้างมากไม่สอดคล้องกับบุคลากรท่ีมีจ านวนน้อย ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
 ประการท่ี 2 ปัญหาด้านบุคลากร เกิดจากการท่ีบุคลากรยังขาดความผูกพันกับองค์กร  
จึงอาจท าให้เกิดการขอโยกย้ายบ่อยครั้ง ท าให้งานได้รับการพัฒนาไม่ต่อเนื่องหรือขาดผู้เช่ียวชาญ  
ในส่วนงานท่ีมีบุคลากรขอโยกย้าย และท าให้ต้องเสียเวลาในการสอนงานให้กับบุคลากรใหม่  
ท่ีเข้ามาทดแทนบุคลากรท่ีโยกย้าย อีกท้ังบุคลากรรุ่นเก่าไม่เปิดใจยอมรับหรือพยายามเรียนรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและวิธีการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อน ามาพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ท่ีได้รับมอบหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน อีกท้ังช่วยเพิ่มความรวดเร็ วและแม่นย า 
ในการจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บรักษา และการเรียกใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ  
 ประการสุดท้าย ปัญหาด้านงบประมาณ ส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประสบปัญหา
ด้านงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ส านักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์ส านักงาน 
ท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งท่ีจะอ านวยความสะดวกในภารกิจงานท่ีได้รับผิดชอบ  
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพบว่า กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร
ของส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม โดยมุ่งเน้นไปท่ีการก าหนดให้มีการจัดการโดยนักวิชาชีพ 
ท่ีช านาญการ มีความชัดเจนของตัวชี้วัดและมาตรฐานการปฏิบัติงาน เน้นการควบคุมผลผลิตท่ีมากขึ้น 
มีการแบ่งแยกหน่วยงาน มีการเปล่ียนภาครัฐให้แข่งขันมากขึ้น มีการใช้รูปแบบการจัดการจากภาคเอกชน 
และมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีวินัยและประหยัด สอดคล้องกับแนวคิดของ Hood (อ้างถึงใน บุญเกียรติ 
การะเวกพันธุ์ , 2562 , หน้า 32) เห็นว่า ส่ิงท่ีเรียกว่า “การจัดการภาครัฐแนวใหม่” มีหลักส าคัญ  
7 ประการ ได้แก่ ประการแรก จัดการโดยนักวิชาชีพท่ีช านาญการ (Hands-on professional 
management) หมายถึง ให้ผู้จัดการมืออาชีพได้จัดการด้วยตัวเอง ด้วยความช านาญ โปร่งใส  
และมีความสามารถในการใช้ดุลพินิจ เหตุผลก็เพราะเมื่อรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายแล้ว  
ก็จะเกิดความรับผิดชอบต่อการตรวจสอบจากภายนอก ประการท่ี 2 มีมาตรฐานและการวัดผลงาน 
ท่ีชัดเจน (Explicit standards and measures of performance) ภาครัฐจึงต้องมีจุดมุ่งหมาย 
และเป้าหมายของผลงาน และการตรวจสอบจะมีได้ก็ต้องมีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน ประการท่ี 3  
เน้นการควบคุมผลผลิตท่ีมากขึ้น (Greater emphasis on output controls) การใช้ทรัพยากร 
ต้องเป็นไปตามผลงานท่ีวัดได้ เพราะเน้นผลส าเร็จมากกว่าระเบียบวิธี ประการท่ี 4 แยกหน่วยงานภาครัฐ
ออกเป็นหน่วยย่อยๆ (Shift to disaggregation of units in the public sector) เป็นการ 
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แยกหน่วยงานใหญ่ออกเป็นหน่วยงานย่อยๆ ตามลักษณะสินค้าและบริการท่ีผลิต ให้เงินสนับสนุน
แยกกัน และติดต่อกันอย่างเป็นอิสระ ประการท่ี 5 เป็นการเปล่ียนภาครัฐให้แข่งขันกันมากขึ้น (Shift to 
greater competition in the public sector) เป็นการเปล่ียนวิธีท างานไปเป็นการจ้างเหมาและ
ประมูล เหตุผลก็เพื่อให้ฝ่ายท่ีเป็นปรปักษ์กัน (rivalry) เป็นกุญแจส าคัญท่ีจะท าให้ต้นทุนต่ าและ
มาตรฐานสูงขึ้น ประการท่ี 6 เน้นการจัดการตามแบบภาคเอกชน (Stress on private sector 
styles of management practice) เป็นการเปล่ียนวิธีการแบบข้าราชการไปเป็นการยืดหยุ่นในการ
จ้างและให้รางวัล ประการสุดท้าย เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีวินัยและประหยัด (Stress on greater 
discipline and parsimony in resource use) วิธีนี้อาจท าได้ เช่น การตัดค่าใช้จ่าย เพิ่มวินัย 
การท างาน หยุดยั้งการเรียกร้องของสหภาพแรงงาน จ ากัดต้นทุนการปฏิบัติ เหตุผลก็เพราะต้องการ
ตรวจสอบความต้องการใช้ทรัพยากรของภาครัฐ และ “ท างานมากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรน้อยลง”  
(do more with less)  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

