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คำนำ 

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ได้ให้ความสำคัญของการ
ศึกษาวิจัยในวิชา รศ.9000 การค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือจะเป็นการกระตุ้น
ให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยและก่อให้เกิดการอภิปรายในประเด็น
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนมาและยังผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากอาจารย์ที่
ปรึกษาของคณะ เพ่ือให้ผลการศึกษาวิจัยจะได้มีความสมบูรณ์และถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

  
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จึงได้จัดทำหนังสือรวมบทความผลงานการทำวิจัยของนักศึกษา

ฉบับนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาในระดับคณะเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการอภิปราย
ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารการพัฒนาอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะและนักศึกษาต่อไป   ทั้งนี้ นักศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ ่นที่ 30 และ 31 ได้มีการนำเสนอ
ผลงานวิจัย  เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 4006 ชั้น 4 อาคารนวมิน 
ทราธิราช  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

 

เนื่องจากนักศึกษาเป็นนักวิจัยเบื้องต้น และระยะเวลาในการจัดทำโครงการศึกษาค้นคว้า
อิสระมีจำกัด ผลงานของนักศึกษาอาจจะมีข้อผิดพลาดในบางประการ  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ต้อง
ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย คณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย 
 
 

 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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คำสั่งคณะรัฐประศาสนศาสตร ์
ที่  108.1 /2562 

       เร่ือง   แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชา รศ.9000  การค้นคว้าอิสระ 
   สำหรับนักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที ่30 และ 31 
 
  

เพื่อให้การศึกษาวิชา รศ.9000 การค้นคว้าอิสระ  สำหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 30 และ 31  ประจำภาคฤดูร้อน/2561 เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
 

         ลำดับ                     ชื่อ                      สกุล 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์           ปรียากร 
 

ทั้งนี้  ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตามคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางที่กำหนดเก่ียวกับการศึกษา วิชา  
รศ.9000 การค้นคว้าอิสระ 
 
 

    สั่ง  ณ วันที่  18  มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 

           
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนวุัศ  สาคริก) 

    รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

                                                      ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์   
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คำสั่งคณะรัฐประศาสนศาสตร ์

ที่  132/2562 

 เร่ือง   แต่งตั้งอาจารย์ผู้วิพากษ์ผลงาน วชิา รศ.9000  การค้นคว้าอิสระ  

  สำหรับนักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 30 และ 31 

 

   เพื ่อให้การนำเสนอผลงานวิชา รศ.9000 การค้นคว้าอิสระ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ ่นที ่ 29, 30 และ 31 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงแต่งตั้งอาจารย์ผู้วิพากษ์ ดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ สกุล 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์    ปรียากร 

2. อาจารย์ ดร.สุภานี นวกุล 

           ทั้งนี้  ขอให้อาจารย์ผู้วพิากษ์ตามคำสั่ง  ปฏิบัติหนา้ที่ตามแนวทางที่กำหนดเก่ียวกับการศึกษา วิชา 
รศ.9000 การค้นคว้าอิสระ 

 

    สั่ง  ณ วันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

                     

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุวศั  สาคริก)  
                                                                  รองคณบดีฝา่ยวิชาการ 
              ปฏิบัติการแทนคณบดคีณะรัฐประศาสนศาสตร ์
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 กำหนดการนำเสนอผลงานการศกึษา วชิา รศ.9000 การคน้ควา้อสิระ  
นกัศกึษาหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ ภาคพเิศษ  

กรงุเทพมหานคร รุน่ที ่30 และ 31 
วนัเสารท์ี ่24 สงิหาคม 2562 เวลา 12.00 – 16.00 น. 

ณ หอ้ง 4006 ชัน้ 4 อาคารนวมนิทราธริาช สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
 
อาจารยผ์ูว้พิากษ ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร และ อาจารย์ ดร.สุภานี นวกลุ 
 

เวลา หวัข้อเรือ่ง รหสัประจำตวั นกัศกึษา 
12.00 – 13.00 น. นกัศกึษาลงทะเบยีนหนา้หอ้ง 4006 ชั้น 4 อาคารนวมนิทราธริาช 

14.00 – 14.20 น. การประเมินประสิทธิภาพในการเลือกกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส ์(COJ 
I – Vote) 

6010125069 นางสาวกัญญารัตน์  
วงศ์กลิ่นกรุด 

14.20 – 14.40 น. บทบาทของคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ประจำช้ันศาลในการรักษาวินัยข้าราชการตุลาการ 

6010125070 นางสาวสุทิตา กายะเสนา 

14.40 – 15.00 น. การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหาร
งบประมาณในโครงการลงทุนที่มีการผูกพันงบประมาณ
ปีต่อไป ของสำนักการโยธากรุงเทพมหานคร 

6010125075 นางสาววัชรา มานิตย ์

15.00 – 15.20 น. การปฏิบ ัต ิงานตามเจตนารมณ์ข ับเคล ื ่อนองค ์กร
ค ุณธรรม: ศ ึกษากรณ ีสำน ักงานสรรพากรพ ื ้นที่
กรุงเทพมหานคร 10 

6010125110 นายโกสินทร์ ศรีมณ ี

15.20 – 15.40 น. การนำนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปสู่การปฏิบตัิ: 
กรณีศ ึกษาสมาชิกกองอาสาร ักษาดินแดนจังหวัด
นนทบุรี 

6010125124 นางสาวอภิชญา น้ำผึ้ง 

15.40 – 16.00 น. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดขวัญ จังหวัดนนทบุรี 

6010125126 นางสาวศุภดา วุฒิวัย 

หมายเหต ุนกัศกึษานำเสนอ 15 นาที อาจารยว์จิารณ ์5 นาที 
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การประเมนิประสทิธภิาพในการเลอืกกรรมการตลุาการศาลยตุธิรรมผูท้รงคณุวฒุิ
ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนกิส ์(COJ i - Vote) 

 

กัญญารัตน์ วงศ์กลิ่นกรุด** 
 

บทคดัยอ่ 

การค้นคว้าอิสระ เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพในการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (COJ i - Vote) มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อทราบปัญหาและ
อุปสรรคในการเล ือกกรรมการตุลาการศาลยุต ิธรรมผู ้ทรงคุณว ุฒ ิด ้วยระบบอิเล ็กทรอน ิกส์   
2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
และ 3) เพื่อพัฒนาแนวทางและจัดทำข้อเสนอแนะในการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในการเลือก
กรรมการในศาลยุติธรรมครั้งต่อไป โดยนำแบบจำลอง CIPP ผสมกับ CIPIEST อันเป็นการประเมินบริบท 
(Context) ปัจจัยนำเข้า (Inputs) กระบวนการ (Processes) ผลผลิต (Products) และการถ่ายทอด 
ส่งต่อ (Transportability) ด้วยการใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) จากปรากฏการณ์จริง ใช้แนวทางการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายใน จำนวน 8 คน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องภายนอก จำนวน 5 คน และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร
ในการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ บทความ วรรณกรรม 
งานวิจัยต่าง ๆ หนังสือคู่มือ กฎหมาย และข้อมูลในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 

ผลการศึกษาพบว่าปัญหาและอุปสรรคสำคัญ ได้แก่ ในมิติกระบวนการมีข้อจำกัดด้าน
ระยะเวลา ส่วนมิติผลผลิตมีปัญหาด้านความมั ่นใจในการรักษาความลับของผู ้ใช้สิทธิ และมิติ  
การถ่ายทอดส่งต่อยังขาดความชัดเจน สำหรับเรื ่องประสิทธิภาพนั้น พบว่ารูปแบบเทคโนโลยีที่
นำมาใช้ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ทันสมัย จำนวนผู้เกี่ยวข้อง และงบประมาณหรือ
ค่าใช้จ่ายลดลง ทั้งนี้ เป็นเพราะผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนโครงการ ส่วนในเรื่องขั้นตอน
ดำเนินงานมีข้อขัดข้องเฉพาะการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ยังคงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ
คุณสมบัติ สำหรับในส่วนของผลผลิตประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จุดเด่นคือ 
การนำ Blockchain มาใช้ ทำให้สามารถรายงานผลภายใน 3-5 นาที ส่วนการถ่ายทอดส่งต่อยังเป็น
เรื่องท่ีจำเป็นต้องปรับปรุงให้ชัดเจน 

 
** นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 118 หมู่ที ่3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป ิกรุงเทพมหานคร 10240  
 E-mail: phoipailin0323@gmail.com  
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สำหรับข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนานั้น การดำเนินงานในอนาคตจำเป็นต้องสร้างการ
ยอมรับและแรงจูงใจในการใช้งาน COJ i – Vote เพิ่มความมั่นใจแก่ผู้ใช้สิทธิเลือกว่าข้อมูลจะถูกเก็บ
เป็นความลับ และอาจกำหนดมาตรการหรือให้สิทธิพิเศษบางอย่างสำหรับผู้ใช้งาน และเพิ่มช่องทาง
ในการประชาสัมพันธ์เพื ่อให้ข้อมูลข่าวสารสื ่อถึงกลุ ่มเป้าหมายได้ดียิ ่งขึ ้น นอกจากนี้ เมื ่อการ
ดำเนินการแล้วเสร็จควรประชุมร่วมเพ่ือสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่างสำนัก
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) และ
สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.) 

คำสำคัญ: การเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ ประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนา 
 
1. บทนำ 

สำนักงานศาลยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญด้านการพิจารณาพิพากษาคดีโดยใช้
อำนาจฝ่ายตุลาการ ข้าราชการตุลาการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสุจริต อิสระ และเที่ยง
ธรรม ปราศจากการแทรกแซงใด ๆ ดังนั้น การบริหารงานบุคคลของศาลยุติธรรมจึงมีความสำคัญ
อย่างยิ่ง การบริหารงานในศาลยุติธรรมจึงเป็นไปในรูปแบบของคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) และคณะกรรมการข้าราชการศาล
ยุติธรรม (ก.ศ.) 

คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการตุลาการ เช่น การสรรหาและการสอบ การบรรจุและแต่งตั้ง ค่าตอบแทนของข้าราชการ
ตุลาการ งานวิชาการ การกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ การพิจารณาวินัยและการส่งเสริมจริยธรรม  
เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ประกอบด้วย   

1) ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน   
2) กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบสองคน ซึ่งข้าราชการตุลาการในแต่

ละชั้นศาล เว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาเป็นผู้เลือกจากข้าราชการตุลาการในชั้นศาลของ
ตนเอง ดังนี้ 

(ก) ศาลฎีกา ให้เลือกจากข้าราชการตุลาการที่ดำรงตำแหน่งในศาลฎีกาในตำแหน่งที่ไม่
ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา จำนวนหกคน  

(ข) ศาลอุทธรณ์ ให้เลือกจากข้าราชการตุลาการที่ดำรงตำแหน่งในศาลอุทธรณ์และศาล
อุทธรณ์ภาคในตำแหน่งที่ไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์หรือผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค จำนวนสี่คน  

(ค) ศาลชั้นต้น ให้เลือกจากข้าราชการตุลาการที่ดำรงตำแหน่งในศาลชั้นต้นในตำแหน่งที่
ไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จำนวนสองคน 
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3) กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสองคน ซึ่งข้าราชการตุลาการทุก  
ชั้นศาล เว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา เป็นผู้เลือกจากบุคคลซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  

โดยมีสำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (สำนัก ก.ต.) เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัด
สำนักงานศาลยุติธรรมทำหน้าที ่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  
ซึ่งนอกจากการนำเสนอวาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุมและดำเนินการตามมติของที่ประชุม ก.ต.  
แล้ว ยังมีหน้าที ่สำคัญประการหนึ ่ง คือ การจัดให้มีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ต.) ในกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งครบวาระและกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง
ก่อนครบวาระ 

การเลือกกรรมการในศาลยุติธรรมที่ผ่านมานั้น ไม่ว่าจะเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
(ก.ต.) กรรมการ บริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) และกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.) จะใช้
วิธีการส่งบัตรเลือกพร้อมบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกหรือผู้สมัคร และวิสัยทัศน์ให้กับผู้มีสิทธิเลือกทั่ว
ประเทศผ่านทางไปรษณีย์ ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ และเอกสารที่ต้องจัดเตรียมจำนวนมาก ทำให้การเลือก
กรรมการแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 90 วัน ค่าใช้จ่ายในการเลือกแต่ละครั้ง กรณีเลือกตามวาระ
ประมาณครั้งละ 380,000 บาท กรณีเลือกซ่อมประมาณครั้งละ 319,000 บาท ภายใน 1 ปี จะมีการ
เลือกกรรมการในศาลยุติธรรมอย่างน้อย 3 ครั้ง หากคำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดให้มีการเลือก
กรรมการในศาลยุติธรรม ทั้งกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) กรรมการบริหารศาลยุติธรรม 
(ก.บ.ศ.) และกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.) จะมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณไม่ต่ำกว่า ปีละ 
1,000,000 บาท 

“Blockchain” เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีคุณสมบัติโดดเด่นในการป้องกันการแก้ไขข้อมูล 
สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเลือกกรรมการในศาลยุติธรรมได้ เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาใน
การดำเนินการ ลดการใช้บุคลากร และสามารถทราบผลการเลือกได้รวดเร็วกว่าการเลือกกรรมการใน
ศาลยุติธรรมแบบเดิม ประกอบกับพันธกิจที่ 2 ของสำนักงานศาลยุติธรรม ด้านการพัฒนาและสร้าง
ระบบสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว สะดวก ทันสมัย และเป็นสากล จึงได้มีการ
แต่งตั ้งคณะทำงานเตรียมการเลือกตั ้งในศาลยุติธรรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื ่อศึ กษาและ
พิจารณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในศาลยุติธรรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เห็นชอบ
ในการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเลือกกรรมการในศาลยุติธรรม และในการประชุมครั้งที่ 
3/2562 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เห็นชอบข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีใจความสำคัญ
เกี ่ยวกับการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนระบบเดิม สำนักงานศาลยุติธรรม โดยสำนัก
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในการเลือกซ่อมกรรมการตุลาการ
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ศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นการใช้สิทธิลงคะแนนเลือก
กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิผ่าน Mobile Application ชื่อว่า “COJ i - Vote”   

การเลือกซ่อมกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวมีความสำคัญอย่างมากใน
ฐานะต้นแบบของการเลือกกรรมการในศาลยุติธรรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น เพื่อให้การเลือก
กรรมการในศาลยุติธรรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งต่อไปเป็นไปอย่างราบรื่ น ไม่มีข้อผิดพลาด  
มีจำนวนผู้ใช้สิทธิลงคะแนนมากขึ้น และใช้ทรัพยากรน้อยกว่าเดิม จึงจำเป็นต้องประเมินผลการ
ดำเนินการเลือกซ่อมกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู ้ทรงคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่ามี
ประสิทธิภาพหรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง และจะพัฒนาต่อไปอย่างไร  เพื่อเป็นข้อมูล
สำหรับการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในการเลือกกรรมการในศาลยุติธรรมครั้งต่อไปได้อย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1) เพ่ือทราบปัญหาและอุปสรรคในการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

2) เพื ่อประเมินประสิทธิภาพของการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3) เพื่อพัฒนาแนวทางและจัดทำข้อเสนอแนะในการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในการเลือก
กรรมการในศาลยุติธรรมครั้งต่อไป 

 
3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาตัดสินใจใช้ตัวแบบ CIPP 
Model ในการประเมิน เนื่องจากมีลักษณะเป็นการประเมินเชิงระบบ มีประโยชน์อย่างมากสำหรับ
การปรับปรุงและพัฒนา และเพื่อประโยชน์ในการนำผลการประเมินการเลือกกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้ไปใช้พัฒนาสำหรับการเลือกกรรมการในศาลยุติธรรมต่อไป จึงประยุกต์
ร่วมกับแนวคิด CIPIEST ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

มิต ิด ้านบร ิบทหรือการประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context) พิจารณา
สถานการณ์ภายในองค์การ ได้แก่ นโยบายของผู้บริหาร ระเบียบที่ใช้ และสถานการณ์ภายนอก ได้แก่ 
สังคม เทคโนโลยี  

มิติด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Inputs) ประเมินทรัพยากรที่ใช้ดำเนินการระบบเดิมและ
การเลือกกรรมการระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ระยะเวลาที่ใช้ รวมถึงการ
สนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง 

มิติด้านกระบวนการ (Processes) พิจารณาจากการวางแผนดำเนินงาน การออกแบบ
ขั ้นตอนการทำงาน การประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน ความพร้อมของคณะทำงาน  
การดำเนินงานเป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ การจัดการด้านเทคนิค การดำเนินการตามสัญญา 
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มิต ิด ้านผลผลิตของโครงการ (Products) ประเม ินจากว ัตถ ุประสงค ์ของโครงการ  
ทั้งความสำเร็จในการดำเนินโครงการ ความราบรื่นในการดำเนินโครงการ ความสนใจของผู้เข้าร่วม  
(ผู้มีสิทธิเลือก)  

มิติด้านการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability) ในส่วนของผู้มีสิทธิเลือก พิจารณาจากการ
ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับ ในส่วนของคณะทำงานจะพิจารณาจาก การส่งต่อข้อมู ลระหว่างสำนักงาน
ภายในศาลยุติธรรม และการนำข้อมูลไปพัฒนาต่อยอดโครงการ  

โดยกลุ่มที่จะทำการสอบถามเพื่อประเมินผล ได้นำหลักการ Stakeholder Model มาปรับ
ใช้ โดยดำเนินการสอบถามผู้เกี่ยวข้องภายใน ได้แก่ ตัวแทนคณะทำงานจากสำนักงานในศาลยุติธรรม
ซึ่งทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการในศาลยุติธรรม ได้แก่ ตัวแทนสำนักคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ตัวแทนสำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ตัวแทนสำนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม ตัวแทนกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนจากบริษัทคู่สัญญา และตัวแทนผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องภายนอก ได้แก่ ตัวแทน
ข้าราชการตุลาการซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือก ได้แก่ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ผู้พิพากษาชั้นศาลอุทธรณ์ และ 
ผู้พิพากษาศาลฎีกา 
 
4. ผลการศึกษา 

4.1 การประเมินบริบท (Context)  
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้เกี ่ยวข้องภายใน พบว่า การนำเทคโนโลยีมาใช้งานของ

สำนักงานศาลยุติธรรมเป็นไปตามนโยบายของประธานศาลฎีกา เพื่อเข้าสู่การเป็น D - Court 2020 
ทำให้สำนักงานศาลยุติธรรมมีการนำเทคโนโลยีมาใช้งานอย่างต่อเนื่อง การเลือกกรรมการในศาล
ยุติธรรมเพื ่อทำหน้าที ่เป็นฝ่ายบริหารของหน่วยงานเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญ โดยการเลือก
กรรมการในศาลยุติธรรมที่ผ่านมา ใช้รูปแบบส่งกระดาษบัตรเลือกไปยังผู้มีสิทธิเลือก ซึ่งกระจายอยู่
ทั ่วภูมิภาคในประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 284 ศาล ทำให้ต้องระดมทรัพยากร อันได้แก่ บุคลากร 
งบประมาณ และเวลา จำนวนมาก ปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ คือ Blockchain ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
ที่มีความปลอดภัยและมั่นคงสูง นิยมใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มธุรกิจการเงินสำหรับจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูล เป็นที่ยอมรับระดับโลก เหมาะสำหรับนำมาใช้ดำเนินการครั้งนี้ จึงเป็นความ
เหมาะสมในด้านเทคโนโลยีที่ใช้งานและตอบสนองนโยบายหลักของผู้บริหาร นอกจากนี้ยังส่งผลต่อ
การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีของหน่วยงานอีกด้วย 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องภายนอก พบว่า เห็นด้วยกับนโยบายการเลือก
กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากสะดวก ประหยัด 
รวดเร็ว และมีความแม่นยำ 
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ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร พบว่า สำนักงานศาลยุติธรรมได้มีนโยบายที ่สำคัญด้าน
เทคโนโลยี ซึ ่งเป็นประเด็นที ่ผ ู ้บริหารให้ความสนใจ มีเป้าหมายในการพัฒนาจาก e - Court  
เป็น D - Court ตอบสนองความต้องการและทำให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และประหยัด การนำเทคโนโลยี Blockchain มาปรับใช้กับการเลือกกรรมการตุลา
การศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้ ถือเป็นการใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดเพื่อเก็บข้อมูลและรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลมีความมั่นคงและเชื่อถือได้สูง อีกทั้งยังใช้เวลาประมวลผลไม่นาน มีมาตรฐาน 
ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยสำนักงานศาลยุติธรรมแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการเลือกตั้งในศาล
ยุติธรรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในเดือนตุลาคม ปี 2561 ซึ่งได้เชิญผู้เชี ่ยวชาญมาให้คำแนะนำ  
ผลการดำเนินงานพบว่าการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุต ิธรรมผู ้ทรงคุณวุฒิผ ่าน Mobile 
Application เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ ลดการใช้
บุคลากร และทราบผลรวดเร็วกว่าการเลือกตั้งแบบเดิม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศาล
ยุติธรรม ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้
นำการเลือกตั้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในศาลยุติธรรม และในการประชุมครั ้งที ่ 3/2562  
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยที่สาระสำคัญเป็นการเพ่ิม
หมวดที่ว่าด้วยการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู ้ทรงคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
เพ่ือรองรับให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง 

4.2 การประเมินปัจจัยนำเข้า (Inputs) 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องภายใน พบว่า ผลจากนโยบาย D – Court มีส่วน

ทำให้ได้รับความสนใจจากผู้บริหารอย่างมาก โดยติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ ทำให้การนำ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิเกิดขึ้นเร็วกว่าที่
กำหนดถึง 5 เดือน  

ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับ พบว่า มีความเหมาะสม เนื่องจากสำนักงานศาลยุติธรรมได้
ประสานงานกับบริษัทคู่สัญญาอย่างสม่ำเสมอ ทำให้การขอและจัดสรรงบประมาณถูกต้อง เพียงพอ
และทันเวลา สำหรับครั้งนี้เป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ในครั้งต่อไปต้นทุนจะลดลงอย่างแน่นอน  

ด้านระยะเวลาในการดำเนินการ พบว่า เป็นการดำเนินการที่กระชั้นชิดอย่างมากสำหรับการ
ดำเนินการในครั้งแรก แต่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด เนื่องจากมีระบบฐานข้อมูลพ้ืนฐานของ
หน่วยงาน คือ e-Phonebook และระบบฐานข้อมูลข้าราชการตุลาการ ซึ ่งทั ้ง 2 ระบบ ใช้รหัส
ประจำตัวบุคคลรหัสเดียวกัน จึงสามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามคาดว่าครั้งต่อไป
จะใช้เวลาลดลง  

ข้อมูลจากการศึกษาผู้เกี่ยวข้องภายนอก พบว่า อุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ คือ หมายเลขโทรศัพท์ราชการและโทรศัพท์มือถือประจำตำแหน่ง มีความ
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เหมาะสมอย่างมาก เนื่องจากข้าราชการตุลาการชั้น 2 ขึ้นไป จะได้รับทุกคน และยังมีประโยชน์ใน
การยืนยันตัวตนอีกด้วย  

ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร พบว่า ผู้เกี่ยวข้องในการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมที่
ผ่านมามีจำนวน ดังนี้ 

ตารางที ่1 จำนวนผู้เกี่ยวข้องในการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
 
 

ผูเ้กีย่วขอ้ง 

เลอืกซอ่ม ก.ต.  
ชั้นศาลอทุธรณ ์ 

(ระบบเดมิ) 
ผูม้สีทิธเิลอืก  

883 คน 

เลอืก ก.ต. 
บคุคลภายนอก 

(ระบบเดมิ) 
ผูม้สีทิธเิลอืก  
4,633 คน 

เลอืก ก.ต. 
บคุคลภายนอก  
(COJ i - Vote) 
ผูม้สีทิธเิลอืก  
4,654 คน 

คณะกรรมการดำเนินการเลือก ฯ 7  8 8 
คณะอนุกรรมการรับและเก็บรักษา 
บัตรเลือก  

3 3 - 

เจ้าหน้าท่ีรับซองบัตรเลือก 3 3 - 
ข้าราชการตลุาการผู้ลงนามกำกับ 
ในบัตรเลือก 

2 2 - 

คณะอนุกรรมการ 
ตรวจนับคะแนนเลือก 

11 12 - 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบคณุสมบัติของ
ผู้สมคัร (เฉพาะก.ต. บุคคลภายนอก) 

- 5 5 

คณะทำงานดำเนินการเลือก ฯ 37 51 26 
คณะกรรมการทำลายบัตรเลือก 3 3 - 

รวม (คน) 66 84 39 

 
ด้านค่าใช้จ่ายในการเลือกกรรมการแต่ละครั้ง พบว่า มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 300,000 บาท 

ส่วนใหญ่เป็นค่ากระดาษ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าส่งไปรษณีย์ ค่าใช้จ่ายดำเนินการประชุม และค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลา ซึ่งในการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่มี
ค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร และค่าใช้จ่ายด้านบุคลกรลดลงมาก มีเพียงค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนา
แอพพลิเคชั่น 

ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ปรากฏดังนี้ 
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ตารางที่ 2 ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
เลอืกซอ่ม ก.ต. ชัน้อทุธรณ ์ 

(ระบบเดมิ) 
ผูม้สีทิธเิลอืก 883 คน 

เลอืก ก.ต. บคุคลภายนอก 
(ระบบเดมิ) 

ผูม้สีทิธเิลอืก 4,633 คน 

เลอืก ก.ต. บคุคลภายนอก  
(COJ i - Vote) 

ผูม้สีทิธเิลอืก 4,654 คน 

3 ก.ย. 61 – 26 ต.ค. 61 
38 วันทำการ 

22 พ.ย.61 – 27 ก.พ. 62 
65 วันทำการ 

3 พ.ค. 62 -28 มิ.ย. 62 
40 วันทำการ 

 
การเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิครั้งก่อนหน้านี้ เป็นการเลือก ก.ต . 

บุคคลภายนอกโดยผู้พิพากษาเป็นผู้มีสิทธิเลือกครั้งแรก ใช้ระบบเดียวกับการเลือก ก.ต. ตามปกติ  
(ใช้กระดาษ) แต่เนื่องจากผู้รับเลือกเป็นบุคคลภายนอกทำให้มีขั้นตอนมากกว่าการเลือกจากบุคคล
ภายใน ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการมากกว่า โดยขั้นตอนสำคัญท่ีต่างไปจากเดิมคือการประชาสัมพันธ์
และการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ซึ่งประชาสัมพันธ์การรับสมัครไปยังหน่วยงานต่าง ๆ รวม 4 
แห่ง และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ และดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 
จำนวน 14 แห่ง เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานศาลยุติธรรม 2 แห่ง ได้แก่ สำนักกิจการคดี และ
สำนักการเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานภายนอกจำนวน 12 แห่ง ดังนี้ 

1)  กรมบังคับคดี   
2)  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ   
3)  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
4)  สภาทนายความ   
5)  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   
6)  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
7)  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
8)  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   
9)  กรมสอบสวนคดีพิเศษ   
10) สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   
11) สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   
12) สำนักงานอัยการสูงสุด   

นอกจากนี้จะต้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายชื่อเพ่ือให้สาธารณะชนรับทราบและมีข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน  

ปัญหาที่พบก็คือ ผลการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานต่าง ๆ กลับมาที่ศาลยุติธรรม
ล่าช้า แม้จะกำหนดระยะเวลาจากวันที่ออกหนังสือและให้แจ้งกลับมาภายใน 14 วัน ก็ยังไม่อาจ
กลับมาได้ทั้งหมด การตรวจสอบคุณสมบัติเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาและสิ้นเปลืองทรัพยากรมาก
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ที่สุด เพราะนอกจากจะต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์แล้ว จะต้องส่งเอกสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือส่งเอกสารทางโทรสาร รวมทั้งจะต้องโทรศัพท์ติดต่อประสานงานบ่อยครั้ง (อย่างน้อยหน่วยงาน
ละ 2 ครั้ง) เพื่อให้ได้ผลการตรวจสอบทันประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร  
ซึ่งมักจะผลการตรวจสอบก่อนประชุม 6-8 หน่วยงานเท่านั้น 

4.3 การประเมินกระบวนการ (Processes)  
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลผู ้ เก ี ่ยวข้องภายใน พบว่า การวางแผนดำเนินงาน และ  

การออกแบบขั้นตอนการทำงานมีความเหมาะสมสอดคล้องกัน โดยก่อนจะสรุปแผนดำเนินงานได้มี
การประชุมระดมความคิดเห็นอย่างจริงจังจากผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ 
รวมทั้งค้นหาข้อบกพร่องและข้อผิดพลาด ตั้งแต่ก่อนดำเนินการเพ่ือวางแผนแก้ไขล่วงหน้า นอกจากนี้
ยังมีการทดลองระบบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความเสถียรของระบบ การดำเนินการราบรื่นโดยไม่
จำเป็นต้องใช้คนจำนวนมากเช่นเดิม เนื่องจากมีการเตรียมตัวที่ดี  

ในด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า ส่วนใหญ่ทราบข้อมูลจาก Inside COJ Official Line  
แม้จะทำการประชาสัมพันธ์ทุกวัน แต่ยังขาดความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง 
เนื่องจากช่องทางการกระจายข้อมูลน้อยเกินไป แต่ข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์นั้นเพียงพอต่อการใช้งาน
แอพพลิเคชั่นแล้ว ควรปรับปรุงเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้มากขึ้น นอกจากนี้การสร้างความเชื่อมั่นก็
เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ขาดหายไปจากการประชาสัมพันธ์  

ด้านการจัดการเทคนิค ในส่วนของแอพพลิเคชั่นเป็นไปอย่างราบรื่น ถูกต้อง ประมวลผล
แม่นยำและรวดเร็ว มีเพียงการ Download และติดตั้งแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้งานที่จะต้องแก้ไขการตั้ง
ค่าในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นความยุ่งยากสำหรับผู้ใช้งาน และมีประเด็นด้านกฎหมาย เนื่องจาก
ความเห็นของคณะกรรมการแตกออกเป็น 2 ฝ่าย จึงใช้วิธีการทางเทคนิคแก้ปัญหาในแอพพลิเคชั่นจึง
ลุล่วงไปได้ด้วยดี  

ด้านการดำเนินการตามสัญญาเป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากมีการสื่อสารระหว่างสำนักงาน
ศาลยุติธรรมกับบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพ่ือให้ได้ขอบเขตการดำเนินงานที่ชัดเจน ถูกต้อง และรอบคอบ
ที่สุด  

ข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องภายนอกเห็นว่าด้านการประชาสัมพันธ์ยังมีปัญหาอยู่บ้าง เนื่องจากเป็น
รูปแบบใหม่ และมีระยะเวลาจำกัด นอกจากนี้ช่องทางที่ใช้ประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย ข้อมูลเข้า
ไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย และบางส่วนเห็นว่าการติดตั้งเพ่ือใช้งานยังมีความซับซ้อนเกินไป เข้าถึงได้ยาก  

ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร พบว่า ในด้านขั้นตอนการทำงาน เมื่อเปรียบเทียบกับการเลอืก 
ก.ต. บุคคลภายนอกครั้งล่าสุดที่ผ่านมาซึ่งใช้ระบบเดิม สามารถลดจำนวนผู้เกี่ยวข้องและขั้นตอน
ดำเนินการได้ถึง 6 ขั้นตอน  

สำนัก ก.ต. ได ้ประชาส ัมพันธ ์การเล ือกกรรมการตุลาการศาลยุต ิธรรมด้วยระบบ
อิเล ็กทรอนิกส ์ผ ่านทาง Website ของสำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุต ิธรรม และการ
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ประชาสัมพันธ์ผ่าน Inside COJ ซึ่งเป็น Official Line ของสำนักงานศาลยุติธรรม หัวข้อ “วันละ
คำถามกับ ก.ต. E - Voting” เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเลือก วิธีการเลือก ความปลอดภัยใน
การเลือก ในรูปแบบการถาม-ตอบ (Q&A) เพื่อให้เข้าใจง่าย ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 
28 มิถุนายน 2562 รวมระยะเวลา 33 วัน ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังตั้งกลุ่มไลน์เฉพาะกิจสำหรับการ
ประชาสัมพันธ์ COJ i – Vote โดยเฉพาะ โดยรวบรวมผู้แทนรุ่นของผู้ช่วยผู้พิพากษาแต่ละรุ่นไว้ใน
กลุ ่มไลน์เดียวกัน เป็นการสร้างกลุ ่มเครือข่ายสำหรับประชาสัมพันธ์การเลือก ก.ต. ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ และยังระบุหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน (Hotline) จำนวน 6 หมายเลข
สำหรับผู้มีข้อสงสัยอีกด้วย 

4.4 การประเมินผลผลิต (Products) 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า ผลผลิตเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ แม้จะไม่ได้คาดหวัง

สูงนักเนื่องจากเป็นการใช้งานครั้งแรกและมีระยะเวลาไม่มาก แต่ในครั้งต่อไปเป้าหมายจะสูงกว่านี้ 
ด้านปัญหาในการใช้งาน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการกรอกรหัสยืนยันตัวตนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 
และความเชื่อมั่นในความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ความถูกต้อง แม่นยำของข้อมูล ซึ่งผู้เกี่ยวข้อง
ภายในและผู้เกี่ยวข้องภายนอกให้ความสำคัญไปที่การประชาสัมพันธ์ในการแก้ปัญหาและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ใช้งาน  

จากการเก็บข้อมูลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอก พบว่า ผู้ใช้สิทธิเชื่อมั่นในผลคะแนนที่ปรากฏ
อย่างมาก สามารถรายงานผลได้อย่างรวดเร็วและไม่มีข้อผิดพลาด แต่สำหรับความเชื่อมั่นในระบบรักษา
ความปลอดภัยและความลับของผู้ใช้งาน พบว่า มีความเชื่อมั่นในระดับหนึ่ง เนื่องจากเป็นข้อมูลที่
สามารถสืบค้นได้ว่าผู้ใช้สิทธิเลือกให้ใคร ความเชื่อมั่นที่ได้รับเป็นความเชื่อมั่นในสำนักงานศาล
ยุติธรรมและความเชื่อมั่นในคณะกรรมการดำเนินการเลือก ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้เท่านั้น แต่ไม่เชื่อมั่นว่าจะไม่มีใครล่วงรู้ข้อมูลการเลือกของตน อย่างไรก็ตามผู้เกี่ยวข้องภายนอก
ทุกคนเห็นว่าการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ความ
ความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด  

ในส่วนปัญหาและอุปสรรคนั้น จากการศึกษาพบว่า การประชาสัมพันธ์และการทำให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงข้อมูลยังเป็นประเด็นที่จะต้องแก้ไขต่อไป และการติดตั้งแอพพลิเคชั่นจะต้องง่าย
กว่านี้ นอกจากนี้ควรค้นหาวิธีการกระตุ้นให้มีผู้ใช้สิทธิเพิ่มมากข้ึน  

ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร พบว่า การเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิโดยใช้
เทคโนโลยีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย และมีผู้ใช้สิทธิ์มากกว่าเดิม โดยพบว่าในการเลือก 
ก.ต. บุคคลภายนอกครั้งก่อนหน้านี้ มีผู้ใช้สิทธิเลือก จำนวนทั้งสิ้น 1,833 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิ
เลือกทั้งหมด 4,633 คน คิดเป็นร้อยละ 39.56 ในขณะที่การเลือก ก.ต. บุคคลภายนอกโดยใช้ระบบ
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อิเล็กทรอนิกส์มีผู้ใช้สิทธิเลือกจำนวน 2,437 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกทั้งหมด 4,654 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.36  

ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลคะแนนเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ไม่เกิน 5 นาที ระบบ Blockchain ก็สามารถประมวลผลเสร็จสิ้น  
ต่างจากเดิมที่มอีนุกรรมการตรวจนับคะแนนจำนวน 11-14 คน ใช้เวลาอ่านบัตรเลือก 2-3 ชั่วโมง  

4.5 การประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability) 
จากการศึกษาพบว่า ในครั้งนี้เป็นระยะเริ่มต้นในการเรียนรู้เพ่ือให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สามารถผลิตแอพพลิเคชั่นได้เอง ซึ่งคาดว่าปี 2563 จะสามารถใช้งานได้ ในครั้งนี้เป็นการลงทุน
พ้ืนฐาน สร้างองค์ความรู้ โดยสัญญาขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) ระบใุห้แอพพลิเคชั่นนี้เป็นลิขสิทธิ์
ของสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดได้อีกมาก ในส่วนของการส่งต่อข้อมูล
ระหว่างสำนักงานภายในศาลยุติธรรมยังไม่มีความชัดเจนในตอนนี้ อย่างไรก็ตาม คณะทำงานมี
ตัวแทนจาก 3 สำนักงานในศาลยุติธรรมเข้าร่วมทุกครั้ง ดังนั้น เมื่อใกล้ระยะเวลาที่จะเลือกกรรมการ
ในศาลยุติธรรมจะมีการประสานงานที่ชัดเจนมากข้ึน  

ในส่วนของผู้เกี่ยวข้องภายนอก พบว่า ด้านการเรียนรู้ไม่ต่างจากเดิม ความสามารถในการ
เรียนรู้การใช้งานขึ้นอยู่กับวัยและความสนใจด้านเทคโนโลยี โดยผู้ที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยีจะ
ตื่นตัวและเรียนรู้มากกว่า ซึ่งขึ้นอยู่กับการกระตุ้นของผู้บริหาร 

ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร พบว่า ในช่วงเริ่มต้นของการนำระบบ COJ i – Vote มาใช้งาน 
มีการประชุมระหว่างสำนัก ก.ต. และสำนัก ก.บ.ศ. เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน
สำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมและข้อมูลที่จะต้องใช้ นอกจากนี้ยังมีการประชุมกับสำนักบริหารทรัพย์สิน
เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและราบรื่น ทั้งการทำเอกสารของบประมาณ เอกสาร
ขอบเขตการดำเนินงาน (Term of Reference : TOR) ซึ่งนอกจากจะใช้ในการเลือกกรรมการของ
สำนัก ก.ต. แล้ว ยังจัดทำเผื่อไปถึงการเลือกกรรมการของสำนัก ก.บ.ศ. และสำนัก ก.ศ. ด้วย  

ฐานข ้อม ูลท ี ่จำเป ็นและสามารถใช ้ร ่วมก ันได ้ก ็ค ือฐานข ้อม ูลหมายเลขโทรศ ัพท์   
e - Phonebook ของสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งในการเลือก ก.ต. ผู ้ทรงคุณวุฒิได้มีประกาศให้
ผู้อำนวยการศาลต่าง ๆ ทั่วประเทศดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ของผู้พิพากษา
ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลือก เนื่องจากเมื่อถึงวันลงคะแนนจริงจะไม่สามารถแก้ไขได้อีก โดยหลังจากหมด
เวลาในการแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์แล้วจะต้องขอไฟล์หมายเลขโทรศัพท์ข้าราชการตุลาการผู้มีสิทธิ
เลือกจากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วต้องดำเนินการปรับแก้
ให้ถูกต้องสำหรับการใช้งาน สำหรับกรณีผู้ที่มีหมายเลขโทรศัพท์มากกว่า 1 หมายเลข แล้วไม่แจ้ง
หมายเลขที่ประสงค์จะใช้ลงคะแนนให้ทราบ ทางสำนัก ก.ต. ได้ดำเนินการสอบถามเป็นการเฉพาะ
ราย อย่างไรก็ตาม พบว่ามีบางรายที ่ไม่ได้แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ทำให้ไม่สามารถใช้สิทธิได้  
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โดยขณะนี้ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถใช้ในการเลือกกรรมการในศาลยุติธรรมฉบับล่าสุดคือไฟล์ 
Excel ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของส่วนเลขานุการ สำนัก ก.ต.  

การดำเนินการเลือก ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนัก ก.ต. มีเฉพาะคู่มือการใช้งานแอพพลิเคชั่น 
ส่วนคู่มือการดำเนินการที่เป็นกระบวนการทำงานนั้น ได้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ได้แก่ 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ข้อบังคับของประธานศาล
ฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561 และข้อบังคับของ
ประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2562 

 
5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
1) ปัญหาและอุปสรรคในการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 
การประเมินประสิทธิภาพการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏปัญหาและอุปสรรคใน 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านกระบวนการ มิติด้านผลผลิต และ
มิติด้านการถ่ายทอดส่งต่อ ดังนี้ 

ด้านกระบวนการ พบว่า มีข้อจำกัดด้านระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ โดยข้อบังคับของ
ประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2561 กำหนดให้
ต้องดำเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายใน 60 วัน ซึ่งเป็น
ระยะเวลาที่กระชั้นชิดอย่างมากสำหรับการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา 36 (3) แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต. บุคคลภายนอก) 
เนื่องจากมีขั้นตอนมากกว่าการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ต.) ที่เป็นบุคคล
ภายใน คือ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือก ฯ ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ถึง 14 หน่วยงาน 
และปัญหาการประชาสัมพันธ์ที่มุ ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ช่องทางหลักของ
สำนักงานศาลยุติธรรมที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่ าง ๆ จำนวนมาก ทำให้ข้อมูลเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้น้อย ขาดความน่าสนใจ 

ด้านผลผลิต พบว่า ผู้มีสิทธิเลือกส่วนหนึ่งยังคงกังวลเกี่ยวกับความลับในการลงคะแนน  
ของตน ซึ ่งเป็นประเด็นปัญหาที่ได้รับการสอบถามผ่านโทรศัพท์ของผู ้ใช้สิทธิจำนวนมากในวัน
ลงคะแนน และอีกส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้สิทธิเอง เช่น ไม่สามารถลงคะแนนได้เนื่องจาก
ไม่ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์มือถือของตนในระบบ e – Phonebook ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
ไม่สามารถกรอกรหัส OTP (One Time Password) ได้ เนื่องจากสับสนกับรหัสอ้างอิง (Ref code) 
และรหัส OTP หมดอายุเนื่องจากกรอกไม่ทัน  
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ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ ภายหลังจากการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งแรกเสร็จสิ้น ยังไม่มีความชัดเจนในการส่งมอบข้อมูลต่าง ๆ หรือการ
หารือร่วมกัน และฐานข้อมูลสำคัญ คือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเพ่ือลงคะแนน
จากฐานข้อมูล e – Phonebook ยังไม่ใช่ข้อมูลล่าสุดที่สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
(ก.ต.) ส่งมอบให้กับทางบริษัทคู่สัญญาเพื่อดำเนินการส่ง SMS นอกจากนี้การเลือกกรรมการในศาล
ยุติธรรมแต่ละคณะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันมาก ทำให้แผนดำเนินงานหรือฐานข้อมูลที่ใช้แตกต่างกัน
ตามไปด้วย แม้จะมีการส่งต่อข้อมูลก็ไม่สามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ทั้งหมดในทันทีได้ 

2) ประเมินประสิทธิภาพของการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(1) การประเมินบริบท (Context) การเลือกกรรมการตุลาการศาลยุต ิธรรม

ผู ้ทรงคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สืบเนื ่องมาจากนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อเปลี่ยนจาก e – Court เป็น D – Court ตอบสนองนโยบายของประธาน
ศาลฎีกา การเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจาก
ผู ้บริหารและหลายฝ่าย เนื ่องจากเป็นครั ้งแรกของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและเป็น
หน่วยงานลำดับแรก ๆ ของภาคราชการที่นำเทคโนโลยี “Blockchain” มาใช้งาน เป็นจุดเริ ่มต้น
สำคัญในการกระตุ้นบุคลากรในหน่วยงานให้คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้างความสนใจใน
การเรียนรู้ โดย Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมในการนำมาใช้งานมากที่สุด 
เนื่องจากมีความปลอดภัยสูง ยากแก่การแก้ไขข้อมูลโดยผู้ไม่มีสิทธิ์ นิยมใช้งานในกลุ่มธุรกิจการเงินที่
จะต้องมีความมั่นคงเชื่อถือได้อย่างมาก โดยนอกจากจะตอบสนองนโยบายด้านเทคโนโลยีในภาค
ราชการแล้ว ยังตอบสนองนโยบายลดการใช้กระดาษ (Paperless) อีกด้วย จึงมีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับสถานการณ์ ตามความจำเป็นและนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารในการนำเทคโนโลยี
สมัยใหม่ มีความปลอดภัยสูงมาใช้งาน 

(2) การประเมินปัจจัยนำเข ้า ( Inputs) จากการศึกษาพบว่าจำนวน
ผู้เกี่ยวข้องในการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิแปรผันตามจำนวนผู้มีสิทธิเลือก 
หากมีผู ้มีสิทธิเลือกจำนวนมากก็จะทำให้ผู ้เกี ่ยวข้องมีจำนวนมากตามไปด้วย  เนื ่องจากต้องใช้
ทรัพยากรจำนวนมาก แต่ในการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู ้ทรงคุณวุฒิด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการลงคะแนนในแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ทำให้ลดขั้นตอนการทำงานและ
ผู้เกี ่ยวข้อง เช่น กรรมการลงนามในบัตรเลือก กรรมการเก็บรักษาบัตรเลือก เจ้าหน้าที่รับซอง 
คณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนน และคณะทำงาน อย่างไรก็ตาม ผู ้ศึกษาเห็นว่าการแต่งตั้ง
คณะทำงานในครั้งนี้ จำนวนถึง 26 คน ยังมากเกินความจำเป็น  

ด้านการเตรียมความพร้อม สำนักงานศาลยุติธรรมได้แต่งตั้งคณะทำงาน
เพื่อศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกกรรมการในศาลยุติธรรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2561 เป็นการเตรียมตัวล่วงหน้าระยะเวลาพอสมควรและได้รับความสนใจจากผู้บริหาร
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อย่างมาก ประกอบกับคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิลาออกจากตำแหน่งกะทันหัน 
ส่งผลให้การเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิเกิดขึ้นเร็วกว่าที่กำหนดถึง 5 เดือน 

ในส่วนของงบประมาณ คณะทำงานได้ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี ่ยวข้องทั้งหมดอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักคณะกรรมการบริหารศาล
ยุติธรรม (ก.บ.ศ.) สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริษัทคู่สัญญา ทำให้การจัดหางบประมาณในครั้ง
นี้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพียงพอ และทันเวลา ซึ่งในครั้งนี้มิใช่เพียงแค่การเลือกกรรมการใน
ศาลยุติธรรมเท่านั้น แต่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับการเรียนรู้กระบวนการที่แปลกใหม่และการวาง
ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ของศาลยุติธรรม ซึ่งในระยะยาวจะใช้งบประมาณน้อยลงเรื่อย ๆ การเลือก
กรรมการ ฯ ในครั้งนี้ จึงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า คือ จำนวนผู้เกี่ยวข้อง
น้อยลง ใช้งบประมาณน้อยลงกว่าเดิม และได้รับความสนใจจากผู้บริหารอย่างมาก ซึ่งส่งผลต่อ
ความสำเร็จของการดำเนินการ 

(3) การประเม ินกระบวนการ (Processes) เม ื ่อเปร ียบเทียบความ
สอดคล้องระหว่างแผนดำเนินงานและขั้นตอนกับระเบียบที่ใช้แล้ว พบว่ามีข้อขัดข้องเรื่องระยะเวลา
เฉพาะการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 36 (3) (ก.ต. บุคคลภายนอก) 
เนื่องจากมีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและการเผยแพร่รายชื่อให้ข้อคิดเห็นก่อนจะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือก โดยจะต้องตรวจสอบไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 14 หน่วยงาน แม้จะส่ง
รายชื่อไปตรวจสอบในทันที แต่กระบวนการทำงานของแต่ละหน่วยงานเป็นสิ่งที่ไม่สามารถก้าวล่วงได้ 
การติดตามความคืบหน้าเพื ่อให้ได้ผลการตรวจสอบทันกำหนดเวลา 7 วัน เป็นการสิ ้นเปลือง
ทรัพยากร สมควรขยายระยะเวลาเฉพาะกรณีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา 36 (3) ให้มากขึ้น หรือลดระยะเวลารับสมัครลง แต่ในส่วนของการเลือกกรรมการตุลา
การศาลยุติธรรมซึ่งเป็นบุคคลภายในนั้น ถือเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ นอกเหนือจาก
ประเด็นดังกล่าวก็ไม่พบข้อขัดข้องในกระบวนการแต่อย่างใด ทั้งหมดเป็นไปตามแผนดำเนินการที่
กำหนดไว้ บางขั้นตอนสามารถทำได้เร็วกว่าแผนดำเนินการ ภายหลังการเลือกกรรมการ ฯ เสร็จสิ้น 
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 นาฬิกา บริษัทคู่สัญญาได้ส่งมอบงานได้ภายใน 1 สัปดาห์  

ในส่วนของการเตรียมพร้อมในการทำงาน มีการจัดทำรายงานประเมิน
ความเสี ่ยงการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู ้ทรงคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อน
ดำเนินการ ซึ่งสำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) นำข้อมูลจากการประเมินมาวางแผน
จัดการเพื่อลดความเสี่ยง และมีการเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งานจริง คือ การทดสอบระบบ  
โดยผลการทดสอบเป็นไปอย่างราบรื่น  

ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
(ก.ต.) พบว่า ข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์เป็นข้อมูลสำคัญที่ผู ้ใช้สิทธิควรรู้ก่อนการลงคะแนน ปริมาณ
ข้อมูลเพียงพอต่อการทำความเข้าใจและใช้งานแอพพลิเคชั่น และความถี่ในการประชาสัมพันธ์วนัละ 
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1 ครั ้ง สามารถกระตุ ้นผู ้ใช้สิทธิลงคะแนนบางส่วนได้ แต่ยังมีปัญหาในการทำให้ข้อมูลเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก   

เมื่อพิจารณาผลการศึกษากับหลักเกณฑ์ในการประเมินแล้ว ในมิติด้าน
กระบวนการ มีข้อควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้
ได้มากที่สุด 

(4) การประเมินผลผลิต (Products) จากการศึกษาพบว่า ผลผลิตที ่ได้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง Blockchain มาใช้ในการควบคุม 
เก็บข้อมูล และประมวลผล โดยระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลขึ้นอยู่กับจำนวนของข้อมูล  
ในการเลือกกรรมการฯ ครั้งนี้ ใช้เวลาประมวลผล 3–5 นาทีเท่านั้น โดยข้อมูลทั้งหมดถูกเก็บเป็น
ความลับ ไม่มีโอกาสถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยผู้ไม่มีสิทธิ ผู ้ที ่สามารถเข้าถึงได้มีเพียง
กรรมการดำเนินการเลือกตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงจะต้องเข้ารหัสพร้อมกัน จึงจะสามารถ
เปิดระบบได้ แม้ว่าผู้มีสิทธิเลือกบางคนจะยังมีความกังวลด้านความลับในการลงคะแนน แต่ก็เชื่อมั่น
ในคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิและสำนักงานศาล
ยุต ิธรรม ว ่าข้อมูลการลงคะแนนของตนจะเป็นความลับ ทำให้ต ัดสินใจลงคะแนนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  

ผลการดำเนินการพบว่า เมื่อนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทำให้มีความ
รวดเร็วมากขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดจำนวนบุคลากรและเวลาได้ นอกจากนี้ยังส่งผลให้ศาลยุติธรรม
มีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบทั้งหมดเป็นของตนเองในอนาคตอีกด้วย  

ในส่วนของปัญหาผู ้ใช้งาน พบว่า ส่วนใหญ่จะสอบถามปัญหาเดิม ๆ  
ซึ่งสำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว หรือเป็นความบกพร่อง
ของผู้ใช้สิทธิเอง เช่น ไม่ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์มือถือของตนในระบบ e – Phonebook ทำให้
ไม่สามารถลงคะแนนได้ อย่างไรก็ตามปัญหาที่ได้รับสอบถามเข้ามาและควรแก้ไขในครั้งต่อไปคือ ผู้ใช้
สิทธิกรอกรหัส OTP (One Time Password) ไม่ได้ เนื่องจากสับสนกับรหัสอ้างอิง (Ref code) และ
รหัส OTP หมดอายุเนื่องจากกรอกรหัสไม่ทัน   

ในการเลือก ก.ต. บุคคลภายนอกครั้งนี้ มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 2,437 คน จากผู้
มีสิทธิเลือกทั้งหมด 4,654 คน คิดเป็นร้อยละ 52.36 มากกว่าการเลือก ก.ต. บุคคลภายนอกครั้งที่
ผ่านมาที่มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 1,833 คน จากผู้มีสิทธิเลือกทั้งหมด 4,633 คน คิดเป็นร้อยละ 39.56  
ถือว่าได้รับความสนใจมากกว่าที่คาดหวังไว้ แต่เนื่องจากเป็นการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ครั้งแรก
และเป็นการเลือกกรรมการจากบุคคลภายนอก ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความสนใจน้อย ทำให้ความคาดหวัง
ไม่สูงนัก ในการเลือกกรรมการในศาลยุติธรรมครั้งต่อไปย่อมมีความคาดหวังสูงมากขึ้นกว่าเดิมอย่าง
แน่นอน 
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เมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางในการประเมินด้านผลผลิตแล้ว เป็นไปตามที่
กำหนดไว้ทุกประการ อย่างไรก็ตาม มีประเด็นที่สามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้ คือ การสร้างความมั่นใจ
แก่ผู้ใช้สิทธิเกี่ยวกับรักษาความลับของการลงคะแนน 

(5) การประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability) หลังจากการเลือก
กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งแรกเสร็จสิ้น แม้ว่าจะยังไม่
มีการสรุปผลการดำเนินงานเพื่อส่งต่อข้อมูลอย่างเป็นทางการ แต่ระหว่างการดำเนินการของสำนัก
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ทางสำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)  
ได้ติดตามการทำงานและเก็บข้อมูลไว้โดยตลอด โดยมีแผนที่จะนัดประชุมร่วมกันเพื่อถ่ายทอด
ประสบการณ์ ปัญหา และหารือแนวทางสำหรับการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเลือก
กรรมการในศาลยุติธรรมครั้งต่อไป  

ในส่วนของคู่มือการดำเนินการ แม้จะไม่อาจใช้ร่วมกันได้เนื่องจากที่มาของ
กรรมการแตกต่างกัน กฎหมายที่ใช้บังคับก็แตกต่างกัน จึงเป็นการยากท่ีจะทำให้เป็นคู่มือเล่มเดียวได้ 
แต่สามารถนำข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการเลือกกรรมการแต่ละประเภทมาปรับใช้เป็น
คู่มือสำหรับวางแผนดำเนินการได้ เนื่องจากข้อบังคับดังกล่าวได้กำหนดขั้นตอนการทำงานไว้อย่าง
ละเอียด ครบถ้วน และชัดเจนอย่างมาก  

สำหรับฐานข้อมูลที่สามารถใช้ร่วมกันได้อย่าง e – Phonebook จะต้อง
ดำเนินการสอบถามหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้ง เนื่องจากในระหว่างที่การเลือกครั้งแรกเสร็จสิ้นอาจมี
การเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ จึงสมควรดำเนินการสอบถามอีกครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมาก
ที่สุด 

ด้านการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร ในการเลือกกรรมการ ฯ ครั้งนี้ได้ทำ
สัญญากับบริษัทในรูปแบบการจ้างเหมาบริการ โดยกำหนดให้สำนักงานศาลยุติธรรมได้ลิขสิทธิ์ 
Source Code ทั้งหมด ในส่วนของการเรียนรู้กระบวนการขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานศาลยุติธรรม ทั้งนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมได้รับการอนุมัติให้จัดหา
ระบบ Blockchain มาใช้งานแล้ว คาดว่าภายในปี 2563 สำนักงาน ศาลยุติธรรมจะสามารถพัฒนา
โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นสำหรับการเลือกกรรมการในศาลยุติธรรมได้เอง 

ในการประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ ยังมีข้อควรปรับปรุงด้านการส่งต่อข้อมูล
ภายหลังดำเนินการเสร็จสิ้นเพื่อให้การเริ ่มดำเนินการครั้งต่อไปเป็นไปอย่างราบรื่น ในส่วนของ
ฐานข้อมูลยังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง ทำให้สำนักงานภายในศาลยุติธรรมที่ต้องการใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
ที่สุดต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศดำเนินการตรวจสอบข้อมูลใหม่ทุกครั้ง 

3) แนวทางและข้อเสนอแนะในการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในการเลือก
กรรมการในศาลยุติธรรมครั้งต่อไป 
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(1) ลดจำนวนคณะทำงานดำเนินการเลือกกรรมการ ฯ ลง โดยสมควรให้
แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน 9-12 
คน ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนัก ก.ต. จำนวน 1 คน ส่วนเลขานุการ ก.ต. จำนวน 3 คน ส่วนช่วยอำนวยการ
สำนัก ก.ต. จำนวน 2 คน นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนัก ก.ต. จำนวน 1 คน ตัวแทนสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ จำนวน 1 คน และตัวแทนสำนักบริหารกลาง จำนวน 1 คน 

(2) เพื่อสร้างความมั่นใจในด้านการรักษาความลับของผู้ใช้สิทธิ  ควรมี
มาตรการในการรักษาความลับเพื่อเพิ่มความมั่นใจของผู้ใช้สิทธิลงคะแนน เช่น การกำหนดความรับ
ผิดของผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลหากข้อมูลของผู้ใช้สิทธิรั่วไหล เป็นต้น 