1. การจัดสรรอัตราก าลังบุคลากรให้เพียงพอกับภาระงานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างแท้จริง  
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน  
และก าหนดอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการในสังกัดส านักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2559 ท่ีได้แบ่งงานภายใน
ของส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมจาก 5 ส่วนงาน ออกเป็น 8 ส่วนงาน และเพื่อให้ 
ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์  
และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเป็นส่ิงท่ีส าคัญยิ่งต่อทุกองค์กร 

2. การจัดสรรงบประมาณในการบริหารงานของส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังนี้เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ สภาพแวดล้อม และปัจจัยต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกองค์การท่ีได้เปล่ียนแปลง  
ไปอย่างรวดเร็วตามยุคสมัย อีกท้ังเพื่อความเหมาะสมและเพื่อความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 

3. การสนับสนุนหรือมีนโยบายให้บุคลากรคิดนอกกรอบ เพื่อเป็นการคิดริเริ่มส่ิงใหม่ท่ีสร้างสรรค์
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น โดยการคิดแตกต่างจากเดิมซึ่งเป้าหมายคือการแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ 
ของคนและองค์การ ซึ่งอาจช่วยให้ได้ค้นพบความคิดใหม่ท่ีสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ต่อองค์การ 
มากขึ้นด้วย 

4. การลดขั้นตอนหรือกระบวนการในการปฏิบัติงานท่ีมีหลายขั้นตอนเกินความจ าเป็น  
ท่ีท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานและการประสานงานกัน 
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5. การส่งเสริมให้บุคลากรมีความรักและความผูกพันกับองค์กร มีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กร และเพื่อลดอัตราการขอโยกย้ายของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อเป็นการรักษาผู้ท่ีมีความรู้
ความสามารถท่ีเป็นก าลังส าคัญขององค์การให้อยู่กับองค์กรด้วยความเต็มใจและอยู่กับองค์กรตลอดไป  

 
 

เอกสารอา้งองิ 
จันทวรรณ ใจกว้าง. (ม.ป.ป.). การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม. 

วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค าแห่ง. 
บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ . (2562). เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาการน านโยบาย 

ไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, โครงการ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ. 

ศุภชัย คล่องขยัน. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลในจังหวัดเพชรบูรณ ์. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย 
ระดับบัณฑิตศึกษาครั้งท่ี 2, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.  

 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 1 ธันนิชา วัฒนาศิลป์ ชัย (สัมภาษณ์,2562). นิ ติกรปฏิบั ติการ, สัมภาษณ์ 

วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 
ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 2 ชนกนันท์ ไขแสง (สัมภาษณ์,2562). นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ, สัมภาษณ์วันท่ี 

18 พฤศจิกายน 2562 
ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 3 บัญเจิด บังเกิด (สัมภาษณ์,2562).เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,สัมภาษณ์ 

วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 
ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 4 นาตยา บูรพา (สัมภาษณ์,2562). นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ, สัมภาษณ์วันท่ี 

18 พฤศจิกายน 2562 
ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 5 ไชยสิทธิ วงศ์บุตร (สัมภาษณ์,2562). นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ, 

สัมภาษณ์วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 
ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 6 ธัญพิชชา ชาญวนังกูร (สัมภาษณ์,2562). นิติกรปฏิบั ติการ, สัมภาษณ์ 

วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 
ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 7 ธนายุทธ อุ่นค า (สัมภาษณ์,2562). นักทรัพยากรบุคคล, สัมภาษณ์วันท่ี 18 

พฤศจิกายน 2562 
ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 8 ปาณิสรา กุลไทย (สัมภาษณ์,2562). นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ, 

สัมภาษณ์วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 



16 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 9 กรกรช ตันติจารุภัทร์ (สัมภาษณ์,2562) นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ, สัมภาษณ์
วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 10 รุ่งทิพย์ ป้องนุ่น (สัมภาษณ์,2562). นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ, สัมภาษณ์วันท่ี 
1 ธันวาคม 2562 

 
 

 