(3) สร้างแรงจูงใจเพื่อให้มีผู้ใช้สิทธิเพิ่มขึ้น เช่น การให้สิทธิบางประการ
สำหรับผู้ใช้สิทธิ หรือการตัดสิทธิบางประการสำหรับผู้ไม่ใช้สิทธิ โดยใช้หลักการเดียวกับการเลือกตั้ง
สภาผู้แทนราษฎร คือ ผู้ที่ไม่ใช้สิทธิลงคะแนนในการเลือกตั้งครั้งนี้ จะไม่มีสิทธิลงสมัครรับเลือกในการ
เลือกตั้งครั้งต่อไป และจะได้สิทธิกลับคืนมาก็ต่อเมื่อได้ลงคะแนนใช้สิทธิในการเลือกตั้งครั้งต่อไป 

(4) เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
-  สร้าง Official Line เพื ่อเผยแพร่ข่าวสารของสำนัก ก.ต. โดยเฉพาะ 

เพ่ือให้ผู้รับข่าวสารสามารถรับรู้ข้อมูลได้ง่ายขึ้น และเข้าถึงเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง 
-  นำข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของสำนักงานศาลยุติธรรม  
-  จ ัดอบรมผ ่านระบบ Streaming ให ้ก ับเจ ้าหน ้าท ี ่ฝ ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศทุกศาลเพื่อรับทราบข้อมูลและร่วมดำเนินการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุด อีกทั้งยังเป็น
การกระจายข่าวหน่วยย่อยภายในศาลเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึน 

(5) เพิ่มช่องทางในการลงคะแนนโดยให้สามารถลงคะแนนผ่าน Desktop 
version ไดด้้วย  

(6) แก้ไขข้อความที่ส่ง OTP ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ควรส่งข้อความที่ระบุ
รหัส OTP อย่างชัดเจน เช่น “รหัส OTP ของคุณคือ XXXXXX” และแก้ไขอายุการใช้งานของรหัส 
OTP ให้นานขึ้นเล็กน้อย 

5.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1) แนวทางสร้างแรงจูงใจในการยอมรับและใช้งานแอพพลิเคชั่น COJ i – Vote ของ

ศาลยุติธรรม 
2) แนวทางการนำระบบ Blockchain มาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการทำงานของ

บุคลากรในสำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (สำนัก ก.ต.) 
3) แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรในสำนักคณะกรรมการตุลาการ

ศาลยุติธรรม (สำนัก ก.ต.)  
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การปฏบิตังิานตามเจตนารมณข์บัเคลือ่นองคก์รคณุธรรม: ศกึษากรณสีำนกังาน
สรรพากรพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 10 

 

โกสินทร์ ศรีมณี* 

บทคดัยอ่ 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรมของกรมสรรพากร 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของบุคลากรสำนักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 โดยทำการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ทำการศึกษาวิจัย
จากข้อมูลเอกสารและสื่อต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามนโยบายการขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรมของกรมสรรพากร และเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 10 ผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่เกี ่ยวข้องกับการขับเคลื่อน
คุณธรรมอัตลักษณ์ของกรมสรรพากรนำไปสู่การกำหนดจริยปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  
 ผลการศึกษาด้านการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของกรมสรรพากร พบว่า 
ได้ดำเนินการเป็นไปตาม แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมภาครัฐ และนโยบาย “กระทรวงการคลัง : คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต” ของกระทรวงการคลัง 
เพ่ือดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็น “กรมสรรพากรคุณธรรม” โดยนำแนวคิดและวิธีการของ
ศูนย์โรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวสถิรคุณ มาจัดทำแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนกรมสรรพากรคุณธรรม 
โดยมีการระดมความคิดเห็นจากทุกหน่วยงานในกรมสรรพากรเพื่อค้นหาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของการทำงานภายในกรมสรรพากร นำไปสู่การกำหนดคุณธรรมหลักที่
ต ้องการ และประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื ่อนองค์กรคุณธรรม ภายใต้คุณธรรมอัตลักษณ์  
“ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มอบใจบริการ” เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรได้ยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกันทั้ง
องค์กร 
 ผลการศึกษาพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์กรมสรรพากรของบุคลากรสำนักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 ผลจากการสัมภาษณ์พบว่ามีการขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบาย
กรมสรรพากรคุณธรรม โดยกำหนดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ทำให้บุคลากรในสำนักงานมีการรับรู้ถึง คุณธรรมอัตลักษณ์ “ซื่อสัตย์ 
รับผิดชอบ มอบใจบริการ” และมีความตั้งใจในการนำคุณธรรมอัตลักษณ์ดังกล่าวมีปรับใช้ในการ

 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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ปฏิบัติงาน ทำให้มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมาย และมีความเต็มใจในการให้บริการแก่ผู้เสียภาษี 

คำสำคัญ: คุณธรรม จริยธรรม องค์กรคุณธรรม คุณธรรมอัตลักษณ์   
 
1. บทนำ 

 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจโลกที่เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ประเทศไทยต้องเผชิญ
กับปัญหาสถานการณ์ทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชน เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การให้ความสำคัญกับ
ความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุ ก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมาคือการขาดคุณธรรมจริยธรรมของประชาชน  
รัฐบาลได้กำหนดนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มุ่งเน้นการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
มีนโยบายการพัฒนาประเทศให้มีความสมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจควบคู่กันไป การกำหนดแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 (พ.ศ.  2560-2564) โดยเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของ 
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม และการกำหนดแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1  (พ.ศ. 
2559- 2564) มีเป้าหมายในการสร้างคนดี สังคมดี เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
โดยใช้ “คุณธรรมนำการพัฒนา” ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณธรรม และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน  
มีบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมมากขึ้น ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย  
มีจิตสาธารณะ และพฤติกรรมต่าง ๆ ที่พึงประสงค์ 

กรมสรรพากร สังกัดกระทรวงการคลัง มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีเพื่อเป็นรายได้ให้รัฐบาล
นำไปใช้ในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ และเสริมสร้าง
ความสมัครใจในการเสียภาษีภายใต้วิสัยทัศน์ “จัดเก็บภาษีทันสมัย ใส่ใจบริการ ยึดมั่นธรรมาภิบาล 
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย” และเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ได้
ตั้งไว้ กรมสรรพากรจึงได้มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ไว้ 3 ประการ ได้แก่ (1) รักษาเสถียรภาพ 
ทางรายได้ภาษีอย่างยั่งยืน (2) พัฒนาระบบการบริหารและการบริการเพื่อเสริมสร้างการแข่งขัน 
ทางเศรษฐกิจและสังคม และ (3) เสริมสร้างธรรมาภิบาล และสภาพแวดล้อมการทำงานในองค์กร 

กรมสรรพากรให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร เพื่อพัฒนา
บุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข จึงได้นำแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรม และการสร้าง
คุณธรรมอัตลักษณ์ มาใช้ในองค์กรเพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นกรมสรรพากรคุณธรรม
เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ หลักธรรมาภิบาล โดยได้
แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมการขับเคลื่อนกรมสรรพากรคุณธรรม และดำเนินการขับเคลื่อนสู่องค์กร
คุณธรรมตั ้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบกับคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
กรมการศาสนา ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดส่งคู่มือการประเมิน
องค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 
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(พ.ศ. 2559-2564) เพื ่อให้หน่วยงานใช้เป็นคู ่มือการประเมินองค์กรคุณธรรม ดังนั ้นเพื ่อให้
คุณธรรมอัตลักษณ์ และจริยธรรมในทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรสอดคล้องกับการประเมิน
องค์กรดังกล่าว อธิบดีกรมสรรพากร และผู้บริหารกรมสรรพากร จึงร่วมกันประกาศเจตนารมณ์
ขับเคลื่อนกรมสรรพากรคุณธรรม ภายใต้ คุณธรรมอัตลักษณ์ “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มอบใจบริการ”  
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรได้ยึดถือปฏิบัติ พร้อมทั้งกำหนดเป็นแผนการปฏิบัติราชการ โดยให้แต่
ละหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพากรนำ คุณธรรมอัตลักษณ์ดังกล่าวไปกำหนดรายละเอียดของ
พฤติกรรมคุณธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละหน่วยงาน และให้จัดทำกิจกรรมหรือโครงการ  
เพ่ือขับเคลื่อนให้จริยธรรมในการปฏิบัติของหน่วยงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
 สำนักงานสรรพากรพื ้นที ่กรุงเทพมหานคร 10 เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพากร  
รับผิดชอบการบริหารจัดเก็บภาษีอากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร แบ่งหน่วยงานหลัก
ออกเป็น ส่วนแนะนำและตรวจสอบภาษี ส่วนบริหารงานทั่วไป ส่วนวางแผนและประเมินผล ส่วนคืน
ภาษีและหัก ณ ที่จ่าย ส่วนกรรมวิธี ส่วนกฎหมายและเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้าง สำนักงานสรรพากร
พื้นที ่สาขาห้วยขวาง 1 และสำนักงานสรรพากรพื้นที ่สาขาห้วยขวาง 2 มีหน้าที ่ในการวางแผน
ปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากรให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
เป้าหมายของกรมและสำนักงานสรรพากรภาค กำกับดูแลผู้เสียภาษี ตรวจปฏิบัติการและตรวจสอบ
ภาษีอากรสำหรับรายที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดำเนินการเกี่ยวกับการเร่งรัดภาษีอากรค้าง และ
ดำเนินคดีแก่ผู ้เสียภาษีอากร รวมทั้งตอบข้อหารือทางภาษีอากร กำกับ ติดตาม และควบคุมการ
ปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา พิจารณาคืนเงินภาษีอากร ปฏิบัติงานด้านกรรมวิธีภาษี  
ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร  ปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งการปฏิบัติงาน
โดยรวมแบ่งเป็น การจัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามเป้าหมาย และการให้บริการที่ดีแก่ผู้เสี ยภาษีอากร  
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีการปฏิบัติ
ราชการด้วยความสุจริต มีความรอบคอบ รัดกุม และถูกต้องภายใต้ของเขตอำนาจหน้าที่ที่กฎหมาย
กำหนด ป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม และจริยะ
ปฏิบัติอันพึงประสงค์ ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของหน่วยงาน โดยการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดคุณธรรมอัตลักษณ์ที่เป็นรูปธรรม 

จากความสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทราบ
เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานในการขับเคลื ่อนองค์กรคุณธรรมของกรมสรรพากร การถ่ายทอด
คุณธรรมอัตลักษณ์จากระดับกรมนำไปสู่การปฏิบัติงานของระดับหน่วยงาน และการดำเนินโครงการ
ตามนโยบายคุณธรรมอัตลักษณ์ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10  การปฏิบัติงานมี
ความสำเร็จเป็นรูปธรรมเพียงใด จึงทำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาวิจัยในเรื่อง “การปฏิบัติงานตามเจตนารมณ์
ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม: ศึกษากรณีสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10” 



24 
 

 
 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1) เพ่ือศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของกรมสรรพากร 
 2) เพื ่อศึกษาพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของบุคลากรสำนักงานสรรพากรพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร 10 
 
3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทำการศึกษาวิจัยจากข้อมูล
เอกสาร (Documentary Research) โดยใช ้ว ิธ ีการจ ัดเก ็บข้อมูลจากเอกสารและสื ่อต ่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามนโยบายการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของกรมสรรพากร และเก็บ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการ /กิจกรรม เพื ่อขับเคลื ่อน
คุณธรรมอัตลักษณ์ของกรมสรรพากรนำไปสู่การกำหนดจริยปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 โดยนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผล
และทำการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา 

จากการทบทวนวรรณกรรม โดยศึกษาข้อมูลจากนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม และนำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษา ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1  กรอบแนวคดิในการศกึษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที่ 12 
-  มุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่าง 
มีส่วนร่วม 

แผนแมบ่ทสง่เสรมิคณุธรรมแหง่ชาต ิฉบบัที ่1 
- การสร้างคนดี สังคมดี เพื่อการพฒันาประเทศ 
สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยใช้ “คุณธรรม 
นำการพัฒนา” 

- คู่มือการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัด
คุณธรรม 

องคก์รคณุธรรม : กรมสรรพากร 
- วิสัยทัศน:์ จดัเกบ็ภาษีทันสมยั ใส่ใจบริการ ยดึมั่นธรร

มาภิบาล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 
- ยุทธศาสตร์ที่ 3: เสรมิสร้างธรรมาภิบาลและ

สภาพแวดล้อมการทำงานในองค์กร 
- ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 

ภายใต้คณุธรรมอัตลักษณ์ “ซื่อสตัย์ รับผิดชอบมอบ
ใจบริการ” 

- การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏบิัติ กำหนดแผนการ
ปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้อง 

 
สำนกังานสรรพากรพื้นที่กรงุเทพมหานคร 10 

- การนำคุณธรรมอัตลักษณ์กรมสรรพากรขับเคลื่อนสู่
การปฏิบัตติามบริบทของหน่วยงาน 

- การดำเนินโครงการตามนโยบาย 

- อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

แนวคดิ ทฤษฎ ีงานวจิยั 
1. แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม 
3. แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ ์
4. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารอัตลกัษณ์ขององค์การ 
5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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4. ผลการศึกษา 

องค์กรคุณธรรม คือ องค์กรส่งเสริมคุณธรรมที่มีกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมที่ได้
มาตรฐานขององค์กรส่งเสริมคุณธรรม และมีการจัดระบบภายในองค์กรที่เอื้อต่อการพัฒนาองค์กร
คุณธรรม และมีการบริหารจัดการให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เชิงพฤติกรรมของคนในองค์กร และส่งผลกระทบให้การทำความดีเพิ่มขึ้น ปัญหาเชิงคุณธรรมลดลง 
และมีแนวโน้ม จะเกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง เกิดความยั่งยืนได้  

กรมสรรพากรได้มีการขับเคลื่อนกรมสรรพากรคุณธรรมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร เพ่ือให้เป็นไป
ตามนโยบายของกระทรวงการคลังที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรไปสู่กระทรวงการคลังคุณธรรม 
มุ่งเน้นให้บุคลากรในสังกัดมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล กระทรวงการคลังได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนกระทรวงการคลังคุณธรรม ตามคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 1339/2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 
2559 โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน และอธิบดีกรมสรรพากร เป็นหนึ่งในคณะกรรมการฯ 
ชุดดังกล่าว และเพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงการคลัง กรมสรรพากรจึงมีคำสั่งกรมสรรพากร
ที่ ท.201/2560 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมการขับเคลื่อนกรมสรรพากร
คุณธรรม เพ่ือดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็น “กรมสรรพากรคุณธรรม” 

ขั้นตอนการขับเคลื่อนกรมสรรพากรคุณธรรม 
กรมสรรพากรดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นกรมสรรพากรคุณธรรม โดยปฏิบัติตาม

แนวคิดและวิธีการของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ซึ่งมีหลักการที่คำนึงถึงความสมัครใจ 
เต็มใจ และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร คณะทำงานส่งเสริมการขับเคลื่อนกรมสรรพากร
คุณธรรมได้จัดทำแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนกรมสรรพากรคุณธรรม ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 สร้างการรับรู้และการยอมรับจากบุคลากรในกรมสรรพากร 
 กรมสรรพากรได้ถ่ายทอดความรู ้เกี ่ยวกับการขับเคลื ่อนองค์กรคุณธรรมให้แก่บุคลากร  
โดยการเผยแพร่คู ่มือแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม และสื่อวิดิทัศน์ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ  
ผ่านระบบอินทราเน็ตของกรมสรรพากร เพ่ือทำให้บุคลากรกรมสรรพากรเห็นว่าการสร้างกรมสรรพากร
คุณธรรมมีรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้ และทุกภาคส่วนสามารถดำเนินการได้โดยง่าย 
 ขั้นตอนที่ 2 ระดมความคิดเพ่ือจัดทำบัญชีพฤติกรรม 2 บัญชี 
 กรมสรรพากรได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อระดมความคิดเห็น โดยเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานใน
สังกัดตอบแบบสอบถามบนระบบอินทราเน็ตเพื่อค้นหาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ของการทำงานภายในกรมสรรพากร เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมผ่านการสำรวจ ผลการ
สำรวจพบว่าพฤติกรรมที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ พฤติกรรมเกี่ยวกับ
ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และการให้บริการ ซึ่งทำให้กรมสรรพากรสามารถระบุพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ และสามารถรวบรวมพฤติกรรมที่บุคลากรมีความเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
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 ขั้นตอนที่ 3 ร่วมกันกำหนด “คุณธรรมหลัก”  
 กรมสรรพากรได้นำผลการตอบแบบสอบถามที่บุคลากรในทุกหน่วยงานได้ร่วมกันพิจารณา 
นำมาออกแบบ “คุณธรรมอัตลักษณ์” ของกรมสรรพากรที่ช่วยเสริมสร้างการมีธรรมาภิบาลในการ
ทำงานตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของกรมสรรพากร คุณธรรมอัตลักษณ์ที่กรมสรรพากรได้กำหนดขึ้น 
คือ “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มอบใจบริการ”  
 ขั้นตอนที่ 4 ประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์ 
 อธิบดีและผู้บริหารของกรมสรรพากรได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ปฏิบัติตามคุณธรรม 
อัตลักษณ์ “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มอบใจบริการ” (HAS) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 โดยกำหนด 
จริยปฏิบัติของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร รายละเอียด ตามตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 คุณธรรมอัตลักษณ์ และจริยปฏิบัติเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร  
คณุธรรมอตัลกัษณ ์ จรยิธรรมในปฏบิตัขิองเจา้หนา้ทีก่รมสรรพากร 

ซือ่สตัย ์(Honesty) 

 
1. ปฏิบัติราชการตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติอย่าง 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
2. ไม่รับผลประโยชน์ใด ๆ อันมิควรได้โดยชอบ 

รบัผดิชอบ (Accountability) 1. กระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าท่ี และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 
มอบใจบรกิาร (Service Mind) 1. เต็มที่ เต็มใจ ให้บริการ 

2. ให้บริการด้วยความเสมอภาค 

ที่มา: กรมสรรพากร, 2560 
 
 ขั้นตอนที่ 5 ลงมือปฏิบัติทั้งองค์กร 
 นโยบายหลักที ่ผ ู ้บร ิหารกรมสรรพากรในทุกระดับได ้ให ้ความสำคัญ คือ การส ่งต่อ 
“คุณธรรมอัตลักษณ์กรมสรรพากร” ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรของทุก
หน่วยงานมีความมุ่งมั่นในการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน
เพื ่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมกันขับเคลื ่อนองค์กรให้เป็นไปตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
กรมสรรพากร คือ “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มอบใจบริการ” และคุณธรรมอัตลักษณ์ของกระทรวงการคลัง 
คือ “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ สามัคคี มีจิตบริการ” กรมสรรพากรได้กำหนด “แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
คุณธรรมอัตลักษณ์กรมสรรพากรและคุณธรรมอัตลักษณ์ของกระทรวงการคลัง” เพื่อเป็นแนวทางใน
การดำเนินการ โดยได้กำหนดโครงการ/กิจกรรม สำหรับคุณธรรมอัตลักษณ์แต่ละตัว รายละเอียด ดังนี้ 

คุณธรรมอัตลักษณ์: ซื่อสัตย์  
การใช้แรงจูงใจทางบวก ยกย่องชมเชยบุคลากรผู้ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์ โดยการมอบ

รางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์พร้อมทั้งมีการใช้วิธีการป้องปราม 
เตือนใจโดยการเผยแพร่ “อุทาหรณ์ก่อนทำผิด” เผยแพร่ตัวอย่างการลงโทษทางวินัยผ่านระบบ
อินทราเน็ต และมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
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คุณธรรมอัตลักษณ์ : รับผิดชอบ  
การจัดกิจกรรม “พี ่ช ่วยน้อง” โดยหน่วยงานกรมสรรพากรทุกหน่วยงานทั ่วประเทศ  

มีกิจกรรมเพื ่อร่วมประชุม พูดคุย แลกเปลี ่ยนความรู ้ เสนอปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และ  
การเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงาน ระหว่าง
เพื่อนร่วมงานด้วยกัน หรือระหว่างรุ่นสู่รุ่น เป็นกิจกรรมที่ทำให้บุคลากรซึ่งมีความแตกต่างกัน สามารถ
พูดคุยสื่อสารอย่างเป็นกันเอง สร้างการยอมรับซึ่งกันและกัน ทำให้มีการสืบทอดทักษะความรู้ และ 
มีวัฒนธรรมการทำงานภายในองค์กรที่ช่วยสร้างความยั่งยืนให้แก่กรมสรรพากรต่อไป และนอกจากนี้
ยังมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน มีการทบทวนหรือปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงาน
ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  

คุณธรรมอัตลักษณ์: มอบใจบริการ  
การจัดกิจกรรมการให้บริการรับแบบแสดงรายการเสียภาษีอากรนอกสถานที่มาอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีตามรูปแบบของการใช้ชีวิตประจำวัน  
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ไม่สะดวกในการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี
อากรทางอินเทอร์เน็ต และมีนโยบายอส่งเสริมการสร้างมาตรฐานการบริการที ่ด ี (Service 
Standards) โดยมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกเป็น “สำนักงานที ่มี
มาตรฐานบริการดีเด่น” เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร และเป็นการส่งเสริม
ยกระดับการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนผู้เสียภาษีมากยิ่งขึ้นและมีนโยบายการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (CSR) โดยกรมสรรพากได้จัดกิจกรรมจิตอาสาชาวสรรพากร “เราทำความดีด้วย
หัวใจ” และการจัดโครงการ CSR ในพ้ืนที่ของแต่ละหน่วยงาน 
 ขั้นตอนที ่6 การประเมินผล 
 กรมสรรพากรได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานทำการประเมินผลการปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์
กรมสรรพากร โดยจะมีการรวบรวมผลการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่การเผยแพร่
ผลงานในภาพรวม ซึ่งจะทำให้เกิดการรับรู้ผลการปฏิบัติเป็นการทั่วไป และยังเป็นช่องทางที่ทำให้
หน่วยงานภายในกรมสรรพากรได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เป็นประโยชน์ต่อ
การเสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์กรมสรรพากรอย่างต่อเนื่อง 
 การประกาศเจตนารมณ์ขบัเคลือ่นกรมสรรพากรคุณธรรม 
 คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) 
กระทรวงวัฒนธรรม ได้มีแนวทางในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรมขึ ้น โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน เพื่อกำหนดแนวทางการคัดเลือกองค์กร ชุมชน 
อำเภอและจังหวัดคุณธรรม กรมการศาสนาและศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะฝ่าย
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เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จึงได้รวบรวมแนวทางการคัดเลือกองค์กร ชุมชน
อำเภอและจังหวัดคุณธรรม เพื่อให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องใช้เป็นแนวทางและคู่มือในประเมิน
องค์กรคุณธรรม 
 ดังนั้น เพื่อให้คุณธรรมอัตลักษณ์และจริยปฏิบัติของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรซึ่งได้ดำเนินการ
มาแล้ว สอดคล้องกับการประเมินองค์กรของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา  
ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม อธิบดีกรมสรรพากร และผู้บริหารกรมสรรพากร  
จึงร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนกรมสรรพากรคุณธรรม ภายใต้คุณธรรมอัตลักษณ์ “ซื่อสัตย์ 
รับผิดชอบ มอบใจบริการ” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรได้ยึดถือ
ปฏิบัติ โดยมีการปรับปรุงเพิ ่มเติมในส่วนของจริยปฏิบัติเจ้าหน้าที ่กรมสรรพากร ที ่มีอยู ่เดิม
รายละเอียดตามตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 คุณธรรมอัตลักษณ์และจริยปฏิบัติ ตามประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนกรมสรรพากรคุณธรรม 
คณุธรรมอตัลกัษณ ์ จรยิปฏบิตัขิองเจา้หนา้ทีก่รมสรรพากร 

ซือ่สตัย ์ 1. ปฏิบัติราชการตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 2. ไม่รับผลประโยชน์ใด ๆ อันมิควรได้โดยชอบ 
 3. ยึดมั่นในความถูกต้อง และกล้าปฏิเสธการกระทำท่ีไม่ถูกต้อง 
รบัผดิชอบ 1. กระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าท่ี และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 
 2. มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร และสังคม 
มอบใจบรกิาร 1. เต็มที่ เต็มใจ ให้บริการ 
 2. ให้บริการด้วยความเสมอภาค 
 3. เป็นผู้มีจิตสาธารณะ ทำความดีเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น สังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน 
  ที่มา: กรมสรรพากร, 2561 

 
 การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบาย
การขับเคลื ่อนองค์กรคุณธรรมของกรมสรรพากร โดยมีการกำหนดปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ที่นำไปสู่การกำหนดโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติงานที่
เป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นปัญหาและอุปสรรคในงานบริหารจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ส่วนแนะนำและ
ตรวจสอบภาษีอากร ซึ่งมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน สรุปได้ดังนี้ 

1. สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดเก็บภาษีอากร
ในท้องที่เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่การประกอบธุรกิจที่สำคัญ เช่น ย่านถนนรัชดาภิเษก 
ถนนพระรามเก้า ถนนเพชรบุรี เป็นต้น และมีทั ้งกิจการขนาดใหญ่ และกิจการ SMEs ที ่ต้อง
รับผิดชอบกำกับดูแลจำนวนมาก  
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2. ลักษณะการปฏิบัติงานของส่วนแนะนำและตรวจสอบภาษี มีภาระงานจำนวนมากและมี
ตัวชี้วัดผลสำเร็จของงานด้วยกรอบเวลาที่ค่อนข้างน้อย ทำให้ไม่สามารถกำกับดูแลกิจการที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบได้อย่างละเอียดรอบคอบและทั่วถึง  ทำให้มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีที ่ไม่
ครบถ้วน 

3. นักตรวจสอบภาษีระดับชำนาญการ ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบภาษี
อากร มีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบจำนวนมาก ทำให้ไม่มีเวลาในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่
บรรจุใหม่ และมีการขอย้ายกลับภูมิลำเนาเดิม จึงเกิดความไม่ต่อเนื่องและไม่ชำนาญในการตรวจสอบ
ธุรกิจ  
 4. นักตรวจสอบภาษีระดับปฏิบัติการ ขาดประสบการณ์ในการตรวจสอบภาษีอากร มีความรู้
เกี่ยวกับธุรกิจไม่เพียงพอ ต้องสอบถามจากหัวหน้างาน ทำให้งานล่าช้าและอาจเกิดความผิดพลาด
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ทำให้เกิดข้อโต้แย้งระหว่างผู้เสียภาษีและผู้ปฏิบัติงานได้ 
 หลังจากกำหนดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานแล้ว สำนักงานสรรพากรพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร 10 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม โดยปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนที่
กรมสรรพากรได้กำหนดไว้ ได้แก่ ประชุมหารือบุคลากรภายในหน่วยงาน กำหนดจริยะปฏิบัติของ
หน่วยงานและเตรียมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื ่อนคุณธรรมอัตลักษณ์  
และจริยะปฏิบัติของหน่วยงาน นำเสนอโครงการและกิจกรรมเพื่อสนับสนุน HAS ของหน่วยงาน  
และดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงาน/กรอบเวลา โดยมีการกำหนดจริยปฏิบัติของหน่วยงาน 
รายละเอียดตามตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 คุณธรรมอัตลักษณ์และจริยะปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 10 
คณุธรรมอตัลกัษณ ์ จรยิะปฏบิตัขิองเจา้หนา้ที่ 

ซื่อสัตย์ (Honesty) ปฏิบัติราชการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ 
รับผิดชอบ (Accountability) มีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและหน่วยงาน 
มอบใจบริการ (Service Mind) มีจิตสาธารณะทำความดีเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นและสังคม 
    

 การนำคุณธรรมอัตลักษณ์ของกรมสรรพากร “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มอบใจบริการ (HAS)”  
ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10  ได้จัดทำ
โครงการ เพ่ือสนับสนุนจริยปฏิบัติของคุณธรรมอัตลักษณ์ HAS ในแต่ละด้าน ได้แก่ 
 1. คุณธรรมอัตลักษณ์ ซื่อสัตย์ (Honesty) “โครงการแนะนำและตรวจสอบภาษอีากรอย่าง
โปร่งใสตรวจสอบได้” เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนแนะนำและตรวจสอบภาษี
อากร สามารถปฏิบัติราชการโดยความสุจริต มีความรอบคอบ รัดกุม และถูกต้อง ภายใต้ขอบเขต
อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเป็นการ
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กระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมหรือจริยปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ ด้านซื่อสัตย์ (Honesty) 
ของหน่วยงาน 
 2. คุณธรรมอัตลักษณ์ รับผิดชอบ (Accountability) “โครงการพี ่ช ่วยน้อง เพื ่อรับฟัง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นปัญหาด้านภาษีอากร” เพื่อเสริมสร้างพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่งและดี 
รวมทั้งเป็นการกระตุ ้นและสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมหรือจริยะปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์  
ด้านรับผิดชอบ (Accountability) ของหน่วยงาน 
 3. คุณธรรมอัตลักษณ์ มอบใจบริการ (Service) “โครงการให้บริการความรู้ด้านภาษีอากร
นอกสถานที่แก่องค์กรสาธารณกุศล” เป็นการกระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมหรือจริยปฏิบัติ
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ ด้านมอบใจบริการ (Service) ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแนะนำและ
ตรวจสอบภาษ ี 
 ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์กรมสรรพากรของบุคลากรสำนักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 หลังจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พบว่าบุคลากรใน
สำนักงานมีการรับรู้ถึง คุณธรรมอัตลักษณ์ “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มอบใจบริการ” และมีความตั้งใจใน
การนำคุณธรรมอัตลักษณ์ดังกล่าวมีปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ทำให้มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และมีความเต็มใจในการให้บริการ
แก่ผู้เสียภาษ ี
   
5. สรุปผลการศึกษา อภิปรายและข้อเสนอแนะ   

 5.1 ศึกษาการดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของกรมสรรพากร  
 พบว่ากรมสรรพากรได้ดำเนินการโดยเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ และแผนการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบาย “กระทรวงการคลัง 
: คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต” ของกระทรวงการคลัง โดยดำเนินการขับเคลื่อนกรมสรรพากรคุณธรรม 
ตามแนวคิดและวิธีการของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ มาจัดทำแผนการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนกรมสรรพากรคุณธรรม ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 สร้างการรับรู้และการ
ยอมรับจากบุคลากรในกรมสรรพากร ขั้นตอนที่ 2 ระดมความคิดเพื่อจัดทำบัญชีพฤติกรรม 2 บัญชี  
ขั้นตอนที่ 3 ร่วมกันกำหนด “คุณธรรมหลัก” ขั้นตอนที่ 4 ประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์ ขั้นตอนที่ 5 
ลงมือปฏิบัติทั้งองค์กร และข้ันตอนที่ 6 การประเมินผล 
 จากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรจากทุกหน่วยงานในกรมสรรพากร เพื ่อค้นหา
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของการทำงานภายในกรมสรรพากร ทำให้
กรมสรรพากรสามารถกำหนดคุณธรรมหลักที่ต้องการ และนำมาประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
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กรมสรรพากรเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 โดยอธิบดีและผู้บริหารของกรมสรรพากรได้ร่วมกันประกาศ
เจตนารมณ์จะปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มอบใจบริการ” (HAS) และส่งต่อ 
“คุณธรรมอัตลักษณ์กรมสรรพากร” ไปสู ่การปฏิบัติ โดยกำหนด “แผนปฏิบัติการขับเคลื ่อน
คุณธรรมอัตลักษณ์กรมสรรพากรและคุณธรรมอัตลักษณ์ของกระทรวงการคลัง” เพื่อเป็นแนวทางใน
การดำเนินการ ทำให้เกิดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม 
จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน เช่น การยกย่องชมเชยบุคลากรผู ้ประพฤติตนด้วยความซื ่อสัตย์  
การเผยแพร่ “อุทาหรณ์ก่อนทำผิด” เผยแพร่ตัวอย่างการลงโทษทางวินัยผ่านระบบอินทราเน็ต  
กิจกรรม “พี่ช่วยน้อง” ร่วมประชุม พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ เสนอปัญหาอุปสรรคในการทำงาน 
และการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงาน 
กิจกรรมการให้บริการรับแบบแสดงรายการเสียภาษีอากรนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกใหแ้ก่
ประชาชนผู้เสียภาษี เป็นต้น 
 ประกอบกับคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา ศูนย์คุณธรรม  
(องค์กรมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ได้มีแนวทางในการคัดเลือกองค์กร ชุมชนอำเภอและจังหวัด
คุณธรรม เพ่ือให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางและคู่มือในประเมินองค์กรคุณธรรม ดังนั้น
เพื่อให้คุณธรรมอัตลักษณ์และจริยะปฏิบัติของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว 
สอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ อธิบดีกรมสรรพากร และผู้บริหาร
กรมสรรพากร จึงร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนกรมสรรพากรคุณธรรม ภายใต้คุณธรรม  
อัตลักษณ์ “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มอบใจบริการ” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เพื่อให้เจ้าหน้าที่
กรมสรรพากรได้ยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกันทั้งองค์กร 

 5.2 ศึกษาการขับเคลือ่นคณุธรรมอตัลกัษณข์องกรมสรรพากรไปสูจ่รยิะปฏบิตัิทีเ่ปน็รูปธรรม
ของบุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 
 กรมสรรพากรกำหนดให้ทุกหน่วยงาน จัดทำประกาศเจตนารมณ์ และกำหนดจริยปฏิบัติตาม
บริบทของแต่ละหน่วยงาน โดยให้อยู่ภายใต้คุณธรรมอัตลักษณ์ของกรมสรรพากร คือ “ซื่อสัตย์  
รับผิดชอบ มอบใจบริการ” (HAS) และให้จัดทำกิจกรรม/โครงการ เพื่อขับเคลื่อนให้จริยะปฏิบัติของ
หน่วยงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ประชุม
หารือบุคลากรภายในหน่วยงาน ขั้นตอนที่ 2 กำหนดจริยปฏิบัติของหน่วยงานและเตรียมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนที่ 3 ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมอัตลักษณ์ และจริยปฏิบัติของ
หน่วยงาน ขั้นตอนที่ 4 นำเสนอโครงการและกิจกรรมเพื่อสนับสนุน HAS ของหน่วยงาน และขั้นตอนที่ 5 
ดำเนินการตามแผน/กิจกรรม ตามกรอบเวลา   
 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กรมสรรพากร
กำหนด โดยการประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในหน่วยงานเพื่อกำหนดจริยปฏิบัติของ
หน่วยงาน และได้ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมอัตลักษณ์ และจริยปฏิบัติของสำนักงาน
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สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีจริยะปฏิบัติของบุคลากร 
คือ “ปฏิบัติราชการอย่างโปร่งใส มีวินัยรับผิดชอบ ตอบแทนสังคม”  

ในส่วนของการกำหนดโครงการ/กิจกรรม เพื ่อขับเคลื ่อนจริยะปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 ได้พิจารณามุ่งเน้นปัญหาและอุปสรรคในงานบริหาร
จัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ส่วนแนะนำและตรวจสอบภาษีอากร ได้แก่จำนวนรายผู้ประกอบการใน
ท้องที่มีเป็นจำนวนมาก ทำให้ภาระงานของส่วนแนะนำและตรวจสอบภาษีมีจำนวนมาก และด้าน
ประสบการณ์ในการตรวจสอบภาษีอากรของเจ้าหน้าที่ การขอย้ายสถานที่ทำงาน การถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ นำไปสู่การกำหนดโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ใน
แต ่ละด ้าน ซ ึ ่ งการปฏ ิบ ัต ิงานตามโครงการทำให ้บ ุคลากรของสำน ักงานสรรพากรพ ื ้นที่
กรุงเทพมหานคร 10 ได้รับรู้ถึงคุณธรรมอัตลักษณ์ที่กรมสรรพากรต้องการ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

 5.3 อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาเรื่อง “การปฏิบัติงานตามเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ศึกษากรณี
สำนักงานสรรพากรพื ้นที ่กร ุงเทพมหานคร 10”  ผลการศึกษาพบว่ามีป ัจจัยสำคัญที ่มีผลต่อ 
การปฏิบัติงานตามเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของกรมสรรพากร ซึ่งนำมาอภิปรายผลได้
ดังนี้ 
 1) ปัจจัยด้านภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กร จากผลการศึกษาพบว่าผู้บริหารกรมสรรพากรได้
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกรมสรรพากร โดยมีเป้าหมายการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือให้เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข มีการกำหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรด้วยการขับเคลื่อนงาน
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การกำหนดค่านิยมร่วม และคุณธรรมอัตลักษณ์ของบุคลากร
กรมสรรพากร ซึ ่งส่งผลให้องค์กรมีการพัฒนาก้าวไปสู ่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ และ
ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้    
 สอดคล้องกับผลการศึกษาของสมบัติ ทีฆทรัพย์ (2547 ) ได้กล่าวถึงหน้าที่ของผู้บริหารโดย
อ้างถึง Peter Ducker ว่าได้วางหลักพ้ืนฐานหน้าที่เฉพาะของผู้บริหารไว้ 5 ประการคือ  

1) เป็นผู้กำหนดเป้าหมาย   
2) จัดตั้งองค์การและวางระเบียบปฏิบัติให้เหมาะสม  
3) กระตุ้นให้พนักงานทำงานด้วยการสื่อสารภายในระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน  
4) ติดตามวัดผลในสิ่งที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือต้องแก้ไข  
5) พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้อง รวมทั้งผู้บริหารเองด้วย 
ปัจจัยด้านการสื่อสารคุณธรรมอัตลักษณ์ขององค์กร จากผลการศึกษาพบว่ากรมสรรพากรมี

การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานด้านการ
ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม เพื่อให้บุคลากรในทุกหน่วยงานได้รับทราบผ่านระบบอินทราเน็ต และได้
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สร้างการรับรู้ในคุณธรรมอัตลักษณ์ของกรมสรรพากร ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรด้วยการใช้สื่อประเภทต่าง 
ๆ เช่น การจัดทำโปสเตอร์แสดงข้อความคุณธรรมอัตลักษณ์ และจริยปฏิบัติของกรมสรรพากรประกาศ
ไว้ที่หน่วยงานทั่วประเทศ การใช้สื่อออนไลน์ เช่น Facebook กรมสรรพากร และ YouTube เป็นต้น 
โดยมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเกี่ยวกับการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม เพ่ือให้ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป 
สามารถติดตามข่าวสารโดยเข้าถึงได้ง่าย  
 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นิสาชล รัตนสาชล (2541) การนำเสนอถึงอัตลักษณ์ของ
องค์การที่โดดเด่น จำเป็นต้องมีการสื่อสารที่มีประสิทธิผลไปสู่กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม แนวทางที่จะ
สื ่อสารอัตลักษณ์ไปสู ่กลุ ่มเป้าหมายนั้นต้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของอัตลักษณ์ที ่กำหนดไว้   
การสื่อสารองค์การต้องไปในทิศทางเดียวกัน แต่มีการปรับแต่งวิธีการสื่อสารหรือเนื้อหาให้เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย 

 5.4 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา  

 1. เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมประสบความสำเร็จในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน กรมสรรพากรควรสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เช่น การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้สื ่อประเภทต่าง เพื ่อให้บุคลากรเกิดความสนใจในการรับรู้  
การฝึกอบรมและการปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้าน ควรเชื่อมโยงหรือสอดแทรกรายละเอียดเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม ไปด้วย เพ่ือส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานทุก ๆ ด้าน เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ 
  2. การถ่ายทอดคุณธรรมอัตลักษณ์ของกรมสรรพากร สู่การปฏิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ 
มุ่งเน้นการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ แสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ด้วยการเผยแพร่รายละเอียดการปฏิบัติงาน และการจัดโครงการ
กิจกรรมต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานผ่านทางระบบอินทราเน็ต ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่
ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานจะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต์ของ
หน่วยงานให้มีรายละเอียดที่ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ซึ่งจะต้องมีบุคลากรที่มีความชำนาญในการ
จัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงาน ควรมีการฝึกอบรมพัฒนาทักษะให้บุคลากรที ่ปฏิบัติงานในด้านนี้ 
สามารถพัฒนาความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และถ้ามีการโยกย้ายบุคลากร จะต้องมีบุคลากรที่สามารถ
ปฏิบัติงานแทนได้ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
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การศกึษาปญัหาและแนวทางแกไ้ขในการบรหิารงบประมาณในโครงการลงทนุที่
มกีารผกูพนังบประมาณปตีอ่ไปของสำนกัการโยธา กรงุเทพมหานคร 

 

วัชรา มานิตย์* 

บทคดัยอ่ 

การศึกษาครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที ่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการบริหาร
งบประมาณในโครงการลงทุนที่มีการผูกพันงบประมาณปีต่อไปของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร 
และ 2) เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงบประมาณของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร  
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จำนวน 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ สำนักงานออกแบบ สำนักงานวิศวกรรมทาง 
และกองควบคุมการก่อสร้าง โดยเจาะจงเฉพาะข้าราชการตำแหน่งระดับปฏิบัติงาน ระดับปฏบิัติการ 
ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 150 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาใช้แบบสอบถาม ซึ่งได้รับกลับคืนมาครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน 96 คน โดยสอบถามระดับ
ความคิดเห็นเกี ่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการบริหารงบประมาณในโครงการลงทุนที ่มีการผูกพัน
งบประมาณปีต่อไปด้านการจัดทำงบประมาณ ด้านการบริหางบประมาณ และด้านการติดตามและ
ประเมินผลงบประมาณ สถิต ิท ี ่ ใช ้ในการว ิเคราะห์ข ้อม ูล ได ้แก่ ค ่าร ้อยละ ค่าเฉล ี ่ย และ  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับระดับปัญหาอุปสรรคในการบริหารงบประมาณในโครงการลงทุนที่มีการผูกพันงบประมาณปี
ต่อไป ประกอบด้วย ด้านการจัดทำงบประมาณ ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการติดตามและ
ประเมินผลงบประมาณ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีปัญหามากที่สุดคือ ด้านการ
บริหารงบประมาณ ส่วนด้านที่มีระดับปัญหาน้อยที่สุดคือ ด้านการจัดทำงบประมาณ 

  ในส่วนของข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารงบประมาณในโครงการ
ลงทุนที่มีการผูกพันงบประมาณปีต่อไป ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะโดย เน้นในเรื่องของการ
จัดลำดับความสำคัญของโครงการ และแนวทางในการจัดเก็บ จัดทำ รวบรวมข้อมูล และเสนอ
รายงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกส่วนราชการของสำนักการโยธาและมีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน 
เพ่ือสะดวกในการจัดทำและติดตามประเมินผล 

คำสำคัญ: กระบวนการงบประมาณ การบริหารงบประมาณ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร 
 

 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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1. บทนำ 
งบประมาณเป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศอย่างหนึ่งของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ งบประมาณจึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับ
ภาคส่วนราชการในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการพัฒนาประเทศ
ตามที่รัฐบาลได้วางไว้ รวมถึงกรุงเทพมหานครเองในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษมีหน้าที ่ในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในเขตพื ้นที ่กร ุงเทพมหานคร และ  
การที่หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานครจะสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ผลลัพธ์
เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน 
หน่วยงานจะต้องมีการวางแผนกำหนดแนวทางในการดำเนินการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
โดยต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน 
การรายงาน รวมถึงการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและกรุงเทพมหานคร 

กระบวนการงบประมาณหรือวงจรงบประมาณประกอบด้วย การจัดทำงบประมาณ  
การอนุมัติงบประมาณ การบริหารงบประมาณ และการติดตามงบประมาณ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนการงบประมาณจะมีรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติแยกย่อยลงไป ซึ่งจะต้อง
เป็นไปตามระเบียบวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง การบริหารงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพจะช่วยให้การดำเนินงานด้านอื่น ๆ เป็นไปได้ด้วยดี และการบริหารงบประมาณที่เป็น
ระบบ มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ จะทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และ
บรรลุเป้าหมายตรงตามแผนงานที่วางไว้  

การบริหารงบประมาณเป็นขั้นตอนการนำงบประมาณไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน โดยในส่วน
ของงบประมาณกรุงเทพมหานคร จะเริ่มเมื่อข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณผา่น
ความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคมถึง 30 กันยายนของปีถัดไป ส่วนราชการทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที ่ได้รับ
งบประมาณจะต้องวางแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินให้หมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายที่ระบุไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเตรียม จัดทำ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีของ
กรุงเทพมหานคร การขออนุมัติเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การบริหารงบประมาณ ศึกษาวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของแผนงาน ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของกรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนการใช้
จ่ายเงิน และการกำหนดทิศทางการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำแผนงบประมาณ
และแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า การวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการ
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ดำเนินการ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง ฯลฯ   

สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานครมีภารกิจหลักดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน โดยดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางลอด อุโมงค์ ทางยกระดับ เพ่ือเพ่ิมผิว
จราจร เชื ่อมโยงโครงข่ายถนนเป็นการเพิ ่มขีดความสามารถของการจราจรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
จากภารกิจดังกล่าว ในแต่ละปีสำนักการโยธาจึงมีโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางลอด  
ทางต่างระดับต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงจะได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการตามภารกิจจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็น
โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานและวงเงินค่อนข้างสูงมีการผูกพันงบประมาณปี
ต่อ ๆ ไป ซึ่งสำนักการโยธาจะต้องดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ได้รับงบประมาณที่
ระบุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม แต่จากการ
บริหารงบประมาณที่ผ่านมาพบว่า มีปัญหาอุปสรรคหลายประการในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ 
ของกระบวนการงบประมาณ ทั ้งในขั ้นตอนการจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณ และ 
การติดตามประเมินผลงบประมาณ ทำให้การดำเนินการโครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ 
ประกอบกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงานของกรุงเทพมหานครยังต้องมีการกำหนด
งบประมาณรายจ่ายตามนโยบายเร่งด่วนของผู ้บริหาร ซึ่งอาจขาดความพร้อมในการดำเนินการ 
เนื่องจากมีระยะเวลาเตรียมการที ่จำกัดต้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เหล่านี้ล้วนมี
ผลกระทบเป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร  

ดังนั้น ผู้ศึกษาในฐานะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการงบประมาณของกรุงเทพมหานคร  
อีกทั้งได้รับมอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบงบประมาณของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร จึงมีความ
สนใจที ่จะศึกษาปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจ ัดทำงบประมาณของสำน ักการโยธา 
กรุงเทพมหานคร โดยจะศึกษาการบริหารงบประมาณในโครงการลงทุนที่มีการผูกพันงบประมาณปีต่อไป 
เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาอุปสรรคในด้านการจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณ 
และการติดตามงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อจะได้นำผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหาร
งบประมาณของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ให้คุ ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
กรุงเทพมหานคร 

 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
      1) เพื ่อศึกษาปัจจัยที ่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการบริหารงบประมาณของสำนักการโยธา 
กรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะโครงการลงทุนที่มีการผูกพันงบประมาณปีต่อไป 

2) เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร 
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3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
3.1 วิธีการดำเนินการ 
1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

           ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรในส่วนราชการสังกัดสำนักการ
โยธา กรุงเทพมหานครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการงบประมาณ ได้แก่ การจัดทำงบประมาณ  
การบริหารงบประมาณ และการติดตามประเมินผลงบประมาณ ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ 
สำนักงานออกแบบ สำนักงานวิศวกรรมทาง และกองควบคุมการก่อสร้าง จำนวน 150 คน โดยเลือก
เฉพาะเจาะจงข้าราชการในระดับปฏิบัติงาน ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญการ 
และระดับชำนาญการพิศษ ที่เกี ่ยวข้องกับกระบวนการงบประมาณในโครงการลงทุนที่มีการผูกพัน
งบประมาณปตี่อไป 

2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณในโครงการ

ลงทุนที่มีการผูกพันงบประมาณปีต่อไปของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร  ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ตำแหน่งระดับ       

ส่วนราชการที่สังกัด     
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการบริหารงบประมาณในโครงการลงทุนที่มี

การผูกพันงบประมาณปีต่อไปของสำนักการโยธากรุงเทพมหานคร 
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด ให้ผู ้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น และ

เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารงบประมาณในโครงการลงทุนที่มีการผูกพันงบประมาณปี
ต่อไป  

3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขในการบริหารงบประมาณในโครงการลงทุนที่มีการผูกพัน

งบประมาณปีต่อไปของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ดำเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเองโดยการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือตอบแบบสอบถาม ในระหว่างวันที่ 
24–26 กรกฎาคม 2562 หลังจากนั้นได้เก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบข้อมูลแล้ว 
พร้อมตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของการตอบข้อคำถามในแบบสอบถาม แล้วนำแบบสอบถาม
ที่มีความถูกต้องครบถ้วนมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 

4) การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขในการบริหารงบประมาณในโครงการลงทุนที่มีการผูกพัน

งบประมาณ ปีต่อไปของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานครครั ้งนี ้ ผู ้ศึกษาได้นำแบบสอบถามมา
ดำเนินการวิเคราะห์หาค่าสถิติ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS มาทำการวิเคราะห์ข้อมูล 
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โดยการหาความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: SD) แล้วนำผลที่ได้มานำเสนอด้วยรูปแบบตาราง และสรุปผล 
เป็นคำบรรยายประกอบ 

3.2 กรอบแนวคิด 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง รวมทั้งพระราชบัญญัติ คู ่มือการ

ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการงบประมาณใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการบริหารงบประมาณในโครงการลงทุนที่มีการผูกพัน
งบประมาณปีต่อไปของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ได้กรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้       
 
 
 
  
 
 
 
                                     
  
    
4. ผลการศึกษา 
     1) ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณในโครงการลงทุนที่มีการผูกพันงบประมาณปี
ต่อไปของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 โดยด้านการ
บริหารงบประมาณ มีปัญหามากที่สุด มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.99 รองลงมาคือด้านการติดตามและ
ประเมินผลงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ลำดับสุดท้ายคือ ด้านการจัดทำงบประมาณ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.91 ดังตารางที่ 1 

ตารางที ่ 1 แสดงค่าเฉลี ่ย และค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับปัญหาอุปสรรคในการบริหาร
งบประมาณในโครงการลงทุนที ่ม ีการผูกพันงบประมาณปีต่อไปของสำนักการโยธา 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้าน 

ปญัหาและอปุสรรคในการบรหิารงบประมาณ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน แปลผล 

1. ด้านการจัดทำงบประมาณ 3.91 .81 มาก 
2. ด้านการบริหารงบประมาณ 3.99 .81 มาก 
3. ด้านการติดตามและประเมินผลงบประมาณ 3.95 .82 มาก 
                    รวม 3.95 .79 มาก 

โครงการลงทนุทีม่กีารผกูพนังบประมาณปตีอ่ไปของ 

สำนกัการโยธา กรงุเทพมหานคร 

ปญัหาและอปุสรรคในการบรหิารงบประมาณใน
โครงการลงทนุ 

                         ทีม่กีารผกูพนังบประมาณปี
ตอ่ไปของสำนกัการโยธา กรงุเทพมหานคร                        

สำนกัการโยธา กรงุเทพมหานคร ดา้นการตดิตามและประเมนิผล ดา้นการบรหิารงบประมาณ ดา้นการจดัทำงบประมาณ 
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 2) ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารงบประมาณในโครงการลงทุนที่มีการ
ผูกพันงบประมาณปีต่อไป จากการตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 

(1) จัดทำรายละเอียดสำหรับของบประมาณไว้ล่วงหน้า 
(2) ให้แต่ละส่วนราชการจัดทำคำของบประมาณในระบบ MIS 2 ด้วยตนเอง 
(3) ควรมีการจัดทำคำของบประมาณในเดือนมกราคมของทุกปี 
(4) จัดเตรียมรายละเอียดและเรียงลำดับความสำคัญของโครงการให้ถูกต้อง 
(5) จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดก่อน 
(6) ควรให้กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภคเป็นผู้จัดลำดับความสำคัญของ

โครงการแล้วจึงส่งข้อมูลให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องดำเนินการจัดทำแผนเพื่อของบประมาณ  
(7) ใช้แนวทางในการบริหารและติดตามที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน 

ไม่ต้องเสียเวลาทำงานซ้ำซ้อน และไปใช้เวลาเพื่อทำงานอ่ืนได้อีก 
(8) ให้ความสำคัญกับกำหนดระยะเวลาการดำเนินการจนสิ้นสุดอย่างชัดเจนเพื่อให้

ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถดำเนินการได้จริง 
(9) ควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการบริหารงบประมาณในแต่ละปี   
(10) ใช้ข้อมูลและรูปแบบในการจัดทำรายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่

เป็นรูปแบบ เดียวกันในทุกส่วนราชการของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เพ่ือความสะดวก ในการ
จัดทำข้อมูลและผู้บริหารของแต่ละส่วนราชการได้รับข้อมูลรูปแบบเดียวกันได้รับข้อมูลรูปแบบ
เดียวกัน  

(11) ให้ความสำคัญกับการติดตามประเมินผลมากขึ ้น  เพื ่อใช้ในการจัดลำดับ
ความสำคัญของโครงการที่ควรได้รับงบประมาณก่อน-หลัง ในครั้งต่อไป 

(12) ติดตามและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยรวดเร็ว 
 

5. สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรคในการบริหารงบประมาณในโครงการลงทุนที่มีการผูกพันงบประมาณปีต่อไป

ของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีปัญหามากที่สุดคือ 
ด้านการ-บริหารงบประมาณในเรื่องที่เกี ่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีปัญหามากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของพันจ่าอากาศเอกเรืองเดช ศิลมี 
(2556) ที ่ได้ศึกษาปัจจัยที ่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของเจ้าหน้าที่
งบประมาณ ส่วนราชการกองทัพอากาศ และพบว่า ด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเงิน การคลัง
และงบประมาณ เป็นปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของเจ้าหน้าที ่งบประมาณ  
ส่วนราชการกองทัพอากาศมากที่สุด และอรวรรณ ปฏิมาประกร (2558) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง
ป ัจจ ัยที ่ส ่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการบร ิหารงบประมาณของเจ ้าหน้าที ่งบประมาณ
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กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร
งบประมาณกองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ด้านการบริหารจัดการงบประมาณในเรื่องที่
เกี่ยวกับระเบียบแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารงบประมาณบ่อยทำให้ขาดความรู้
ความเข้าใจส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้ามีปัญหามากที่สุด ด้านความรู้เกี่ยวกับงบประมาณในเรื่องที่
เกี่ยวกับการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารงบประมาณบ่อยทำให้ขาดความรู้ส่งผลให้การดำเนินงาน
ล่าช้ามากที่สุด 

ลำดับถัดมาคือด้านการติดตามและประเมินผลงบประมาณในเรื่องที่เกี ่ยวกับการจัดทำ
รายงานและผลการประเมินตามตัวชี้วัดที่กำหนด มีปัญหามากที่สุด รองลงมาคือ การประเมินผลการ
ดำเนินงานและการใช้จ่าย เงินว่า เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และการจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินตามระยะเวลาที่กำหนด โดยเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบติดตามผลการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณว่า เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน และเรื่องเก่ียวกับการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการโครงการ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาอยู่ในลำดับ
สุดท้ายเท่ากัน และเป็นไปในแนวทางเดียวกับผลการศึกษาวิจัยเรื่องปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการ
บริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษานครนายก  
ของอานนท์ เรืองวุฒิ (2548) ที่พบว่า มีปัญหาในการบริหารงบประมาณโดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ซึ่งในด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน  
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดทำเครื่องมือในการประเมินผลผลิตตามตัวชี้วัดความสำเร็จของสถานศึกษา
มากที่สุด และน้อยที่สุดคือการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

ลำดับสุดท้ายคือ ด้านการจัดทำงบประมาณในเรื่องที่เกี่ยวกับการบรรจุโครงการ/รายการไว้
ในแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครประจำปีหรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่ วยงานมี
ปัญหามากที่สุด รองลงมาคือเรื ่องเกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาในการจัดทำงบประมาณตามปฏิทิน
งบประมาณ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล เอกสาร และรายละเอียดของโครงการที่เสนอขอ
งบประมาณประจำปี เช่น แบบ รายการ ประมาณราคา การจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของแตล่ะ
โครงการที่เสนอของบประมาณประจำปี และเรื่องเก่ียวกับการทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณ ตามลำดับ สอดคล้องกับ จีรภัทร์ สมเทพ (2551) ที่ได้
ศึกษาแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 
พบว่า ปัญหาอุปสรรคด้านแผนงาน/โครงการที่ไม่ได้มีการจัดลำดับความสำคัญหรือความจำเป็น
เร่งด่วนจะมีปัญหามากที่สุด และปภาดา ช่างเพ็ชรผล (2556) ได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดทำงบประมาณของกรมราชองครักษ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีปัญหามากที่สุด 
ได้แก่ ด้านการบริหารงบประมาณในเรื่องที่เกี่ยวกับการได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีจาก
รัฐบาลไม่เป็นไปตามที่เสนอของบประมาณประจำปี เนื่องจากการจัดทำงบประมาณ การประมาณ
การรายจ่ายที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รองลงมาได้แก่ ด้านการจัดทำงบประมาณใน
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เรื ่องที ่เกี ่ยวกับการวางแผนการจัดทำงบประมาณทั้งในระยะสั ้นและระยะยาวของหน่วยงาน  
ซึ ่งความสำคัญของการจัดทำงบประมาณจะต้องจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณให้มีความ
สอดคล้องกับแผนและนโยบายของรัฐบาล โดยจะต้องมีการวางแผนการจัดทำงบประมาณท้ังในระยะ
สั้นและระยะยาวเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ปัญหาในภาพรวมของการจัดทำ
งบประมาณของกรมราชองครักษ์อยู่ในระดับปานกลาง 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัย 
จากผลการศึกษาระดับปัญหาอุปสรรคในการบริหารงประมาณในโครงการลงุทนที่มีการ

ผูกพันงบประมาณปีต่อไปของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งด้านที่มีปัญหามากที่สุดคือ ด้านการบริหารงบประมาณ รองลงมาคือ ด้านการติดตาม
และประเมินผลงบประมาณ สุดท้ายคือ ด้านการจัดทำงบประมาณ และจากแบบสอบถามพบ
ข้อเสนอแนะเพียง 2 ด้าน คือ ด้านการจัดทำงบประมาณ และด้านการติดตามประเมินผลงบประมาณ 
ซึ่งสรุปได้ว่า ในส่วนของการจดัทำงบประมาณ เน้นในเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
เป็นส่วนใหญ่ และในส่วนของการติดตามและประเมินผลงบประมาณ เน้นในเรื่องของแนวทางในการ
จัดเก็บ จัดทำ รวบรวมข้อมูล และเสนอรายงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกส่วนราชการของสำนัก
การโยธาและมีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อสะดวกในการจัดทำและติดตามประเมินผล โดยไม่มี
ข้อเสนอแนะด้านการบริหารงบประมาณ ซึ่งมีระดับปัญหามากที่สุดในการบริหารงบประมาณใน
โครงการลงทุน ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงขอนำเสนอข้อเสนอแนะในด้านการบริหารงบประมาณโดยวิเคราะห์
จากข้อมูลในแบบสอบถาม ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ด้านการบริหารงบประมาณมีปัญหาอุปสรรค
มากที่สุด โดยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
มีปัญหามากที่สุด รองลงมาคือ เรื่องเก่ียวกับการดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ได้รับ
งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เรื ่องเกี ่ยวกับความเข้าใจในระเบียบ 
หลักเกณฑ์และแนวทางการบร ิหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที ่สำน ักงบประมาณ
กรุงเทพมหานครกำหนด เรื่องเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการพิจารณางบประมาณเช่น การ
อนุมัติเงินประจำงวด การโอนงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ และสุดท้ายเรื ่องเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน  จึงขอเสนอแนะให้มีการอบรม
และให้ความรู้เพื่อทำความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติให้มากขึ้นและ
เป็นในแนวทางเดียวกัน ซึ ่งหากมีความรู ้ความเข้าใจตรงกันจะช่วยลดขั ้นตอนในการพิจารณา
งบประมาณลงได้ เนื่องจากมีการจัดทำรายละเอียดและแนบเอกสารครบถ้วนถูกต้อง รวมทั้งลด
ข้อผิดพลาดในการกำหนดรายละเอียดในเอกสารงบประมาณ ส่งผลให้การก่อหนี้และเบิกจ่ายเป็นไป
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินตามที่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าในการจัดทำคำขอ
งบประมาณ 
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ข้อเสนอแนะงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต 
1) ควรมีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กับผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณทั้ง

ในระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และระดับบริหาร เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดทั้งแนวดิ่งและแนวราบ 
2) ควรทำการศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณในโครงการลงทุน

ทีม่ีการผูกพันงบประมาณปีต่อไปด้วย เพ่ือจะได้ทราบถึงผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ         
3) ควรทำการศึกษาปัญหาอุปสรรคในการบริหารงบประมาณในโครงการลงทุนที่มีการผูกพัน

งบประมาณปีต ่อไปของสำนักการโยธา กร ุงเทพมหานคร เปร ียบเทียบกับหน่วยงานอื ่นของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อจะได้ทราบว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนากรุงเทพมหานครต่อไป 
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แนวทางการพฒันาคณุภาพการใหบ้รกิารโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ 
ตำบลตลาดขวญั จงัหวดันนทบรุ ี

ศุภดา วุฒิวัย* 

บทคดัยอ่ 

รายงานการค้นคว้าอิสระนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดขวัญ และหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดขวัญ โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชน
ทั่วไปผู้เข้ารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดขวัญ จำนวน 232 ตัวอย่าง ซึ่งใช้เทคนิค
การวิจัยแบบผสมระหว่างเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่เข้ารับ
บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยู่ในร้อยละ 70.7 และเพศชายอยู่ในร้อยละ 29.3 อายุส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงอายุ 40-60 ปีขึ ้นไป ร้อยละ 34.5 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ระดับประถมศึกษาหรือต่ำ  
ร้อยละ 50.4 และอาชีพส่วนใหญ่ประกอบด้วยอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 
42.86 ผลการศึกษาระดับคุณภาพให้บริการ พบว่า ระดับคุณภาพบริการของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีทำเลที ่ตั้ง
เหมาะสมและเดินทางไป-มาสะดวก คิดเป็นร้อยละ 50.9 2) เจ้าหน้าที่ มีกิริยาสุภาพ อ่อนโยน                  
มีความนุ่มนวลในการให้การพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 48.3 และ 3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย อาคารสถานที่มีความสะอาด คิดเป็นร้อยละ 47 และมีระดับคุณภาพ
บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น้อยที่สุด 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ 1) ท่านได้ รับการ
ช่วยเหลือเมื่อมีอาการรุนแรงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 24.1 2) เจ้าหน้าที่อธิบายเหตุผล เมื่อท่านต้องรอคอย
เพ่ือรับบริการ, เจ้าหน้าที่มีการรับฟังปัญหาอย่างตั้งใจและเต็มใจให้ความช่วยเหลือ คิดเป็นร้อยละ 31 
และ 3) เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นและพร้อมในการให้บริการ ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย ได้แก่  

1) สาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ควรเพิ่มเติมนโยบายและยุทธศาสตร์คุณภาพบริการของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้รับบริการและการรับรู้ถึง
คุณภาพบริการ โดยกำหนดคุณภาพบริการด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการและด้านการรู้จัก
และเข้าใจผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น 

 
*
 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์  
 118 หมู่ที ่3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควรกำหนดแผนงานเรื่องคุณภาพบริการ จัดบริการให้
ผู้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการ เพื่อให้ผู้มารับบริการเกิด
ความเชื่อมั่นในคุณภาพบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ควรรักษามาตรฐานในการให้บริการ โดยมีการทบทวน
ความรู้ และจัดอบรบให้กับเจ้าหน้าที่ 
 
1. บทนำ 

ประเทศไทยได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพเป็นระยะเวลามากกกว่า 30 ปี โดยมีสุขศาลา
ต่อมาเป็นสถานีอนามัย ศูนย์สุขภาพชุมชน และมาเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในปัจจุบัน 
กระทรวงสาธารณสุขได้มีการดำเนินงาน เพ่ือยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของ
ประชาชน ข้อมูลจากกระทรวงพบว่า หน่วยบริการปฐมภูมิสามารถผ่านเกณฑ์คุณภาพบริการ
เครือข่ายปฐมภูมิต่ำมากเพียงร้อยละ 14.19 อันจะกระทบต่อคุณภาพการบริการประชาชน                 
(สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2561) 

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 15 แห่ง ศูนย์บริการ
สาธารณสุข(เทศบาลนครนนทบุรี) 6 แห่ง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า (แม่ข่าย) 1 แห่งและโรงพยาบาล
เฉพาะทาง 3 แห่ง (สถาบันบำราศนราดูร, สถาบันโรคทรวงอก และโรงพยาบาลศรีธัญญา) ให้บริการ
ประชาชนในพื้นที่จำนวน 367,900 คน มีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์ 125 คน 
ทันตแพทย์ 25 คน เภสัชกร 42 คน พยาบาล 423 คน จำนวนประชากรต่อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ 
แพทย์ 1 คนต่อประชาชน 439 คน , ทันตแพทย์ 1 คน ต่อประชาชน 52 คน , เภสัชกร 1 คนต่อ
ประชาชน 121 คน, พยาบาล 1 คน ต่อประชาชน 2,601 คน กระจายอยู่ในหน่วยบริการต่าง ๆ  
ยอดผู้ใช้บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเมืองนนทบุรี รายปี 2559 จำนวน 
71,054 คน รายปี 2560 จำนวน 100,551 คน และรายปี 2561 จำนวน 97,756 คน (สำนักงาน
สาธารณสุข 8 จังหวัดร่วมกับ สปสช.เขต 4 สระบุรี) จากข้อมูลสถิติดังกล่าวจะเห็นว่ามีจำนวน
ผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากอาจมีผลต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ 
รายงานของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (Nonthaburi Public Health Data) พบว่า 
มีตัวชี้วัดบางตัวที่หน่วยบริการสาธารณสุขในอำเภอเมืองนนทบุรี ทำได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ตัวชี้วัด 20 
ข้อ ผ่าน 17 ไม่ผ่าน 3 ได้แก่ 1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ดี            
(ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50) ผลงานร้อยละ 46.54 2) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่
ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
50) ผลงานร้อยละ 28.03 และ 3) ร้อยละของหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ 
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50) ผลงานร้อยละ 6.34 นอกจากนี้การ
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ให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่ให้บริการครอบคลุมใน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูโรค รวมทั้งคุ้มครองผู้บริโภค เป็นที่พ่ึงของประชาชน  

ดังนั้น การให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพบริการจึงเป็นสิ่งสำคัญ จากที่กล่าวมาข้างต้น 
ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดขวัญ  
เขตอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดขวัญ เขตอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี ให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 

 
2. คำถามการวิจัย 
 ระดับของคุณภาพการให้บริการและแนวทางการพัฒนาการให้บริการของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดขวัญควรเป็นอย่างไร 
 
3. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดขวัญ 

2) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตลาดขวัญ 

 
4. ขอบเขตการวิจัย 

4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
งานวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ตลาดขวัญ 
4.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดขวัญ 
4.3 ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรที่จะศึกษาในการวิจัยครั้งนี้คือประชาชนผู้เข้ารับบริการของโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำบลตลาดขวัญ  
 
5. การทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

การศึกษาในครั้งนี้มุ่งศึกษาเพื่อหาระดับของคุณภาพการให้บริการและแนวทางการพัฒนา
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดขวัญ เพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอให้กับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลตลาดขวัญ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ ซึ่งผู้ศึกษาได้ค้นคว้า
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เอกสาร แนวคิดที่เก่ียวข้อง ข้อมูลพื้นฐานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

5.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพบริการ 
พาราซุรามาน ซีแทมล์และเบอร์รี่ (Parasuraman, Zeithaml, and Berry, 1985) กล่าวว่า 

คุณภาพบริการ เป็นการให้บริการที่มากกว่าหรือตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการ เป็นเรื่องของ
การประเมินหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นเลิศของการบริการในภาพรวมในมิติของการ
รับรู้ซึ่งเป็นไปในรูปแบบของการเปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่อการบริการที่คาดหวังและการบริการตาม
การรับรู้ว่ามีความสอดคล้องกันอย่างไร สิ่งที่พาราซุรามาน และเบอร์รี่ ให้ความสนใจในการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการนั้น เป็นการมุ่งตอบคำถามสำคัญ 3 ข้อ ประกอบด้วย            

1) คุณภาพในการให้บริการคืออะไร (What is service quality?)    
2) อะไรคือสาเหตุที ่ทำให้เกิดปัญหาคุณภาพในการให้บริการ (What causes service-

quality Problems?)  
3) องค์การสามารถแก้ปัญหาคุณภาพในการให้บริการที ่เก ิดได้อย่างไร ( What can 

organizations do to solve these problems?) 
พาราซุรามาน และคณะ (Parasuraman et al., 1988) กล่าวว ่า คุณภาพการบริการ

(Service quality) เป็นความแตกต่างระหว่างความคาดหวัง (Expectation - WHAT THEY WANT)
กับการรับรู้  (perception – WHAT THEY GET) สรุปได้ว ่าการให้บริการที ่มีคุณภาพ เป็นการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้รับบริการอย่างสม่ำเสมอ 

คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) หมายถึง ระดับความสามารถของการบริการ              
ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่มีข้อผิดพลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และทำให้
ผู้รับบริการพึงพอใจ ประทับใจ และกลับมาใช้บริการอีก คุณภาพ คือ ความพอใจของผู้รับบริการ
ลักษณะของการบริการที่มีคุณภาพ 

คุณภาพบริการ คือ ความประทับใจ ความพึงพอใจที่ผู้ให้บริการส่งมอบให้กับผู้รับบริการ  
โดยผู้รับบริการจะตัดสินจากปัจจัย 4 ด้าน ดังนี้ 

1) ความน่าเชื ่อถือและไว้วางใจ ผู ้ให้บริการต้องแสดงความน่าเชื ่อถือและไว้วางใจได้  
ควรให้บริการได้อย่างถูกต้องที่ได้ตกลงกันไว้และตรงต่อเวลา การตอบสนอง ควรมีความตั้งใจและเต็ม
ใจให้บริการเพื่อแสดงถึงการเอาใจใส่ในงานบริการอย่างเต็มที่ 

2) การให้ความมั ่นใจ ผู้ให้บริการต้องทำให้ผู ้ร ับบริการมั่นใจ โดยปราศจากความเสี ่ยง
อันตราย ตลอดจนแสดงความสามารถท่ีทำให้เกิดความเชื่อใจได้ในตัวผู้ให้บริการ 

3) การดูแลเอาใจใส่ โดยให้ความสนใจ ให้บริการอย่างเอาใจใส่ ถือผลประโยชน์สูงสุดของ
ผู้รับบริการเป็นสำคัญ เข้าใจความต้องการของผู้รับบริการ 
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4. ภาพลักษณ์ขององค์กรและผู้ให้บริการ ควรมีความสะดวกท่ีให้บริการทั้งองค์กร มีอุปกรณ์
ทันสมัย มีเทคโนโลยีสูง มีบุคลากรที่มีความสามารถได้รับอิทธิพลมาจากการรับรู้คุณภาพการบริการ 
คุณภาพผลิตภัณฑ์และราคา 

5.2 หลักการบริการที่ดี 
การบริการที่ดีนั่นต้องคำนึงถึงผู้รับบริการเป็นสำคัญ โดยจะต้องทำให้ผู้รับบริการมีความสุข 

ไม่รู้สึกว่ารอนาน มีความสะดวกมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน มีบรรยากาศที่รื่นรมย์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการจนทำให้ผู้รับบริการรับรู้ถึงคุณภาพการบริการนั้น ๆ 

สมิต สัชฌุกร (2546: 173-174) เสนอว่าหลักการให้บริการที่ดี คือ สอดคล้องตรงตามความ
ต้องการของผู้รับบริการ การให้บริการต้องคำนึงถึงผู้รับบริการเป็นหลักจะต้องนำความต้องการของ
ผู้รับบริการ มาเป็นข้อกำหนดในการให้บริการดังนี้ 

1) สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ การให้บริการต้องคำนึงถึงผู้รับบริการ
เป็นหลักจะต้องนำความต้องการของผู้รับบริการมาเป็นข้อกำหนดในการให้บริการ แม้ว่าจะเป็นการ
ให้ความช่วยเหลือที่เราเห็นว่าดีและเหมาะสมแก่ผู้รับบริการเพียงใด แต่ถ้าผู้รับบริการไม่สนใจไม่ให้
ความสำคัญการบริการนั้นก็ไร้ค่า 

2) ทำให้ผู ้รับบริการเกิดความพอใจ คุณภาพคือความพอใจของลูกค้าเป็นหลักเบื้องต้น
เพราะฉะนั้นการบริการจะต้องมุ่งมั่นให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจ และถือเป็นหลักสำคัญในด้านการ
ประเมินผลการให้บริการ ไม่ว่าเราจะตั้งใจให้บริการมากมายเพียงใด แต่ก็เป็นเพียงด้านปริมาณแต่
คุณภาพของบริการวัดได้ด้วยความพอใจของลูกค้า 

3) ปฏิบัติโดยความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน การให้บริการซึ่งจะตอบสนองความต้องการและ
ความพอใจของผู้รับบริการที่เห็นได้ชัดคือการปฏิบัติที่ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องและมีความ
สมบูรณ์ครบถ้วน เพราะหากมีข้อผิดพลาดขาดตกบกพร่องแล้วก็ยากที่จะทำให้ลูกค้าพอใจแม้จะมีคํา
ขอโทษขออภัย ก็ได้รับเพียงความเมตตา 

4) การให้บริการที ่รวดเร็ว ส่งสินค้าหรือให้บริการตรงตามกำหนดเวลาเป็นสิ ่งส ำคัญ  
ความล่าช้าไม่ทันกำหนด ทำให้เป็นการบริการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ นอกจากการส่งสินค้าทัน
กำหนดเวลาแล้วยังจะต้องพิจารณาถึงความเร่งรีบของลูกค้าและตอบสนองให้รวดเร็วก่อนกำหนดด้วย  

5) ไม่ก่อผลเสียหายแก่บุคคลอื่น ๆ การให้บริการในลักษณะใดก็ตามจะต้องมาพิจารณา
โดยรอบ จะมุ่งประโยชน์ที่จะเกิดแก่ลูกค้าฝ่ายเราเท่านั้นไม่เป็นการเพียงพอจะต้องคำนึงถึงผู้เกี่ยวข้อง
หลายฝ่าย รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อมจึงควรยึดหลักในการให้บริการจะระมัดระวังไม่ทำให้เกิดผล
กระทบ ทำความเสียหายให้แก่บุคคลอื่นด้วย 
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6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและการสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย ผู้วิจัยได้

กำหนดกรอบแนวคิดเกี ่ยวกับคุณภาพของการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
ตลาดขวัญ ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
7. วธิดีำเนินการวจิัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้เทคนิคการวิจัยแบบผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง
คุณภาพ เกี่ยวข้องกับคุณภาพของการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดขวัญ   
โดยมีลำดับขั้นตอนการศึกษา และรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

7.1 หน่วยที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
7.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
7.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
7.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
7.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

7.1 หน่วยที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 หน่วยที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นปัจเจกบุคคล คือ ประชาชนผู้เข้ารับบริการของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดขวัญ 

7.2 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนผู้เข้ารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ตลาดขวัญ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 1,101 คน 

คุณภาพบริการของโรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพตำบลตลาดขวัญ จังหวัดนนทบุรี 

1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

2. ความเชื่อมั่นไว้วางใจได้ 

3. การตอบสนองต่อผู้รับบริการ 

4. การให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ 

5. การรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำบลตลาดขวัญ 
จังหวัดนนทบุรี 
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2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรหรือผู้รับบริการ ที่มีสัญชาติไทยทั้งชายและหญิง ที่มารับ
บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดขวัญ จำนวนทั้งสิ้น 232 ตัวอย่าง 

การหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ คือ ประชากรหรือผู้รับบริการ ที่มีสัญชาติไทยทั้งชาย

และหญิง ที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดขวัญ จังหวัดนนทบุรี โดยใช้สูตรใน
การคำนวณของ Daniel (2010) แทนค่าในสูตรได้ดังนี้ 
 

n     =         NZ 2 α/2 P(1-P) 

                               Z 2 α/2 P(1-P) + (N-1) d 2 
 
 

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 

Z α/2 = ค่าสถิติมาตรฐาน จากตาราง Z ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 มีค่าเท่ากับ 1.96 
N = จำนวนประชากรในการศึกษา 
P = 0.3 (คุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลทั่วไปของรัฐบาลในเขตจังหวัดปทุมธานีของ 

ศิริพร เจริญศรีวิริยะกุล พ.ศ.2554 คุณภาพบริการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 33) 
d = ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ผู้วิจัยยอมให้เกิดได้สูงสุดเท่ากับ 0.05  
แทนค่าในสูตรข้างต้นจะได้จำนวนตัวอย่าง ดังนี้ 

n     =         1101(1.96) 2 x 0.3(1-0.3) 
                              (1.96)2 0.3(1-0.3)+(1101-1)(0.05) 2 

           n     =        221.4  
จากการคำนวณจะได้กลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการจำนวน 221 คน เพื่อป้องกันการสูญหายของ

กลุ่มตัวอย่าง หรือความผิดพลาดจากการเก็บข้อมูล จึงทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เพิ่มอีก   
ร้อยละ 5 เท่ากับ 11.1 คน ปัดเป็นจำนวน 11 คน รวมทั้งสิ้น 232 ตัวอย่าง 

7.3 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถาม (Questionnaire)  

เป็นการผสมระหว่างเชิงปริมาณ และคุณภาพในการสอบถามถึงระดับของสภาพปัจจุบันของคุณภาพ
การให้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดขวัญ เพื่อให้ทราบถึงระดับของคุณภาพการ
ให้บริการขององค์กร และเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการขององค์กรโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
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 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาด
ขว ัญจังหว ัดนนทบุร ี ล ักษณะคำถามเป็นมาตราส ่วนประมาณค่า( Rating Scales) 5 ระดับ                         
มาประยุกต์ใช้มีจำนวนข้อคำถามทั้งหมด 25 ข้อ โดยแบ่งสอบถามออกเป็น 5 ด้าน คือ 1) ความเป็น
รูปธรรมของบริการ 2) ความเชื่อถือไว้วางใจ 3) การตอบสนองต่อผู้รับบริการ 4) การให้ความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการ 5) ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 คะแนนผลทางบวก 
   ระดับคุณภาพบริการมากที่สุด   5 
   ระดับคุณภาพบริการมาก    4 
   ระดับคุณภาพบริการปานกลาง   3 
   ระดับคุณภาพบริการน้อย    2 
   ระดับคุณภาพบริการน้อยที่สุด   1 
 การให้คะแนนในภาพรวมและรายด้าน 
   เกณฑ์การประเมินผลสามารถวัดได้ดังนี้ (Bloom, 1975) 
   ร้อยละ 80 ขึ้นไป (100-125 คะแนน )   ระดับมาก 
   ร้อยละ 60-79 (75-99 คะแนน)    ระดับปานกลาง 
   น้อยกว่าร้อยละ 60 (25-74คะแนน)   ระดับน้อย 
 การให้คะแนนรายด้าน 
   เกณฑ์การประเมินผลสามารถวัดได้ดังนี้ (Bloom, 1975) 
   ร้อยละ 80 ขึ้นไป (20-25 คะแนน )   ระดับมาก 
   ร้อยละ 60-79 (15-19 คะแนน)    ระดับปานกลาง 
   น้อยกว่าร้อยละ 60 (5-14 คะแนน)   ระดับน้อย 
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นคำถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ โดยเว้นช่องว่างให้เขียนคำตอบในส่วนที่ 2 

7.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลในวิจัยครั้งนี้ขึ้นเองตามกรอบแนวคิดของ

การวิจัย โดยผู้วิจัยจะทำการส่งเครื่องมือให้กลุ่มตัวอย่างเพ่ือตอบด้วยตนเอง 

7.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยจะใช้สถิติพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows (Statistical Program 
for the Social Science)  
 2) ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการนำข้อมูลไปทำการวิเคราะห์เนื้อหา 
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8. ผลการศึกษา 
การดำเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบลตลาดขวัญ โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเชิงปริมาณและคุณภาพเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม ข้อมูลเชิงปริมาณจะนำมาวิเคราะห์ผลการศึกษาข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ หรือโปรแกรม SPSS และในส่วนของข้อมูลเชิงคุณภาพจะทำการวิเคราะห์ข้อมูล
การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที ่1 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ขอ้มลูทัว่ไป จำนวน รอ้ยละ 

1. เพศ   
       ชาย 68 29.3 

       หญิง 164 70.7 
รวม 232 100.00 

2. อายุ   
       20 -39 ปี 52 22.4 
       40-60 ปี  100 43.1 
       61 ปีขึ้นไป 80 34.5 

รวม 232 100 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด   
       ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 117 50.4 

       มัธยมศึกษาหรือต่ำกว่าปริญญาตรี 69 29.8 
       ปริญญาตรีขึ้นไป 46 19.8 

รวม 232 100 
4. อาชีพ   
      เกษตรกรรม 61 26.3 
      ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/รับจ้างทั่วไป 88 37.1 
      รับราชการ/พนักงานของรัฐ 34 15.5 

      นักเรียน/นักศึกษา/ทำงานบ้าน 49 21.1 
รวม 84 100 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าประชาชนที่เข้ารับบริการเพศหญิงอยู่ในร้อยละ 70.7 และเพศชายอยู่

ในร้อยละ 29.3 อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 40-60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 34.5 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่
ระดับประถมศึกษาหรือต่ำ ร้อยละ 50.4 และอาชีพส่วนใหญ่ประกอบด้วยอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/
รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 42.86 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลตลาดขวัญ    

ตารางที่ 2 แสดงค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับของคุณภาพการ
ให้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดขวัญ 

n = 232 

คณุภาพของการใหบ้รกิาร 

ระดบัการปฏบิตั ิ

มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีส่ดุ 
ความถี ่
(รอ้ยละ) 

ความถี ่
(รอ้ยละ) 

ความถี ่
(รอ้ยละ) 

ความถี ่
(รอ้ยละ) 

ความถี ่
(รอ้ยละ) 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีทำเล
ที่ตั้งเหมาะสมและเดินทางไป-มาสะดวก 

118 
(50.9) 

79 
(34.1) 

33 
(14.2) 

2 
(0.9) 

0 
(0) 

2. เจ้าหน้าที่ มีกิริยาสุภาพ อ่อนโยน  
มีความนุ่มนวลในการให้การพยาบาล 

112 
(48.3) 

90 
(38.8) 

30 
(12.9) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย อาคารสถานท่ีมีความ
สะอาด 

109 
(47.0) 

71 
(30.6) 

47 
(20.3) 

4 
(1.7) 

1 
(0.4) 

4. ท่านได้รับทราบข้อมูลการเจ็บป่วย 
และได้รับคำแนะนำท่ีถูกต้อง 

106 
(45.7) 

106 
(45.7) 

20 
(8.6) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5. เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพตำบลมีบุคลิกภาพท่ีดี มีการแต่งกาย
เหมาะสม สะอาดเรียบร้อย 

103 
(44.4) 

111 
(47.8) 

17 
(7.3) 

1 
(0.4) 

0 
(0) 

6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีการ
บันทึกประวัติการรักษาหรือข้อมูลอื่น ๆ อย่าง
ถูกต้อง 

100 
(43.1) 

 

104 
(44.8) 

 

28 
(12.1) 

 

0 
(0) 

0 
(0) 

7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีการ
ให้บริการที่หลากหลายตรงกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

96 
(41.4) 

104 
(44.8) 

32 
(13.8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สะอาดปลอดภัย 

94 
(40.5) 

109 
(47.0) 

29 
(12.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

9. ท่านได้รับการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม 93 
(40.1) 

113 
(48.7) 

26 
(112) 

0 
(0) 

0 
(0) 

10. ท่านเชื่อมั่นว่าโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพตำบล จ่ายยาได้ถูกต้อง 

92 
(39.7) 

97 
(41.8) 

41 
(17.7) 

1 
(0.4) 

0 
(0) 

11. ท่านเชื่อมั่นว่าได้รับความเท่าเทียม 
และเสมอภาคในการมารับบริการ 

92 
(39.7) 

108 
(46.6) 

31 
(13.4) 

1 
(0.4) 

0 
(0) 
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คณุภาพของการใหบ้รกิาร 

ระดบัการปฏบิตั ิ

มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีส่ดุ 
ความถี ่
(รอ้ยละ) 

ความถี ่
(รอ้ยละ) 

ความถี ่
(รอ้ยละ) 

ความถี ่
(รอ้ยละ) 

ความถี ่
(รอ้ยละ) 

12. โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำบล 
มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความน่าเชื่อถือและ 
เป็นที่ยอมรับ 

87 
(37.5) 

119 
(51.3) 

25 
(10.8) 

1 
(0.4) 

0 
(0) 

13. โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำบล 
ให้บริการที่ถูกต้องแม่นยำทุกครั้ง  
เช่น การวัดสญัญาณชีพ 

87 
(37.5) 

100 
(43.1) 

42 
(18.1) 

3 
(1.3) 

0 
(0) 

14. โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำบล  
มีระบบการให้บริการที่ดี ถูกต้องรวดเร็ว 

85 
(36.6) 

108 
(46.6) 

39 
(16.8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

15. เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพตำบลมีการสอบถามถึงความต้องการ 
และเข้าใจถึงความแตกต่างของบุคคล 

84 
(36.2) 

 

112 
(48.3) 

36 
(15.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

16. โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำบล 
มีการจัดบริการที่อำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้รับบริการ 

83 
(35.8) 

 

114 
(49.1) 

35 
(15.1) 

 

0 
(0) 

 

0 
(0) 

 
17. เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพตำบลให้ความสำคญักับท่านในฐานะ
ผู้รับบริการ มีความเอื้ออาทร 

82 
(35.3) 

120 
(51.7) 

30 
(12.9) 

0 
(0) 

0 
(0) 

18. เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพตำบล จดจำผูร้ับบริการได ้

82 
(35.3) 

120 
(51.7) 

29 
(12.5) 

1 
(0.4) 

0 
(0) 

19. ท่านเชื่อมั่นว่า แพทย์หรือเจ้าหน้าที่  
มีความเช่ียวชาญเป็นมืออาชีพและมี
ประสบการณ ์

80 
(34.5) 

114 
(49.1) 

38 
(16.4) 

0 
(0) 

0 
(0) 

20. เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพตำบลมีการรักษาความลับของผู้ป่วย 

80 
(34.5) 

118 
(50.9) 

34 
(14.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

21. โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำบล 
มีเจ้าหน้าที่เพยีงพอในการให้บริการ 

77 
(33.2) 

114 
(49.1) 

38 
(16.4) 

3 
(1.3) 

0 
(0) 

22. เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้นและ 
พร้อมในการให้บริการ 

77 
(33.2) 

124 
(53.4) 

31 
(13.4) 

0 
(0) 

0 
(0) 

23. เจ้าหน้าที่อธิบายเหตผุล เมื่อท่าน 
ต้องรอคอยเพื่อรับบริการ 

72 
(31.0) 

128 
(55.2) 

32 
(138) 

0 
(0) 

0 
(0) 

24. เจ้าหน้าท่ีมีการรบัฟังปัญหาอย่าง 
ตั้งใจและเต็มใจให้ความช่วยเหลือ 

72 
(31) 

127 
(54.7) 

35 
(14.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 
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คณุภาพของการใหบ้รกิาร 

ระดบัการปฏบิตั ิ

มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีส่ดุ 
ความถี ่
(รอ้ยละ) 

ความถี ่
(รอ้ยละ) 

ความถี ่
(รอ้ยละ) 

ความถี ่
(รอ้ยละ) 

ความถี ่
(รอ้ยละ) 

25. ท่านได้รับการช่วยเหลือเมื่อม ี
อาการรุนแรงขึ้น 

56 
(24.1) 

134 
(57.8) 

41 
(17.7) 

1 
(0.4) 

0 
(0) 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า เมื่อพิจารณาคำถามรายข้อ ผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพบริการ

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่  
1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีทำเลที่ตั้งเหมาะสมและเดินทางไป-มาสะดวก คิดเป็น

ร้อยละ 50.9 2) เจ้าหน้าที่ มีกิริยาสุภาพ อ่อนโยน มีความนุ่มนวลในการให้การพยาบาล คิดเป็น 
ร้อยละ 48.3 และ 3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย อาคารสถานที่
มีความสะอาด คิดเป็นร้อยละ 47 และมีระดับคุณภาพบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
น้อยที่สุด 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ 1) ท่านได้รับการช่วยเหลือเมื่อมีอาการรุนแรงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
24.1 2) เจ้าหน้าที่อธิบายเหตุผล เมื่อท่านต้องรอคอยเพื่อรับบริการ , เจ้าหน้าที่มีการรับฟังปัญหา
อย่างตั้งใจและเต็มใจให้ความช่วยเหลือ คิดเป็นร้อยละ 31 และ 3) เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นและ
พร้อมในการให้บริการ 

 
9. บทวพิากษแ์ละขอ้ถกเถยีง 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลตลาดขวัญ  

อัจฉรา ขันใจ (2558) ได้ทำการศึกษาเรื่องความคาดหวังคุณภาพการบริการของผู้ประกันตน
โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน พบว่า ความคาดหวังและการรับรู ้คุณภาพการบริการด้านการ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ การให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ 
ความเห็นอกเห็นใจ และความเป็นรูปธรรมในการบริการ  

บุญทารัตน์ แจ่มทุ่ง (2558) ได้ทำการศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการผู้ป่วย แผนกศัลยกรรม 
โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการผู้ป่วย แผนกศัลยกรรมโรงพยาบาล 
แม่สอด จังหวัดตาก และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการให้บริการผู้ป่วย แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาล
แม่สอด จังหวัดตาก ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ
ผู้ป่วย ได้แก่ ระดับความคาดหวังเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ระดับทัศนคติเกี่ยวกับคุณภาพการ
ให้บริการ ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการผู้ป่วย แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาล 
แม่สอด จังหวัดตาก ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ ความคาดหวังเกี่ยวกับ
คุณภาพการให้บริการ และทัศนคติต่อคุณภาพการให้บริการ 
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อักษรศิลป์ พรมเกษ (2558) ได้ทำการศึกษาเร ื ่องคุณภาพการให้บริก ารผู ้ป่วยนอก                     
โรงพยาบาลนวมินทร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนวมินทร์ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจความคาดหวังบริการสุขภาพและคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยนอก 
ระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการ
ให้บริการ ได้แก่ อาชีพ ระดับการศึกษา จำนวนครั้งการเข้ารับบริการ ความคาดหวังคุณภาพการ
ให้บริการ และการเข้าถึงบริการสุขภาพ 

สุจรรยา กนกแก้ว (2558) ได้ทำการศึกษาเรื ่องคุณภาพบริการคลินิกทันตกรรมของ
ผู้รับบริการโรงพยาบาลบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพบริการ
คลินิกทันตกรรม 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุสถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน จำนวนครั้งที่มารับบริการต่อปีกับคุณภาพบริการคลินิกทัน
กรรมของผู้รับบริการ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังต่อการบริการกับคุณภาพ
บริการคลินิกทันตกรรม 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ต่อการบริการกับคุณภาพบริการ
คลินิกทันตกรรม ผลการศึกษาพบว่า ผู้รับบริการคลินิกทันตกรรมมีความพึงพอใจระดับคุณภาพ
บริการคลินิกทันตกรรม ในขณะที่ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพบริการคลินิกทันตกรรมของ
ผู้รับบริการโรงพยาบาลบ้านกรวด ได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ความคาดหวังต่อการบริการ 
และการรับรู้ต่อการบริการผลการศึกษาครั้งนี้เสนอแนะให้โรงพยาบาลบ้านกรวดควรส่งเสริมคุณภาพ
บริการคลินิกทันตกรรมโดยการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการที ่ตอบสนองความคาดหวังของ
ผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น 

สุดารัตน์ จังอินทร์ (2559) ได้ทำการศึกษาเรื่องคุณภาพบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังโรงพยาบาล
โพทะเล จังหวัดพิจิตร เพื่อศึกษาคุณภาพบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังโรงพยาบาลโพทะเลจังหวัดพิจิตร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการสว่น
ใหญ่มีความพึงพอใจคุณภาพบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพบริการ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ การเข้าถึงบริการสุขภาพและความคาดหวังในการรับ
บริการผล 

จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล            
มีความสอดคล้องกับงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง โดยพบว่า ในภาพรวมมีระดับ คุณภาพบริการของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 66.8 รองลงมาอยู่ใน
ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 33.2 และไม่พบระดับน้อย คุณภาพบริการของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลรายด้านเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริก าร ส่วนใหญ่
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 74.6 ด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ ส่วนใหญ่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
74.1 ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ส่วนใหญ่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 73.7 ด้านความเชื่อมั่น
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ไว้วางใจได้ ส่วนใหญ่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 72.8 ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 70.3 และเมื่อพิจารณารายข้อ ผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพ
บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล มีทำเลที่ตั้งเหมาะสมและเดินทางไป-มาสะดวก คิดเป็นร้อยละ 50.9 2) เจ้าหน้าที่  
มีก ิร ิยาส ุภาพ อ่อนโยน มีความนุ ่มนวลในการให้การพยาบาล คิดเป ็นร ้อยละ 48.3 และ  
3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย อาคารสถานที่มีความสะอาด            
คิดเป็นร้อยละ 47 และมีระดับคุณภาพบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพตำบล น้อยที่สุด 3 
อันดับสุดท้าย ได้แก่ 1) ท่านได้รับการช่วยเหลือเมื ่อมีอาการรุนแรงขึ ้น คิดเป็นร้อยละ 24.1                   
2) เจ้าหน้าที่อธิบายเหตุผล เมื่อท่านต้องรอคอยเพ่ือรับบริการ, เจ้าหน้าที่มีการรับฟังปัญหาอย่างตั้งใจ
และเต็มใจให้ความช่วยเหลือ คิดเป็นร้อยละ 31 และ 3) เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นและพร้อมใน
การให้บริการ 
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บทบาทของคณะอนกุรรมการตลุาการศาลยตุธิรรมประจำชัน้ศาล 
ในการรกัษาวนิยัขา้ราชการตลุาการ 

 

สุทิตา กายะเสนา* 
 

บทคดัยอ่ 

การค้นคว้าอิสระ เรื่อง บทบาทของคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประจำชั้นศาลใน
การรักษาวินัยข้าราชการตุลาการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาบทบาทของคณะอนุกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมประจำชั้นศาลในการรักษาวินัยข้าราชการตุลาการ ภายใต้ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ตุลาการ พ.ศ. 2552 2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 3) เพื่อศึกษาแนวทางการ
พัฒนาบทบาทของคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประจำชั้นศาลในการรักษาวินัยข้าราชการ
ตุลาการตามประมวลจริยธรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และ 4) เพื ่อศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการรักษาวินัยของข้าราชการตุลาการ    

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษารวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประจำชั้น
ศาลในการรักษาวินัยข้าราชการตุลาการ รวมถึงการสืบค้นข้อมูลจากกฎหมาย ระเบียบ งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และการเก็บข้อมูลแบบการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
(Key Informant) จำนวน 10 คน ประกอบไปด้วย อนุกรรมการตุลาการประจำชั้นศาลอุทธรณ์ 
ผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม ผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมและหัวหน้า
ส่วนวินัยและส่งเสริมจริยธรรม  

ผลการศึกษาในวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 พบว่า บทบาทของคณะอนุกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมประจำชั้นศาลในการรักษาวินัยข้าราชการตุลาการ  ถูกกำหนดไว้ตามวิธีการดำเนินงาน                     
คือ การประชุมที่เป็นไปด้วยความอิสระ โดยประกอบไปด้วย การอภิปรายความเห็น การแสดงความ
คิดเห็น การให้ข้อสังเกต โดยบทบาทหน้าที่ตามวิธีการดำเนินงานต้องเป็นการทำงานด้วยหลักการ
พิจารณาข้อเท็จจริง จากพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักการของความถูกต้องรวมถึงทำหน้าที่
อย่างตรงไปตรงมา มีหลักในการพิจารณาการพิจารณาให้ความเห็นยึดหลักประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ความสัมพันธ์ส่วนตัว และต้องทำหน้าที่ด้วยความกล้าหาญไม่เกรงกลัวต่อการถูกฟ้องร้องจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

 
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
118 หมู่ที ่3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป ิกรุงเทพมหานคร 10240  
E-mail: Suthita_21@hotmail.com 
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สำหรับการให้ข้อสังเกตจะเป็นไปในกรณีที่พบว่า สำนวนการสอบสวนการกระทำความผิด
วินัยไม่ครบถ้วนตามที่ถูกกล่าวหา หรือไม่อาจแก้ข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นได้ หรือคณะอนุกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมมีความเห็นที่แตกต่างนอกเหนือไปจากความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน และเห็นว่า
ความเห็นที่แตกต่างจะมีประโยชน์ต ่อการพิจารณาลงโทษก็จะให้ข ้อสังเกต เพื ่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาให้กับคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการผู้ที่มี
อำนาจพิจารณาลงโทษขั้นสุดท้าย อีกทั้งในกรณีที่คณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเห็นว่า
บทลงโทษที่คณะกรรมการสอบสวนเสนอมายังไม่เหมาะสมหรือไม่ได้เสนอบทลงโทษมา ก็จะให้
ข้อสังเกตเพ่ือปรับบทลงโทษให้ความเหมาะสมกับความผิดที่เกิดขึ้น 

สำหรับบทบาทในการรักษาวินัยนอกเหนือจากการดำเนินงานคือการดำรงตนเป็นแบบอย่าง
ทั้งในเรื่องงานและการดำรงตนอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในการดำรงตนให้กับผู้พิพากษา  
อีกทั้งเป็นต้นแบบที่ดีด้านจริยธรรม ในฐานะที่มีบทบาทเป็นคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมที่
พิจารณาในเรื่องการลงโทษวินัยข้าราชการตุลาการ  

หากพิจารณาบทบาทหน้าที่ในการรักษาวินัยสามารถแบ่งได้เป็น 2 มิติ คือ มิติที่ 1 บทบาท
หน้าที่ในการกลั่นกรองความเห็นเรื่องบทลงโทษสำหรับผู้ที่กระทำความผิดวินัย มิติที่ 2 บทบาทหน้าที่
ในการเป็นผู้พิทักษ์คุณธรรมให้กับข้าราชการตุลาการที่ถูกร้องเรียนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยให้ความคุ้มครอง ปกป้องผู้ที่ไม่ได้กระทำความผิดทางวินัยให้ได้รับความเป็นธรรม เพ่ือเป็นการ
บำรุงขวัญและกำลังใจ  

ผลการศึกษาในวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน คือ 
การได้รับข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาการกระทำผิดวินัยไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจากการทำหน้าที่
ของคณะกรรมการสอบสวนวินัย มีความความเชี่ยวชาญหรือความชำนาญในการสอบสวนที่แตกต่าง  

ผลการศึกษาในว ัตถ ุประสงค์การว ิจ ัยข ้อที ่  3 พบว ่าแนวทางการพัฒนาบทบาทของ
คณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประจำชั้นศาลในการรักษาวินัยข้าราชการตุลาการตามประมวล
จริยธรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการทำความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่การทำงานร่วมกันก่อน
เข้าทำหน้าที่ เพื่อจะได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่แท้จริงอันจะส่ งผลให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ควรมีการประเมินกรอบแนวคิดการทำงานของคณะอนุกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรมในเรื่องการลงโทษวินัยข้าราชการตุลาการว่ากรอบแนวคิดตรงกับ มติ ก.ต. หรือไม่ เพื่อเป็นการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาบทบาทการทำหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  

ผลการศึกษาในวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 4 พบว่า แนวทางการพัฒนาการรักษาวินัยของ
ข้าราชการตุลาการคือการปลูกฝังแนวคิดการเป็นข้าราชการตุลาการที่ดี ให้กับผู้ช่วยผู้พิพากษาใน
ขณะที่ฝึกอบรม เพ่ือจะได้เติบโตขึ้นเป็นข้าราชการตุลาการที่ดี อีกท้ังควรปลูกฝังจิตวิญญาณการเป็นผู้
พิพากษาให้กับผู้ช่วยผู้พิพากษา เพ่ือจะได้เข้าใจถึงลักษณะวิชาชีพอย่างแท้จริง เพ่ือจะได้ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ซึ่งจะเป็นการช่วยในเรื่องรักษาวินัยได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันแม้จะ
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มีประมวลจริยธรรมคอยกำกับเรื่องการดำรงตนไว้ก็ตาม แต่ในการฝึกอบรมความรู้ให้กับผู้พิพากษาไม่
ควรเน้นการฝึกอบรมในด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว ควรเน้นการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ควบคู่กันไป นอกจากนี้ผู้บังคับบัญชาจะต้องคอยดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องการปฏิบัติงานและการ
ดำรงตนอย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีความประพฤติหรือข้อสังเกตที่จะนำไปสู่การกระทำที่เป็นความผิด
วินัย ก็จะต้องรายงานผลตามความเป็นจริงเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการกระทำความผิดวินัยอีกทั้ง
ยังเป็นวิธีการในการรักษาวินัย 

คำสำคัญ: คณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประจำชั้นศาล การรักษาวินัย ข้าราชการตุลาการ 
 

1. บทนำ 

ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ  
มาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั ้งราชการส่วนกลาง ส่วน ภูมิภาค  
ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงาน
ของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำ
บริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
รวมตลอดทั้งพัฒนา เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชน
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  

รัฐพึงดำเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไป
ตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้ อำนาจ หรือ
กระทำการ โดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการ
พิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   

รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนด
ประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที ่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ ่งต้องไม่ต่ำกว่าม าตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560, 2560: 19) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แยกศาลยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรม 
โดยบัญญัติให้ศาลยุติธรรมมีหน่วยงานธุรการที ่เป็นอิสระ มีเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็น
ผู้บังคับบัญชาที่ขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม 
พ.ศ. 2543 มาตรา 5 บัญญัติให้มีสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระ มีอำนาจ
หน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการศาลยุติธรรม เช่น การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การบริหารการเงิน
และพัสดุ การวางแผนเกี่ยวกับบุคลากร การบริหารจัดการอาคารสถานที่ งานทางวิชาการ งานส่งเสริม
งานตุลาการ และท่ีสำคัญคือ การสนับสนุนงานตุลาการอันเป็นภาระหลักให้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบมี
ประสิทธิภาพและเป็นเลิศในการอำนวยความยุติธรรม   
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ศาลยุติธรรมได้กำหนดวิสัยทัศน์ “ศาลยุติธรรม เป็นสถาบันที่อำนวยความยุติธรรม เพื่อให้
สังคมสงบสุข เป็นธรรม และเสมอภาค โดยยึดหลักนิติธรรม”  
 โดยมีพันธกิจ 4 ประการ ได้แก่ 
 1. อำนวยความยุติธรรมเพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
 2. พัฒนาและสร้างระบบสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว สะดวก 
ทันสมัย และเป็นสากล 
 3. เสริมสร้างความร่วมมือทางการศาล และกระบวนการยุติธรรมไทย และต่างประเทศ 
 4. ธำรงความศรัทธา และความเชื่อมั่นในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อความสงบสุข และ
ความมั่นคงของสังคมไทยที่ยั่งยืน (สำนักงานศาลยุติธรรม, 2560: 2) 

นอกจากการพิจารณาพิพากษาคดีที่จะต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรมแล้ว ข้าราชการตุลาการ 
ผู้ซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีจักต้องดำรงตนให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธา  
อันจะส่งผลให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปด้วยความบริสุทธิ ์และยุติธรรม อีกทั ้งส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ที่ดีของศาลยุติธรรม ซึ่งในการรักษาวินัยข้าราชการตุลาการให้ดำรงตนอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมตามจริยธรรมของข้าตุลาการ มีคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ทำหน้าที่ในการ
บริหารงานบุคคลที่เก่ียวข้องกับข้าราชการตุลาการ   

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 47 
กำหนดให้ ก.ต. มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ ก.ต.  
แล้วรายงานต่อ ก.ต. ได้ให้ ก.ต. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประจำชั้นศาลชั้นศาล
ละหนึ ่งคณะ มีอำนาจหน้าที ่กลั ่นกรองเสนอความเห็นเกี ่ยวกับการแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่ง  
การโยกย้ายแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง รวมทั้งการลงโทษข้าราชการตุลาการในชั้นศาลนั้นต่อ ก.ต. 
เพื่อประกอบการพิจารณา (กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการตุลาการ 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543, 2561: 32) 

โดยคณะอนุกรรมการตุลาการประจำชั้นศาล ชั้นศาลละหนึ่งคณะ ประกอบไปด้วย  
ศาลฎีกา โดยให้แต่งตั้งจากข้าราชการตุลาการที่ดำรงตำแหน่งในศาลฎีกาในตำแหน่งที่ไม่ต่ำ

กว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา จำนวน 7 คน  
ศาลอุทธรณ์ โดยให้แต่งตั้งจากข้าราชการตุลาการที่ดำรงตำแหน่งในศาลอุทธรณ์และศาล

อุทธรณ์ภาคในตำแหน่งที่ไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์หรือผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค จำนวน 7 คน   
ศาลชั้นต้น ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตุลาการที่ดำรงตำแหน่งในศาลชั้นต้น ซึ่งได้รับเงินเดือน

และเงินประจำตำแหน่งตั้งแต่ชั้น 2 ขึ้นไป จำนวน 7 คน    
 ในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประจำชั้นศาล ตามระเบียบ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยองค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และวิธีดำเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุตธรรม พ.ศ. 2554 ได้กำหนดให้มีอำนาจหน้าที่กลั่นกรองเสนอ
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ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การลงโทษ
ข้าราชการตุลาการ หรือกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติต่อ ก.ต หรือต่อประธานศาลฎีกาตามที่
ประธานศาลฎีกามอบหมายเพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้มีหน้าที่ เกี่ยวกับการประชุมโดยอิสระ 
เช่น การอภิปรายแสดงความคิดเห็นการออกเสียงลงคะแนนและการตีความ (กฎหมายและระเบียบ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการตุลาการระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วย
องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และวิธีดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
พ.ศ. 2554, 2561: 22) 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการ พ.ศ. 2552 เป็นกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมวินัย
ข้าราชการตุลาการเพื ่อให้ดำรงตนอย่างถูกต้องเหมาะสมตามจริยธรรม โดยประมวลจริยธรรม
ข้าราชการมีเจตนารมณ์เพื่อให้ข้าราชการเกิดสำนึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ผดุง
เกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการควรแก่ความไว้วางใจและเชื่อมั่นของปวงชน และดำรงตนตั้งมั่นเป็น
แบบอย่างที่ดีงาม เนื่องจากประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการ พ.ศ. 2552 ได้กำหนดบทบัญญัติที่
ครอบคลุมการดำรงตนทั้งในการปฏิบัติหน้าที่และการดำรงตนในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ข้าราชการตุลาการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำรงตนให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธา  
จึงกล่าวได้ว่าบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ ตุลาการศาลยุติธรรมประจำชั้นศาล ที่ทำหน้าที่
พิจารณากลั ่นกรองความเห็นกรณีการลงโทษข้าราชการตุลาการภายใต้ประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการตุลาการ พ.ศ.2552 มีบทบาทและความสำคัญต่อการรักษาวินัยของข้าราชการตุลาการเป็น
อย่างยิ่ง อันจะเป็นการควบคุมและพัฒนาวินัยข้าราชการตุลาการให้มีความถูกต้องเหมาะสมตาม
จริยธรรมและการดำรงตน 
 ในการบริหารงานของศาลยุติธรรมตามนโยบายของประธานศาลฎีกา นอกจากจะต้องมุ่ง
อำนวยความยุติธรรมให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรมแล้ว ในการบริหารจัดการคดีก็จะต้องทำให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมรวดเร็วขึ ้น ง่ายขึ ้น เสียค่าใช้จ่ายน้อยลง ใน
ขณะเดียวกันข้าราชการตุลาการผู้ซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดี จักต้องทำให้ประชาชนเกิด
ความเชื่อมั่นต่อความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการตุลา
การ เนื่องจากความเชื่อม่ันที่ประชาชนมีให้ศาลยุติธรรม จะธำรงไว้ซึ่งความศรัทธาและความเชื่อมั่นใน
การอำนวยความยุติธรรม อันจะทำให้ศาลยุติธรรมเป็นสถาบันที่เป็นหลักในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือ
พัฒนาประเทศ ในขณะเดียวกันภารกิจด้านการอำนวยความยุติธรรมได้มุ่งเน้นเพื่อให้การบริหารงาน
ภาครัฐเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงส ุด อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ  
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2. วตัถปุระสงค์ของการศกึษา 

1) เพื่อศึกษาบทบาทของคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประจำชั้นศาลในการรักษา
วินัยข้าราชการตุลาการ ภายใต้ประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการ พ.ศ. 2552   

2) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 
3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทของคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประจำ

ชั้นศาลในการรักษาวินัยข้าราชการตุลาการตามประมวลจริยธรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการรักษาวินัยของข้าราชการตุลาการ 

 
3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

3.1 วิธีการศึกษา 
ผู้ศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล

ที่สำคัญ จำนวน 10 คน ดังต่อไปนี้ อนุกรรมการตุลาการประจำชั้นศาลอุทธรณ์ จำนวน 7 คน ผู้บริหาร
สำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน 1 คน ผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม จำนวน 1 
คน และหัวหน้าส่วนวินัยและส่งเสริมจริยธรรม จำนวน 1 คน นี้ โดยผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured interview) ใช ้คำถามเดียวกัน แบบคำถามปลายเปิด (Open–ended)  
เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview)   

3.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
บทบาทของคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประจำชั้นศาลในด้านการรักษาวินัย  

ตามวิธีการดำเนินงานมีบทบาทหน้าที่ ได้แก่ ด้านการอภิปรายความเห็น  ด้านการแสดงความคิดเห็น  
และด้านการให้ข้อสังเกตในประเด็นการลงโทษวินัยข้าราชการตุลาการ นอกจากนี้บทบาทหน้าที่ใน
ด้านการรักษาวินัยนอกเหนือจากการดำเนินงาน ได้แก่ การดำรงตนเป็นแบบอย่าง ซึ่งจากบทบาท
หน้าที ่ที ่ได้รับส่งผลต่อมุมมองการรักษาวินัยของข้าราชการตุลาการภายใต้ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการตุลาการในด้านจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในทางอรรถคดี ด้านการปฏิบัติหน้าที่
ในทางธุรการ ด้านกิจการอื่น และด้านการดำรงตนและครอบครัว และจากบทบาทหน้าที่ที ่ได้รับ
มอบหมาย สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาบทบาทหน้าที่เพื่อให้การรักษาวินัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกท้ังสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาการรักษาวินัยข้าราชการตุลาการ ผู้ศึกษา
จึงได้กำหนดกรอบแนวคิดดังนี้ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
4. ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ อนุกรรมการตุลาการประจำชั้นศาล
อุทธรณ์ จำนวน 7 คน ผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน 1 คน ผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรม จำนวน 1 คน และหัวหน้าส่วนวินัยและส่งเสริมจริยธรรม จำนวน 1 คน  
รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 รายด้วยกัน พร้อมทั้งได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถสรุปผล
การศึกษาได้ ดังนี้ 

คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการตุลาการ โดยมีบทบาทและภารกิจในการวางแผนกำลังคนในด้านตุลาการ เช่น  
การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง การสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา
บุคลากร การควบคุมให้ข้าราชการตุลาการอยู่ในกรอบแห่งจริยธรรม และมาตรการในการรักษาวินัย

การรักษาวนิยัขา้ราชการตลุาการภายใต้
ประมวลจรยิธรรมข้าราชการตลุาการ 

▪ ด้านจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ในทางอรรถคดี 

▪ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในทางธุรการ 
▪ ด้านกิจการอ่ืน 
▪ ด้านการดำรงตนและครอบครัว 
 
 

บทบาทของคณะอนุกรรมการตลุาการ
ศาลยตุธิรรมประจำชัน้ศาล 

• การอภิปรายความเห็น 
• การแสดงความคิดเห็น 
• การให้ข้อสังเกต 
• การดำรงตนเป็นแบบอย่าง 

 

แนวทางในการพฒันาบทบาท 

บทบาทของคณะอนุกรรมการตลุาการ

ศาลยตุธิรรมประจำชัน้ศาลในการรักษา

วนิยัขา้ราชการตลุาการและแนวทางใน

การพฒันาการรักษาวนิยัขา้ราชการตลุา

การ 
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โดยอาศัยระบบคุณธรรม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้พิพากษามีหลักประกันอันมั่นคงว่าจะได้รับการสนับสนุนและ
การคุ้มครองให้มีความอิสระอย่างแท้จริง 

บทบาทในการรกัษาวนิยัของอนกุรรมการตลุาการศาลยตุธิรรมประจำชัน้ศาลสามารถจำแนก
ตามวิธีการดำเนินงานได้ ดังนี้ 

การอภปิรายความเหน็ 
ผลจากการศึกษาพบว่าในการอภิปรายความเห็น คณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

ประจำชั้นศาล จะอภิปรายความเห็นโดยยึดหลักความเป็นจริงและพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นจากสำนวน
การสอบสวน อีกทั้งรับฟังการอภิปรายความเห็นของที ่ประชุม เพื่อนำมาประกอบการพิจารณา
กลัน่กรองความเห็นในเรื่องการกระทำผิดวินัย 

บทบาทหน้าที ่ ในการกลั ่นกรองความเห็นเร ื ่องการลงโทษข้าราชการตุลาการพบว่า
คณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมจะต้องศึกษาสำนวนการสอบสวนวินัยอย่างละเอียดรอบคอบ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณาลงโทษ โดยเทียบเคียงถึงข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนจากสำนวน
การสอบสวน 

การแสดงความคดิเหน็ 
 ผลจากการศึกษาพบว่าในการแสดงความคิดเห็น คณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ประจำชั้นศาล จะแสดงความคิดเห็นโดยยึดหลักการการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาและ  
มีความกล้ายืนหยัดที่จะแสดงความคิดเห็นโดยไม่ได้คำนึงถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวที่รู้จักกัน การแสดง
ความคิดเห็นจะมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว  

หากบางครั้งพบว่าสำนวนการสอบสวนวินัยข้าราชการตุลาการไม่ได้เสนอบทลงโทษหรืออาจ
เสนอบทลงโทษที่ไม่เหมาะสมกับแนวทางการลงโทษ บทบาทของคณะอนุกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรมประจำชั ้นศาล จะช่วยแสดงความคิดเห็นในการเสนอบทลงโทษหรือปรับบทลงโทษที่
เหมาะสม 

การให้ขอ้สงัเกต 
ผลจากการศึกษาพบว่าในการให้ข้อสังเกต คณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประจำชั้น

ศาลจะให้ข้อสังเกตในกรณีที่สำนวนการสอบสวนการกระทำความผิดวินัยไม่ครบถ้วนตามที่ถูก
กล่าวหา หรือไม่อาจแก้ข้อกล่าวหาที ่เกิดขึ ้นได้ เมื ่อมีความเห็นที ่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการสอบสวนและเห็นว่าความเห็นที่แตกต่างจะมีประโยชน์ต่อการพิจารณาลงโทษ ก็จะให้
ข้อสังเกตเพื ่อเสนอต่อคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม รวมถึงการให้ข้อสังเกตบทลงโทษที่
เหมาะสมกับความผิด 

นอกจากบทบาทหน ้าท ี ่ ในการดำเน ินงานท ี ่ถ ูกกำหนดไว ้แล ้ว  ในการทำหน ้าที่
คณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประจำชั้นศาลในกรณีการลงโทษวินัยข้าราชการตุลาการ 
จะต้องมีคุณสมบัติในการพร้อมทำหน้าที่โดยไม่เกรงกลัวต่อการถูกฟ้องร้องจากการปฏิบัติหน้าที่ 
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การดำรงตนเปน็แบบอยา่ง 
นอกจากบทบาทหน้าที่ตามวิธีการดำเนินงานแล้ว ในการที่ข้าราชการตุลาการผู้ใดได้รับการ

แต่งตั้งให้ทำหน้าที่คณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประจำชั้นศาลแล้ว ผู้นั้นจะปฏิบัติตนและ
ดำรงตนในเรื่องการรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด เนื่องจากมีความเห็นว่าคณะอนุกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรมประจำชั ้นศาลที่พิจารณากลั ่นกรองให้ความเห็นเรื ่องการลงโทษข้าราชการ ก็ต้องเป็น
แบบอย่างในการรักษาวินัยที่ดีและเคร่งครัดมากกว่าข้าราชการตุลาการคนอ่ืน แต่จากการศึกษาในอีก
ด้านก็พบว่าข้าราชการตุลาการที่ได้รับการแต่งตั้งไม่ได้มีการดำรงตนเพ่ือเป็นแบบอย่างการรักษาวินัย
ที่แตกต่างไปจากก่อนทำหน้าที่ เนื่องจากมีการดำรงตนอย่างเคร่งครัดก่อนทำหน้าที่อยู่แล้ว 

การรักษาวนิยัภายใต้ประมวลจรยิธรรมขา้ราชการตลุาการ 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 62 กำหนดว่า 

ข้าราชการตุลาการต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบัติของทางราชการ  
และจริยธรรมของข้าราชการตุลาการตามที่ ก.ต. กำหนด  ดังนั ้นเพื ่อให้การดำรงตนตามกรอบ
จริยธรรมของข้าราชการตุลาการมีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น จึงได้มีประมวล
จริยธรรมข้าราชการตุลาการเป็นแนวประพฤติปฏิบัติหรือเป็นข้อเตือนใจว่า ตุลาการที่ดีนั้นสมควร
ดำรงตนอย่างไร 

หากข้าราชการตุลาการฝ่าฝืนหรือไม่ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการ 
ย่อมถือว่าเป็นการกระทำความผิดทางวินัย การควบคุมให้ข้าราชการตุลาการอยู ่ในกรอบแห่ง
จริยธรรมถือเป็นวิธีการรักษาวินัยข้าราชการตุลาการที่ดีที่สุด ประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการ
เป็นกฎเกณฑ์ให้ข้าราชการตุลาการได้ถือเป็นแนวประพฤติปฏิบัติหรือเป็นข้อเตือนใจว่า ข้าราชการ
ตุลาการที่ดีสมควรดำรงตนอย่างไร หากข้าราชการตุลาการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
ย่อมเกิดการรักษาวินัยอย่างจริงจัง  

แม้ว่าประมวลจริยธรรมจะถูกกำหนดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตด้วยแนวคิดอนุรักษ์นิยม แต่ในสภาพ
สังคมปัจจุบันประมวลจริยธรรมยังคงมีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้เป็นกรอบแห่งจริยธรรมในการ
ดำรงตนของข้าราชการตุลาการ  

จรยิธรรมเกี่ยวกบัการปฏบิัตหินา้ทีใ่นทางอรรถคดี 
ผลจากการศึกษาพบว่าจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในทางอรรถคดีถูกกำหนดขึ้น

เพื่อให้ข้าราชการตุลาการยึดเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในขณะพิจารณาพิพากษาคดีหรือ
การทำหน้าที่ในงานคดีให้เป็นไปตามจริยธรรมของข้าราชการตุลาการ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนเกิดความ
เชื่อมั่นและศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในทางอรรถคดี มี
ความสำคัญต่อการรักษาวินัยเป็นอย่างมาก หากข้าราชการตุลาการปฏิบัติตนตามจริยธรรมเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ในทางอรรถคดีแล้ว ย่อมไม่เกิดการกระทำผิดวินัยหรือถูกร้องเรียนจากการปฏิบัติหน้าที่ 
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จรยิธรรมเกี่ยวกบัการปฏบิัตหินา้ทีใ่นทางธรุการ 
ผลจากการศึกษาพบว่าจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในทางธุรการ เป็นแนวประพฤติ

ปฏิบัติให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการในงานธุรการของศาลเกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นใน
การอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน อีกทั ้งส่งผลต่อการบริหารราชการภายในศาลที ่มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากข้าราชการตุลาการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจริยธรรมเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ในทางธุรการ โดยจะต้องควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัยอยู่ในกรอบของจริยธรรม การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื ่องจากการ
บริหารงานบุคคลถูกต้องตามระบบคุณธรรม เพราะหากข้าราชการตุลาการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาไม่
ปฏิบัติตามจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในทางธุรการย่อมเกิดปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และ
กระทบถึงการรักษาวินัยภายในองค์การ 

จรยิธรรมเกี่ยวกบักจิการอืน่ 
ผลจากการศึกษาพบว่า จริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในด้านกิจการอื่น เป็นแนว

ประพฤติปฏิบัติป้องกันไม่ให้ข้าราชการตุลาการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในกิจ การอ่ืน  
ซึ่งเป็นเหตุให้กระทบกระเทือนต่อการอำนวยความยุติธรรม และส่งผลต่อการรักษาวินัย 

จริยธรรมเกี่ยวกับการดำรงตนและครอบครัว 
ผลจากการศึกษาพบว่า จริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ด้านการดำรงตนและครอบครัว 

เป็นแนวประพฤติปฏิบัติป้องกันข้าราชการตุลาการรวมไปถึงคู่สมรสและครอบครัว ให้ดำรงตนอย่าง
เหมาะสม ไม่ประพฤติผิดจริยธรรมของข้าราชการตุลาการ เพราะหากคู ่สมรสและครอบครัวมี
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมย่อมกระทบกระเทือนถึงเกียรติศักดิ์ของข้าราชการตุลาการและการปฏิบัติ
หน้าที่ 

ปัญหาและอปุสรรคในการดำเนนิงาน 
 จากมุมมองของอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมในการรักษาวินัยจะพบว่าปัญหาและ
อุปสรรคในการทำหน้าที่ คือ ข้อมูลที่คณะกรรมการสอบสวนทำการสอบสวนมาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
หรือไม่อาจแก้ข้อกล่าวหาได้ ทำให้เกิดปัญหาและเป็นอุปสรรคในการพิจารณากลั่นกรอง 

แนวทางในการพัฒนาบทบาทของคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประจำชั้นศาลใน
การรักษาวินัยให้มีประสิทธิภาพ 

ผลจากการศึกษาพบว่า นอกจากการทำหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ประจำชั้นตามระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยองค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการ
แต่งตั้ง และวิธีดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2554 ในการกลั่นกรอง
ความเห็นในเรื่องการลงโทษข้าราชการตุลาการ แล้วการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของอนุกรรมการตุลา
การศาลยุติธรรมประจำชั ้นศาล นอกจากการทำหน้าที ่ตามวิธีการดำเนินงานแล้ว คือ การเป็น
แบบอย่างที่ดีด้านการรักษาวินัย (Role Model) เพื่อทำให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อการทำ
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หน้าที่และส่งผลต่อความเชื่อมั่นในระบบบริหารงานบุคคลขององค์การ และหากการดำเนินการทาง
วินัยในเรื่องใดผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมแล้ว การเป็น  
ผู้ถ่ายทอดถึงพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดให้กับผู้ที่สอบถามเพ่ือให้เป็นอุทาหรณ์ ก็เป็นวิธีการที่
ช่วยในการเฝ้าระวังไม่ให้ข้าราชการตุลาการกระทำความผิดวินัย และพบว่าคณะอนุกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมประจำชั้นศาลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ฝึกอบรม (ติวเตอร์) ให้กับผู้ช่วยผู้พิพากษา จะมี
บทบาทหน้าที่ในการฝึกอบรมทั้งด้านการพิจารณาคดี การครองตน รวมไปถึงคุณธรรมและจริยธรรม
ของการเป็นข้าราชการตุลาการที่ดีอย่างเข้มงวด 

ผลจากการศึกษาพบว่า แนวทางในการพัฒนาบทบาทของคณะอนุกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรมประจำชั้นศาลในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
ประเมินจากกรอบความคิดของคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประจำชั้นศาลว่าตรงตามมตทิี่
ประชุม ก.ต.หรือไม่และควรมีการสร้างความเข้าใจถึงแนวทางการทำงานก่อนเข้าทำหน้าที่ เพื่อให้
ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่แท้จริง    
 ผลจากการศึกษาพบว่า เป้าหมายและความคาดหวังที ่จะพัฒนาบทบาทหน้าที ่ให ้เกิด
ประสิทธิภาพ คือ การพิจารณาลงโทษเป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม ผู้ที่กระทำความผดิวินัย
ต้องได้รับบทลงโทษที่เหมาะสม ผู้ที่ไม่ได้กระทำความผิดวินัยต้องได้รับความเป็นธรรมและดูแลจาก
ระบบการบริหารงานบุคคล นอกจากนี้พบว่าสิ่งที่เข้ามาสนับสนุนให้การดำเนินการทางวินัยเกิด
ประสิทธิภาพ คือ การได้รับสำนวนการสอบสวน หรือ ข้อมูลสนับสนุนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จะทำให้
การกลั่นกรองข้อมูลเกิดประสิทธิภาพ  

ผลจากการศึกษาพบว่า แนวทางในการดำเนินงานที ่จะพัฒนาบทบาทหน้าที ่ให ้เกิด
ประสิทธิภาพ คือ การได้รับข้อมูลการสอบสวนที่ครบสมบูรณ์ รวมไปถึงการศึกษาข้อเท็จจริง 
พยานหลักฐานจากสำนวนการสอบสวน อย่างละเอียดถี่ถ้วน ครบทุกประเด็น ก่อนพิจารณาตัดสิน
ลงโทษ และพิจารณาโดยยึดถือหลักความถูกต้อง   

แนวทางในการพฒันาการรักษาวนิยัของขา้ราชการตลุาการ 

ผลจากการศึกษา พบว่า แนวทางในการพัฒนาการรักษาวินัยของข้าราชการตุลาการ คือ  
การประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมอย่างเคร่งครัด การพัฒนากลไกในรักษาวินัยโดย
ข้าราชการตุลาการด้วยกันร่วมกันตรวจสอบจริยธรรม และการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย
ในการทำงาน ถือว่าเป็นหลักพ้ืนฐานที่สำคัญในการรักษาวินัย 

นอกจากนี้การดำรงตนอย่างสมถะและดำรงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะเป็นกรอบ
ในการรักษาจริยธรรมของข้าราชการตุลาการให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งส่งผลต่อการ
รักษาวินัย 
 สำหรับผู้ช่วยผู้พิพากษา พบว่า แนวทางในการพัฒนาการรักษาวินัย คือ การปลูกฝังเรื่อง
จริยธรรมของข้าราชการตุลาการที่ดี ตั้งแต่ยังดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ที่
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ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาแล้ว การฝึกอบรมเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ก็เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้และให้
ความสำคัญตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 

ผลจากการศึกษา พบว่า แนวทางในการพัฒนาการรักษาวินัยของข้าราชการตุลาการที่เกิด
ประสิทธิภาพอย่างยิ่ง คือ การกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ทั้งการปฏิบัติหน้าที่และการ
ดำรงตนตามจริยธรรม ผู้บังคับบัญชาต้องมีความกล้าหาญที่จะรายงานเมื่อพบว่าข้าราชการตุลาการ
ประพฤติตนไม่เหมาะสม 

 
5. สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
1) บทบาทของคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประจำชั้นศาลในการรักษาวินัย โดยมี

ผลการศึกษา ดังนี้ 
บทบาทหน้าที่ในการรักษาวินัย ตามระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วย

องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และวิธีดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
พ.ศ.  2554 ข ้อ 15 กำหนดให ้มีบทบาทหน ้าท ี ่  ในการกล ั ่นกรองเพ ื ่ อ เสนอความเห็น  
ในกรณีการลงโทษข้าราชการตุลาการที่กระทำความผิดวินัย โดยบทบาทหน้าที่ถูกกำหนดไว้ตาม
วิธีการดำเนินงาน คือ การประชุมที่เป็นไปด้วยความอิสระ โดยจะมีบทบาทหน้าที่ในการอภิปราย
ความเห็น การแสดงความคิดเห็น การให้ข้อสังเกต จากรายงานการสอบสวนที่คณะกรรมการสอบสวน
ได้เสนอความเห็นมา จากการศึกษาพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ให้มุมมองในการทำหน้าที่ว่า การทำหน้าที่
ต้องทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา พิจารณาข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่เกิดขึ้น ทำหน้าที่โดยยึด
หลักการของความถูกต้องมาก่อนหลักความเมตตา การพิจารณาให้ความเห็นโดยยึดหลักประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าความสัมพันธ์ส่วนตัว อีกท้ังจะต้องทำหน้าที่ด้วยความกล้าหาญไม่เกรงกลัวต่อการถูก
ฟ้องร้องจากการปฏิบัติหน้าที่ 

สำหรับบทบาทหน้าที่ในการรักษาวินัยด้านอื่น คือ บทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้พิทักษ์คุณธรรม
ให้กับข้าราชการตุลาการที่ถูกร้องเรียนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ความคุ้มครอง ปกป้อง
ผู้ที ่ไม่ได้กระทำความผิดทางวินัยให้ได้รับความเป็นธรรม เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจของ
ข้าราชการตุลาการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมั่นใจไม่หวั่นเกรงว่าจะถูกร้องเรียน สำหรับ
ข้าราชการตุลาการที่กระทำความผิดทางวินัย บทบาทหน้าที่เป็นไปเพ่ือให้ผู้ที่กระทำความผิดทางวินัย
ได้รับบทลงโทษที่เหมาะสมกับพฤติการณ์ สำหรับกรณีข้าราชการตุลาการที่กระทำความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ซึ่งการกระทำดังกล่าวส่งผลต่อเกียรติศักดิ์ของผู้พิพากษา ทำลายความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อ
การอำนวยความยุติธรรม บทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมในการรักษาวินัย 
จะต้องลงโทษผู้ที่กระทำความผิดเพื่อปกป้องสถาบันตุลาการให้ได้รับความเชื่อมั่นและศรัทธาจาก
ประชาชน 
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2) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 
ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานคือ การได้ร ับข้อมูลเ พ่ือ

ประกอบการพิจารณาการกระทำผิดว ิน ัยไม ่ครบถ้วนสมบูรณ์ เน ื ่องจากการทำหน้าที ่ของ
คณะกรรมการสอบสวนวินัยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ข้าราชการตุลาการที่มาทำหน้าที่
คณะกรรมการสอบสวนมีความรู้ความชำนาญในการสอบสวนวินัยที่แตกต่างกัน ส่งผลให้สำนวนการ
สอบสวนมีความละเอียด รอบคอบ ที่แตกต่างกัน อีกท้ังกระบวนการสอบสวนทางวินัยมีความแตกต่าง
จากกระบวนสืบพยานของศาล ผู้ถูกกล่าวหาไม่สามารถรับรู้ได้ว่าผู้กล่าวหาให้การถึงตนเองว่าอย่างไร 
จะทราบคำให้การของพยานหรือผู้กล่าวหาก็ต่อเมื่อถูกคณะกรรมการสอบสวนตั้งคำถาม ซึ่งหาก
คณะกรรมการสอบสวนซักถามโดยใช้คำถามท่ีไม่ดีหรือไม่เข้าใจ ก็จะทำให้ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้แก้ต่างใน
ข้อกล่าวหาหรือไม่ได้ตอบข้อกล่าวหา 

3) แนวทางเพื่อการพัฒนาบทบาทของคณะอนุกรรมการตุลาการประจำชั้นศาลในการรักษา
วินัย 

เนื่องจากคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประจำชั้นศาลทำหน้าที่ในการกลั่นกรอง
ความเห็นในเรื่องการกระทำความผิดวินัยของข้าราชการตุลาการเพ่ือนำเสนอให้กับคณะกรรมการตุลา
การศาลยุติธรรม (ก.ต.) บทบาทหน้าที่จึงต้องเป็นไปตามวิธีดำเนินงาน ผลจากการศึกษาพบว่า การ
พัฒนาบทบาทหน้าที่ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการทำหน้าที่
กลั่นกรองความเห็นรวมถึงการกลั่นกรองความเห็นอย่างถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย จึงเป็นเรื่องที่
มีความจำเป็นและมีความสำคัญมาก โดยแนวทางที่จะพัฒนาบทบาทการทำงานควรเริ่มตั้งแต่เมื่อ
ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ควรมีการทำความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่การทำงานร่วมกัน เพ่ือให้ทราบ
ถึงบทบาทหน้าที่ที่แท้จริง การสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่แท้จริงจะเป็นทิศทางที่คอยควบคุม
การทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การพิจารณาให้ความเห็นเรื ่องการดำเนินการทางวินัย 
จำเป็นต้องอาศัยกรอบความคิดของคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม จำนวน 21 คน เพ่ือนำไป
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจของ ก.ต. การพัฒนาบทบาทหน้าที ่ให้ทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ควรมีการประเมินกรอบแนวคิดการทำงานว่ามีมาตรฐานหรือไม่ โดยประเมินจากผล
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประจำชั้นศาลว่ามีความสอดคล้องตรงกับมติ 
ก.ต. หรือไม่  

สำหรับการพัฒนาบทบาทหน้าที่ในการรักษาวินัยนอกเหนือจากวิธีการดำเนินงาน ทำได้ใน
เรื่องการดำรงตนอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นต้นแบบข้าราชการตุลาการที่ดี (Role Model) ซึ่งการเป็น
ต้นแบบที่ดี ย่อมส่งผลต่อความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำหน้าที่และระบบการบริหารงานบุคคลของ
องค์การที่เป็นไปตามหลักคุณธรรม และเป็นการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  

สำหรับบทบาทในการรักษาวินัยนอกเหนือจากการดำเนินงานพบว่า ปัจจุบันการกระทำ
ความผิดว ิน ัยของข้าราชการตุลาการเปลี ่ยนไปจากอดีต หาก เรื ่องใดได้ผ่านการลงโทษจาก
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คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) แล้ว หากมีโอกาสถ่ายทอดลักษณะการกระทำ เพื่อเป็น
ข้อคิด อุทาหรณ์เตือนใจให้กับข้าราชการตุลาการด้วยกัน ก็เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำ
ความผิดวินัย  

สำหรับบทบาทในการรักษาวินัยนอกเหนือจากการดำเนินงานพบว่าคณะอนุกรรมการตุลา
การศาลยุติธรรมประจำชั้นศาลซึ่งทำหน้าที่กลั่นกรองความเห็นในเรื่องการกระทำผิดวินัย ต้องดำรง
ตนและรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด เพ่ือส่งผลต่อภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำหน้าที่   

สำหรับอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประจำชั้นศาลที่ได้ รับมอบหมายให้ทำหน้าที่
ฝึกอบรม (ติวเตอร์) ให้กับผู้ช่วยผู้พิพากษา พบว่า มีบทบาทในฐานะเป็นครูผู้อบรมสั่งสอน ให้กับ
ผู้ช่วยผู้พิพากษาในระหว่างที่ฝึกอบรม โดยติวเตอร์จะทำหน้าที่สอนในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของผู้
พิพากษา การดำรงตน การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอย่างเข้มงวด เนื่องจากเห็นว่ากระบวนการ
ฝึกอบรมอย่างเข้มงวด จะเป็นกรอบจริยธรรมที่คอยควบคุมให้ผู้ช่วยผู้พิพากษาดำรงตนเป็นข้าราชการ
ตุลาการที่ดีตลอดเวลา 

4) แนวทางเพื่อการพัฒนาการรักษาวินัยของข้าราชการตุลาการ 
ผลจากการศึกษาแนวทางเพื ่อการพัฒนาการรักษาวินัยของข้าราชการตุล าการ พบว่า  

การรักษาวินัยข้าราชการตุลาการยังคงต้องดำรงตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการอย่าง
เคร่งครัด เนื่องจากประมวลจริยธรรมได้ให้รายละเอียดที่ชัดเจน ไม่จำเป็นต้องตีความ หากประพฤติ
หรือปฏิบัติตนได้ตามประมวลจริยธรรมก็เป็นการรักษาวินัยของข้าราชการตุลาการที่ดี  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่จะเสริมสร้างให้องค์การมีบุคลากรที่มีคุณภาพ
ช่วยยกระดับศักยภาพขององค์การให้สามารถพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ศาลยุติธรรมได้มุ่งเน้นพัฒนา
ความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย เพื่อพัฒนาคำพิพากษาให้มีมาตรฐาน แต่ในขณะเดียวกั นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่จะต้องทำควบคู่กันไปคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ยึดถือ
คุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ หากการฝึกอบรมหลักสูตรด้าน
กฎหมายและด้านคุณธรรมและจริยธรรมทำควบคู่กันไปย่อมส่งผลต่อความเชื่อมั่นและศรัทธาขอ ง
องค์การ  

สำหรับผู้ช่วยผู้พิพากษาซึ่งยังอยู่ในระหว่างการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกไป
ทำหน้าที่ผู ้พิพากษาในศาลตามภูมิภาค มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการปลูกฝังค่านิยม  
การเป็นข้าราชการตุลาการท่ีดี เพ่ือจะปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม ให้ดำรงตนตามกรอบจริยธรรม  

แนวทางในการเพื ่อการพัฒนาการรักษาวินัยของข้าราชการตุลาการที ่มีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะกับข้าราชการตุลาการรุ่นใหม่ คือ การปลูกฝัง “จิตวิญญาณผู้พิพากษา” ให้ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรักในวิชาชีพอย่างแท้จริง เพราะเม่ือมีความรักในวิชาชีพอย่างแท้จริง จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ใส่ใจในหน้าที่ ยึดมั่นในอุดมการณ์ไม่เอนเอียงต่อผลประโยชน์ ซึ่งจะส่งผล
ต่อการรักษาวินัย 
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แนวทางท่ีจะช่วยรักษาวินัยของข้าราชการตุลาการให้มีประสิทธิภาพคือ การควบคุมดูแลจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ทั้งการปฏิบัติหน้าที่และการดำรงตน สิ่งสำคัญคือผู้บังคับบัญชาจะต้อง
กล้าประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างตรงไปตรงมาหรือควบคุมดูแลตักเตือนเมื่อเห็นว่าข้ าราชการ
ตุลาการมีความสุ่มเสี่ยงที่จะกระทำความผิดวินัย  

5.2 ขอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากการศึกษาวจิยั 
ในการรักษาวินัยข้าราชการตุลาการเพื ่อให้อยู ่ในกรอบแห่งจริยธรรม ควรมีการจัดตั้ง

คณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมฝ่ายส่งเสริมจริยธรรม ให้กลับมาทำหน้าที่ในการวางแผนและ
สร้างมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการตุลาการให้ปฏิบัติตามจริยธรรมอีกครั้งเพราะ
บางครั้งการกระทำผิดวินัยของข้าราชการตุลาการไม่ได้มีเจตนาในการกระทำความผิด  

ภายหลังจากการพิจารณาลงโทษผู้ที่กระทำผิดวินัยแล้ว ควรมีการทำจดหมายข่าวเกี่ยวกับ
กรณีการกระทำความผิดวินัยของข้าราชการตุลาการที่ได้เคยมีการลงโทษทางวินัยไว้ หรือการสร้าง 
Official Line เพื ่อเผยแพร่กรณีศึกษาจากการกระทำความผิดทางวินัย เพื ่อให้เป็นแนวทางให้
ข้าราชการตุลาการพึงระมัดระวังในการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม และเพื่อเป็นการ
ป้องปรามมิให้เกิดการกระทำผิดต่อไป  

ควรมีการปลูกฝังให้ข้าราชการตุลาการมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นผู้พิพากษาตั้งแต่เม่ือครั้งยัง
ฝึกอบรมเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา เนื่องจากในปัจจุบันพบว่าผู้พิพากษารุ่นใหม่ยังขาดจิตวิญญาณแห่ง
ความเป็นผู้พิพากษาอย่างแท้จริง ทำให้เมื่อไปปฏิบัติหน้าที่หรือดำรงตนโดยที่ไม่เข้าใจถึงบทบาทที่
แท้จริง ย่อมทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่หรือดำรงตน จนเป็นเหตุให้เกิดการกระทำความผิด
วินัยหรือเกิดการร้องเรียนข้าราชการตุลาการ 

ประมวลจริยธรรมในบางหมวดควรมีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการประพฤติตนให้สอดคล้อง
กับสภาพสังคมหรือบริบทที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน เช่น จริยธรรมเกี่ยวกับการดำรงตนและครอบครัว 
ควรมีการปรับเปลี่ยนแนวทางให้ข้าราชการตุลาการสามารถสื่อสารให้สังคมเข้าใจหรือการปรับเปลี่ยน
บทบาทของคู่สมรสต่อสังคม ให้เป็นไปในบทบาทที่มีเกียรติมากกว่าการเก็บตัวเนื่องจากปัจจุบันคู่
สมรสของข้าราชการตุลาการได้ประกอบอาชีพนอกบ้านมากขึ้น การปรับเปลี่ยนแนวทางในการ
ประพฤติตนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจึงเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าการ
กำหนดให้ประพฤติปฏิบัติในกรอบจริยธรรมที่กำหนดขึ้นมาจากสภาพสังคมในอดีต     

การปลูกฝังจริยธรรมในตัวบุคคลหนึ ่ง จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกฝัง ดังนั้น  
การกำกับดูแลให้ข้าราชการตุลาการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบจริยธรรม ควรให้ผู้บังคับบัญชา
ดูแลอย่างใกล้ชิด สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการให้ข้อสังเกตหากมีปัญหาหาเรื่อง
จริยธรรม ผู้บังคับบัญชาต้องประเมินไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดการ
กระทำผิดวินัย และยังเป็นการรักษาวินัยให้อยู่ในกรอบแห่งจริยธรรม 
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ควรมีการเสวนาเพื่อทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตุลาการก่อนจะเข้า
ทำหน้าที่ เพ่ือเป็นกรอบหรือทิศทางในการทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ควรนำกรอบแนวคิดของอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมที่ผ่านการกลั่นกรองจากที่ประชุม
มาทบทวนว่า สอดคล้องกับมติ ก.ต. หรือไม่ เพื่อเป็นการประเมินบทบาทหน้าที่การทำงานให้ ก.ต.
ได้รับทราบ อีกท้ังยังทำให้ข้าราชการตุลาการเกิดความเชื่อมั่นต่อการทำหน้าที่กลั่นกรองความเห็น 

5.3 ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาถึงความเชื ่อมั ่นในบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตุลาการศาล 

ยุติธรรมประจำชั้นศาลในการกลั่นกรองความเห็นในเรื่องการดำเนินการวินัยข้าราชการตุลาการ  
โดยควรศึกษาจากทุกมุมมองของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำหน้าที่ 

2) ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ประจำชั้นศาลในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการ นอกเหนือจากการทำหน้าที่กลั่นกรอง
เพื่อเสนอความเห็นตามวิธีการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลา
การให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3) ควรศึกษาปัจจัยที ่ส่งผลต่อความสำเร็จและปัจจัยที ่เป็นอุปสรรคต่อการรักษาวินัย  
เพื่อทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการรักษาวินัยของข้าราชการ
ตุลาการ 
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บทคดัยอ่ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการวิจัย
เอกสารร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางและวิธีการนำนโยบาย
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ไปปฏิบัติในกรณีของจังหวัดนนทบุรี 2) ประมวลปัญหาอุปสรรคที่
ส่งผลต่อความสำเร็จของการทำงาน และ 3) เสนอแนะแนวทางการนำนโยบาย กอช. ไปปฏิบัติให้
ประสบผลสำเร็จของจังหวัดนนทบุรี 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาการนำนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษา
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนนทบุรี คือ ผู้ปฏิบัติในคณะทำงานขับเคลื่ อนโครงการส่งเสริม
วินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดนนทบุรีซึ ่งใช้วิธีการสุ ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง ทั ้งในระดับผู ้บริหาร คือ ประธานคณะทำงานและระดับปฏิบัติการ ในส่วนของ
คณะทำงานและผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 14 คน เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ด้วยแบบสัมภาษณ์ เชิงลึก 
และเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสารระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน รายงานการประชุม รายงานผลการดำเนินงาน และศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง
กับคำนิยาม หน้าที่ แนวทาง ขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ และองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนการออมแห่งชาติ 

ผลการศึกษาพบว่า ผลของการนำนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ ในกลุ่มบุคลากรของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ในโครงสร้างหรือการกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยที่ยังไม่มีระบบการ
ออมเพื ่อการชราภาพ กรณีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไปสู่การปฏิบั ติ มีจำนวนสมาชิก กอช. 
ที ่เพิ ่มขึ ้น โดยกลุ ่มสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสมัครเป็นสมาชิก กอช. เพิ ่มขึ ้น 105 คน  
จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ 118 คน คิดเป็นร้อยละ 88.98 จากการดำเนินงานตามหน้าที่ที่กฎหมาย
กำหนดในการบริหารราชการแผ่นดินและบันทึกความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยกับกองทุนการออม
แห่งชาติ ของคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
ซึ ่งมีอุปสรรคสำคัญที ่มีผลต่อความสำเร็จ คือ ปัจจัยด้านกฎหมาย หลักเกณฑ์การเป็นสมาชิก  
ตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ ปัจจัยด้านระยะเวลาดำเนินการให้ได้จำนวนเป้าหมายที่
กำหนด และปัจจัยด้านทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน 

 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์  
 118 หมู่ที ่3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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คำสำคัญ: กองทุนการออมแห่งชาติ, การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
 
1. บทนำ 

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดตั้งขึ ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ  
พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมของสมาชิกและเพื่อเป็นหลักประกันการจ่าย
บำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ ซึ่งได้เริ่มเปิดรับสมัครสมาชิกไปเมื่อ
วันที่ 20 สิงหาคม 2558 ต่อมากระทรวงมหาดไทยและกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้จัดทำ
บันทึกความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 โดยกระทรวงมหาดไทยจะให้ความร่วมมือ
การออมกับกองทุนการออมแห่งชาติในหลายประเด็น เช่น ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินของ กอช. เพื่อให้บุคลากรในกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยสนใจ
สมัครสมาชิก ส่งเสริมให้บุคลากรในส่วนราชการหรือหน่วยงานหรือหน่วยงานที่อยู่ในโครงสร้างหรือ
การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยที่ยังมิได้รับสิทธิสวัสดิการอ่ืน ๆ ของรัฐ ได้มีสิทธิสวัสดิการเรื่อง
บำเหน็จบำนาญโดยการเป็นสมาชิก กับ กอช. เป็นต้น 

กระทรวงมหาดไทยกำหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อนการดำเนินการรับสมัครสมาชิก กอช.  
ปี 2562 ในระดับจังหวัด ของจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนสมาชิกเป้าหมาย 6,580 ราย โดยให้ดำเนินงาน
ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2562 และจังหวัดนนทบุรีโดยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ
ส่งเสริมวินัยการออมการออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดนนทบุรี ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายของจังหวัด 
เช่น ลูกจ้างส่วนราชการ กลุ ่มสตรี อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน (อส.) เป็นต้น ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นบุคลากรที่ทำงานใกล้ชิดกับ
ราชการ หรือมีโครงสร้างราชการกำกับ แต่จำนวนสมาชิกที่รับสมัครได้ ตั้งแต่ มกราคม – 9 กรกฎาคม 
2562 ยังมีเพียง 1,017 ราย คิดเป็น 15.50% ทั้งที่ภาพรวมของประเทศสามารถขับเคลื่อนการรับ
สมัครไปได้แล้วกว่า 60% ทำให้จังหวัดนนทบุรียังอยู่ในอันท่ี 65  

จากเหตุผลความสำคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจการนำนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปสู่
การปฏิบัติเนื่องจากพบว่าการดำเนินงานของจังหวัดนนทบุรีไม่คืบหน้าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้
ตั้งเป้าหมายไว้ จึงต้องการศึกษาปัจจัยและวิธีการที่ส่งผลต่อการนำนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ
ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น นำไปปรับปรุงการปฏิบัติให้สามารถบรรลุตาม
เป้าหมายต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การศึกษา 

1) เพ่ือศึกษาแนวทางและวิธีการการนำนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ไปปฏิบัติใน
กรณีของจังหวัดนนทบุรี 
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2) เพื่อประมวลปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบาย กอช. ไปปฏิบัติ
ของจังหวัดนนทบุรี 

3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการนำนโยบาย กอช. ไปปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จของจังหวัด
นนทบุรี 

 
3. ขอบเขต ข้อจำกัดของการศึกษา 

1) ขอบเขต ข้อจำกัดด้านเนื้อหา เลือกกรณีศึกษาเรื่องนี้ จากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
จังหวัดนนทบุรี ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี และที่ทำการปกครองอำเภอ ทั้ง 6 
อำเภอ คือ อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางกรวย อำเภอบางบัวทอง  
และอำเภอไทรน้อย ในปี พ.ศ. 2562  

2) ขอบเขต ข้อจำกัดด้านเวลา ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 – ตุลาคม 2562 
 
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 

1) นำผลการศึกษาไปเป็นข้อเสนอเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารจังหวัดนนทบุรี ในการนำ
นโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายของการขับเคลื่อน 
 2) กองทุนการออมแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทย นำผลการศึกษาที่ได้ไปประยุกต์ใช้  
ในการดำเนินการส่งเสริมวินัยการออมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
 

5. ทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการนำนโยบายไปปฏิบัติ  

ทฤษฎีและแนวคิดเรื ่องนี้เป็นการศึกษาว่าองค์กรต่าง ๆ จะสามารถนำนโยบาย แผนงาน 
โครงการ ไปปฏิบัติได้ต้องมีปัจจัยอะไรเป็นเงื ่อนไขสำคัญ ที ่จะทำให้การดำเนินโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ดังนั้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานใน
โครงการให้ดีขึ้น และต่อการเพิ่มสมรรถนะของภาครัฐในการตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
ส่วนรวมให้ได้มากยิ่งขึ้น การนำนโยบายไปปฏิบัติมีความยุ่งยากและซับซ้อน ครอบคลุมถึงองค์กร
ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ไม่มีใครสามารถควบคุมผลหรือทิศทางของการนำนโยบายไปปฏิบัติ
ได้ด้วยตนเองทั้งหมด จึงอาจก่อให้เกิดปัญหาในการนำนโยบายไปปฏิบัติในประเด็นปัญหาทางด้าน
สมรรถนะด้านต่าง ๆ ปัญหาการควบคุม ปัญหาความร่วมมือ รวมถึงปัญหาด้านการสนับสนุน 
 วรเดช จันทรศร (2554: 129-146) ได้ประมวลตัวแบบของนักวิชาการที ่ได้ศึกษาเพ่ือ
สังเคราะห์แนวคิดที่ได้จากการศึกษาและพัฒนาเป็นตัวแบบทางทฤษฎี เพื่อใช้อธิบายว่าองค์กรต่าง  ๆ 
ที่สามารถนำนโยบาย แผนงาน โครงการ ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีปัจจัยอะไรที่เป็น
เงื่อนไขสำคัญที่ทำให้นโยบาย แผนงาน โครงการ ดำเนินการสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งตัวแบบที่
เอ้ืออำนวยต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติในทัศนะของวรดช จันทรศร มี 6 ตัวแบบได้แก่ 
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1) ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล (Rational Model) เป็นการศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติโดย
เน้นการสร้างประสิทธิภาพในการวางแผนและการควบคุม ตัวแบบนี้ยึดถือฐานคติที่ว่า โครงการที่จะ
ประสบผลสำเร็จจะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์และภารกิจที่ชัดเจน มีการมอบหมายงาน และ
กำหนดมาตรฐานการทำงานให้แก่หน่วยงานย่อยต่าง ๆ ขององค์การ มีระบบวัดผลการปฏิบัติงาน
ตลอดจนระบบการให้คุณให้โทษ ซึ่งเงื่อนไขข้างต้นนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะขาดเสียมิได้เพราะการมี
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนย่อมทำให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจว่า อะไรเป็นเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ผู้กำหนดนโยบาย
ต้องการ เมื่อเข้าใจว่าเป็นอะไรตรงตามความต้องการแล้วก็เป็นการง่ายที่ทำให้ผู ้บริหารสามารถ
กำหนดภารกิจที่เด่นชัด มีการมอบหมายงานหรือกำหนดความรับผิดชอบเฉพาะของแต่ละฝ่ายให้
สัมพันธ์กัน (วรเดช จันทรศร, 2554: 130) 

2) ตัวแบบด้านการจัดการ (Management Model) เป็นการศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติ
โดยเน้นให้ความสนใจไปที่สมรรถนะขององค์การเพราะเชื่อว่าความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติ
ย่อมขึ้นอยู่กับองค์การที่รับผิดชอบในการนำนโยบายไปปฏิบัติว่ามีความสามารถที่จะปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับความคาดหวังเพียงใด ในลักษณะนี้โครงการจะประสบผลสำเร็จได้จึงจำเป็นที่จะต้อง
อาศัยโครงสร้างขององค์การที่เหมาะสม บุคลการที่อยู่ในองค์การจะต้องมีความรู้ความสามารถทั้ง
ทางด้านการบริหาร และเทคนิคการจัดการอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ องค์การยังจะต้องมีการวางแผน
เตรียมการหรือมีความพร้อมเป็นอย่างดีทั้งทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
งบประมาณ เป็นต้น 

3)  ต ั ว แบบทา งด ้ านกา รพ ัฒนาอ งค ์ ก า ร  ( Organization Development Model)  
เป็นการศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติ โดยการศึกษาในแง่ของการสร้างความผูกพันและการยอมรับ 
เพ่ือมุ่งสนองตอบความต้องการทางจิตวิทยาและทางสังคมของมนุษย์ ความสนใจ ในลักษณะนี้ จึงเป็น
เร ื ่องของการนำตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์การ (Organization Development Model)  
มาประยุกต์โดยตรง ตัวแบบนี้จึงเน้นที่การมีส่วนร่วมขององค์การเป็นสำคัญ ภายใต้ฐานคติที่ว่าการมี
ส่วนร่วมจะทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมที ่มีประสิทธิภาพ การนำนโยบายไปปฏิบัติให้บังเกิด
ความสำเร็จจะเป็นเรื่องของการจูงใจ ภาวะผู้นำที่เหมาะสม การสร้างความผูกพันโดยวิธีการให้สมาชิก
ในองค์การมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดการยอมรับตลอดจนการสร้างทีมงานมากกว่าการใช้ควบคุม กล่าวอีก
นัยหนึ่ง การนำนโยบายไปปฏิบัติตามตัวแบบนี้ จึงเป็นเรื่องกระบวนการที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดหรือวางกรอบนโยบาย โดยถือว่านโยบายเหล่านั้นมาจากผู้ปฏิบัติ
เองโดยตรง 

4) ต ัวแบบทางกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Processes Model) 
การศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติตามตัวแบบกระบวนการของระบบราชการเป็นการศึกษาโดยเชื่อ
ว่า อำนาจขององค์การไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งทางรูปนัย ( formal positions) ซึ่งได้แก่ หัวหน้าองค์การ 
หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ ในทางตรงกันข้าม อำนาจที่แท้จริงอยู่กระจัดกระจายทั่วไปในองค์  
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ในทรรศนะนี้ หมายความว่า สมาชิกขององค์การทุกคน มีอำนาจในแง่ของการใช้วิจารณญาณ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการที่มีหน้าที่ต้องติดต่อกับประชาชนอย่างใกล้ชิด สามารถใช้วิจารณญาณ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยที่ผู้บังคับบัญชาไม่อาจควบคุมได้ การยัดเยียดโครงการใหม่ๆ ที่จะไปมี
ผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันของข้าราชการเหล่านี้ มักจะไร้ผล นอกเสีย
จากข้าราชการหรือเปลี่ยนแปลงการรับหรือปรับนโยบายแนวทางการปฏิบัติเหล่านั้นเข้าไปเป็นส่วน
หนึ่งของหน้าที่ประจำวันของเขาเอง ดังนั้น การหวังที่จะนำเทคนิคทางการบริหารหรือวิธีการพัฒนา
ใหม ่ๆ มาให้ก็ดี การออกกฎระเบียบแบบแผน เพ่ือหวังจะให้ข้าราชการที่รับผิดชอบในงานด้านบริการ
ประชาชน ทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ดีมักจะไร้ผล โดยนัยนี้ความล้มเหลวของการนำนโยบาย
ไปปฏิบัติจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของการบริหารที่ขาดประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้ามความล้มเหลวมักจะ
เกิดจากผู้กำหนดนโยบายหรือผู้บริหารโครงการพัฒนาที่ไม่เข้าใจว่าสภาพความเป็นจริงของการ
ให้บริการเกิดข้ึนในลักษณะใดมากกว่า 

5) ตัวแบบทางการเมือง (Political Model) เป็นการศึกษาการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
โดยตัวแบบทางการเมือง ซึ่งเชื่อว่าความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติเกิดจากความสามารถของ 
ผู้เล่น หรือบุคคลที่เป็นตัวแทนขององค์การ กลุ่มหรือสถาบัน และความสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอก
องค์การ ตัวแบบนี้เห็นว่า การสร้างสมานฉันท์ วิธีการของการมีส่วนร่วม เป็นสิ่งยากที่จะเกิดขึ้นได้ 
ความขัดแย้งเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาที่เกิดขึ้นในองค์การและในระบบสังคมทั่วไป การหวังจะให้ทุก
ฝ่ายเห็นชอบและปฏิบัติตามนโยบายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เพราะนโยบายก็คือการเมือง ซึ่งเป็นเรื่อง
ของการจัดสรรสิ่งมีคุณค่าให้แก่สังคม ซึ่งย่อมต้องมีท้ังผู้ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ จึงเป็นธรรมดา
อยู่เองที่ทุกฝ่ายจะต้องพิทักษ์ผลประโยชน์ของตนเองก่อนเป็นเบื้องแรก  

6) ตัวแบบเชิงบูรณาการ (Integrated Model) ตัวแบบนี้เป็นตัวแบบที่รวบรวมจากแนวคิดของ
ทั้ง 5 ตัวแบบ โดยมุ่งแสวงหาผลกระทบของตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติที่ประสบ
ความสำเร็จในมิติของผลผลิต ผลลัพธ์ และประเทศชาติโดยรวมได้รับ ส่วนตัวแปรอิสระที่นำมาพิจารณา 
ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ สมรรถนะขององค์การ ประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุม ภาวะผู้นำ
และความร่วมมือ การเมืองและการบริหารสิ่งแวดล้อมภายนอก 

 5.2 นโยบายกองทนุการออมแห่งชาติ 
 1) พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 
  (1) การจัดตั้งและวัตถุประสงค์ 
  กองทุนการออมแห่งชาติจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 
2554โดยเริ่มเปิดกองทุนเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง  
มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมของ
สมาชิกและเพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกเมื่อสิ้นสมาชิก
ภาพ โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นสมาชิกจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในหลักประกันชราภาพใด ๆ ทั้งสิ้น 
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  (2) หลักเกณฑ์ในการออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ   
  2.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเป็นสมาชิก    
  - สัญชาติไทย    
  - อายุ 15-60 ปีบริบูรณ์    
  - ไม่เป็นสมาชิกกองทุนอื ่นที ่ได้รับเงินสมทบกรณีชราภาพจากรัฐหรือ

นายจ้าง กล่าวคือ ไม่เป็นผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคมที่ส่งเงินเพื่อได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ 
ไม่เป็นสมาชิกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข. ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ หรือ 
กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน เอกชน เป็นต้น    

  - ไม่ได้อยู่ระหว่างการทำงานเป็นข้าราชการที่ได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ
หลังเกษียณ จากรัฐบาล ซึ่งหมายถึงข้าราชการในปัจจุบันที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ กบข. แต่จะได้รับ
บำเหน็จ หรือบำนาญ หลังเกษียณ จะไม่มีสิทธิเป็นสมาชิก กอช. (ข้าราชการเกษียณที่ได้รับบำเหน็จ
หรือบำนาญ หากอายุไม่เกิน 60 ปี มีสิทธิเป็นสมาชิก กอช.)    

   - ไม่ได้อยู่ระหว่างการทำงานที่ได้รับบำเหน็จหรือบำนาญหลังเกษียณจาก
นายจ้าง ซึ่งหมายถึงพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานที่ถึงแม้จะไม่ได้เป็นสมาชิกของกองทุนเพ่ือการ
ชราภาพ ดังที่กล่าวข้างต้น แต่หน่วยงานหรือนายจ้างจะจ่ายบำเหน็จหรือบำนาญให้เมื่อพนักงานหรือ
ลูกจ้างเกษียณหรือ สิ้นสุดสัญญาจ้าง หน่วยงานในที่นี้ ได้แก่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การรถไฟแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ธนาคารออมสิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เป็นต้น  
ซึ่งพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเป็นสมาชิก กอช. 

 (3) การสมัครสมาชิกและการส่งเงินสมทบ เงินกองทุนจะมาจาก 2 ฝ่าย คือ จาก
สมาชิกส่งเงินสะสม และรัฐบาลส่งเงินสมทบเข้ากองทุน   

  (1) การส่งเงินสะสมจากประชาชน (การส่งเงินออมเข้ากองทุน)      
  สมาชิกต้องส่งเงินสะสมเข้ากองทุนไม่ต่ำกว่าครั้งละ 50 บาท แต่เมื่อรวมกัน

แล้วใน 1 ปีปฏิทิน (ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม) และต้องไม่เกิน 13,200 บาท โดยที่สมาชิก
ไม่จำเป็นต้องส่ง เงินสะสมทุกเดือน    

  (2) การส่งเงินสมทบจากรัฐบาล     
  รัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบให้ภายในสิ้นเดือนถัดไป โดยเงินสมทบที่จ่ายจะ

เป็นสัดส่วนของ เงินสะสมแต่ละงวดนั้น โดยสัมพันธ์กับอายุของสมาชิกในขณะที่ส่งเงินสมทบนั้น ทั้งนี้
การกำหนดเพดานการ สมทบเงินสูงสุดในแต่ละปีไว้ด้วย เพื่อไม่ให้เป็นภาระทางการคลังของประเทศ
มากเกินไป (จากตารางที่ 1) ดังนี้ 
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ตารางที ่1 แสดงเงินสมทบและเพดานเงินสมทบจากรัฐบาลตามช่วงอายุ 
อายขุองสมาชกิขณะสง่เงนิสมทบ (ปี) เงนิสมทบทีร่ฐับาลจา่ยให้ เพดานเงนิสมทบจากรฐับาล 

(กำหนดโดยกฎกระทรวง) 
ตั้งแต่ 15 แต่ไม่เกิน 30 ปี 50% ของเงินสะสม ไม่เกิน 600 บาทต่อปี 

มากกว่า 30 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี 80% ของเงินสะสม ไม่เกิน 960 บาทต่อปี 
มากกว่า 50 ปีขึ้นไป 100% ของเงินสะสม ไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี 

  

 (4) การสมัครสมาชิก    
 ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน

มาสมัครที่ สาขาของธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) หรือ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา เคาน์เตอร์เซอร์วิส รวมทั้ง
สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ สำหรับการส่งเงิน
สะสมในครั้งต่อ ๆ ไป สามารถส่งเงินสะสมผ่านธนาคารดังกล่าวข้างต้น เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตู้บุญเติม 
แอพพลิเคชั่น กอช. และแอพพลิเคชั่น MyMo สมาชิกจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ และสมัครที่
ไหนไม่จำเป็นต้องส่งเงินที่เดิม 

 2) ประโยชน์ต่าง ๆ ของสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ    
 (1) ประโยชน์ที่สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติจะได้รับ     
 - เงินสมทบจากรัฐบาล สมาชิกจะได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลตามช่วงอายุของ

สมาชิก และเป็นอัตราส่วนกับ เงินสะสมที่สมาชิกส่งเข้ากองทุน โดยมีอัตราสูงสุดไม่เกิน 1,200 บาท
ต่อคนต่อปี (จากตารางที่ 1) ทั้งนี้ จะมีการปรับอัตราเงินสะสมโดยคำนึงถึงสภาวะเศรษฐกิจ และ
พิจารณาทบทวน การจ่ายเงินสมทบของรัฐบาลทุก 5 ปี 

 - ดอกผลจากการลงทุน รัฐบาลจะรับประกันให้สมาชิกได้รับดอกผลจาการนำเงิน
สะสมและเงินสมทบไปลงทุน ไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท 12 เดือนโดยเฉลี่ยของ
ธนาคารพาณิชย์แห่งใหญ่ 5 แห่ง คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
โดยคำนวณเปรียบเทียบผลตอบแทนที่ได้รับ กับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำดังกล่าวในวันที่สมาชิก
สิ้นสภาพกรณีอายุครบ 60 ปี หรือ เสียชีวิต     

 - บำนาญ หรือ เงินดำรงชีพ เมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปี เมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปี
บริบูรณ์ (รวมถึงกรณีที่ผู้มีอายุ 50 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปที่สมัคร ในช่วง 1 ปีแรก นับแต่วันที่พระราชบัญญัติฯ  
มีผลใช้บังคับ ซึ่งได้ออมจนครบ 10 ปี หรือ เมื่อผู้นั้นอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และได้แจ้งยุติการเป็น
สมาชิกกองทุนฯ) กองทุนจะนำเงินในบัญชีของสมาชิก (เงินสะสม เงินสมทบ และดอกผล) มาคำนวณ
บำนาญ หากคำนวณได้น้อยกว่า “บำนาญขั้นต่ำ” ซึ่งปัจจุบันกำหนดไว้ที่ 600 บาท สมาชิกรายนั้นจะ
ได้รับ “บำนาญ” ตามจำนวนที่คำนวณได้ไปจนตลอดชีวิต ในจำนวนที่เท่ากันทุกเดือน ทั้งนี้ หากเงิน
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ในบัญชีของสมาชิกรายใด เมื่อคำนวณบำนาญแล้วมีน้อยกว่าบำนาญขั้นต่ำ 600 บาท สมาชิกรายนั้น 
จะได้รับ “เงินดำรงชีพ” เป็นจำนวนเท่ากับบำนาญขั้นต่ำ 600 บาท เป็นรายเดือนจนกว่าเงินในบญัชี
จะหมด กองทุนการออมแห่งชาติจะแจ้งยอดสะสม เงินสมทบ พร้อมดอกผลจากการลงทุนให้สมาชิก
แต่ ละคนทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ผู้รับบำนาญหรือเงินดำรงชีพจากกองทุนการออมแห่งชาติ
ยังคงมีสิทธิ รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 600-1,000 บาท ซึ่งเป็นสวัสดิการที่รัฐบาลให้แก่ผู้มีอายุ 
60 ปีทุกคนที่ไม่ได้ รับบำนาญจากรัฐ  

การคำนวณบำนาญที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละเดือน คำนวณจาก 

 

 
  - เหตุรับเงินกรณีอ่ืน    
   (1) กรณีท่ีสมาชิกทุพพลภาพก่อนอายุ 60 ปีบริบูรณ์ สมาชิกมีสิทธิ

ขอรับเงินสะสมและดอกผล ของเงินสะสม ทั้งหมดหรือบางส่วนจากกองทุนฯได้ โดยขอรับเพียงครั้ง
เดียว ส่วนเงินสมทบ ดอกผลของเงิน สมทบ เงินสะสมส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) จะนำมาคำนวณบำนาญให้
สมาชิกเม่ือครอบอายุ 60 ปี    

   (2) กรณีที่สมาชิกสิ้นสภาพเพราะลาออกจากกองทุน สมาชิกมี
สิทธิได้รับเงินสะสมและดอกผล ของเงินสะสมและดอกผลของเงินสะสมจากกองทุน ส่วนเงินสมทบ
และดอกผลของเงินสมทบจะตกเป็นของ กองทุน    

   (3) กรณีสมาชิกเสียชีวิต กองทุนจะจ่ายเงินที่มีอยู่ในบัญชีของ
สมาชิกผู้ตายให้แก่บุคคลที่สมาชิก ผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ต่อกองทุน หรือหากมิได้แสดงเจตนาไว้จะ
จ่ายให้แก่ทายาท ทั้งนี้สิทธิในการรับเงิน จากกองทุนการออมแห่งชาติเป็นสิทธิเฉพาะตัว ไม่อาจโอน
ให้แก่ผู้อื่นได้   

  - สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติจะได้รับการลดหย่อนภาษีตามมาตรการ
เพ่ือสนับสนุน กองทุนการออมแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 

 (2) การคงสมาชิกภาพกรณีเปลี่ยนงาน กรณีที่สมาชิกเปลี่ยนงานและทำให้สมาชิก
ได้รับความคุ้มครองหรือมีหลักประกัน ทางรายได้เพ่ือการชราภาพตามกฎหมายอ่ืนหรือมีหลักประกัน
ทางรายได้เพ่ือการชราภาพตามกฎหมายอื่น ที่มีรัฐหรือนายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุน หรืออยู่ในระบบ
บำนาญใด ๆ สมาชิกมีสิทธิคงการเป็นสมาชิกต่อไปได้ และสมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนก็ได้  
แต่รัฐบาลจะไม่จ่ายเงินสมทบให้ และเม่ือสมาชิกสิ้นสภาพ กองทุน การออมแห่งชาติจะจ่ายเงินสะสม
ที่สมาชิกจ่ายในกรณีนี้พร้อมทั้งดอกผลที่เกิดจากเงินดังกล่าวให้แก่สมาชิก ทั้งจำนวนโดยไม่ต้องนำไป
คำนวณบำนาญและไม่ต้องนำไปคำนวณเพ่ือจ่ายเงินชดเชยผลตอบแทนด้วย 

 

บำนาญ = (เงินในบัญชีรายบุคคล ณ วันท่ีอายุครบ 60 ปี x อัตราผลตอบแทนสุทธิท่ีคาดว่าจะไดร้ับ)                                       

240 เดือน 
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5.3 การนำนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติของจังหวัดนนทบุรี 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มีคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 3706/2561 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 

2561 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  
จังหวังนนทบุรี โดยกำหมดให้มีองค์ประกอบ คือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (ที่กำกับดูแลสำนักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี) เป็นประธานคณะทำงาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี คลังจังหวัดนนทบุรี 
แรงงานจังหวัดนนทบุรี ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี และประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี เป็นคณะทำงาน  
ปลัดจังหวัดนนทบุรี และพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เป็นคณะทำงานและเลขานุการร่วม มีอำนาจหน้าที่ 
ดังนี้ 1) ส่งเสริมและและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมด้านวิชาการ หรือให้ความรู้
เกี่ยวกับการออมเงินของ กอช. เพ่ือให้บุคลากรในส่วนราชการที่ยังมิได้รับสวัสดิการเรื่องบำเหน็จบำนาญ
ตลอดจนประชาชนผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก กอช. สนใจที่จะสมัครเป็นสมาชิก 2) กำหนดกลยุทธ์ 
เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. 
จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ได้มาซึ่งจำนวนสมาชิก กอช. ที่เพิ่มขึ้น และ 3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ภาพที่ 1 โครงสร้างการนำนโยบาย กอช. ไปปฏิบัติของจังหวัดนนทบุรี 
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6. กรอบแนวคิดการศึกษา 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการศึกษา 

 
 การศึกษาครั้งนี้มีแนวคิดว่าในการนำนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  ไปปฏิบัติใน
กลุ่มสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผลของการดำเนินงานที่จะทำให้สมาชิกการออมกับ กอช.เพิ่มข้ึน 
ขึ้นอยู่กับสมรถนะของคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การติดตามกำกับและการบริหาร
จัดการ 
 
7. ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงวินิจฉัย (Diagnostic Research) โดยใช้กระบวนการวิธีวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วย 

1) การวิจัยเอกสาร (Document Research)  
2) การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) 
การวิจัยเอกสารทำให้ได้ข้อมูลแนวทาง วิธีปฏิบัติ หน้าที่ที ่มอบหมายให้ดำเนินการตาม

กฎหมาย และการปฏิบัติ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เอื้อต่อการเปรียบเทียบระหว่างหน้าที่ที่กำหนดให้ทำกับการ
ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดข้ึนเชิงประจักษ์ทางด้านเอกสารหลักฐานตามกฎหมาย ในขณะที่การสัมภาษณ์
เจาะลึกนั้นจะช่วยให้ได้ภาพท่ีลึกลงไปในรายละเอียดประเด็นต่าง ๆ การผนวกเทคนิค วิธีการศึกษาใน
ระเบียบวิธีเชิงคุณภาพเข้าด้วยกันนั้น จะทำให้ได้ข้อมูลทั้งเชิงหลักฐานเอกสารราชการและแนวลึก 
เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาที่ครอบคลุมและกระจ่างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

สมรรถนะของคณะทำงาน
ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริม
วินัยการออมกับ กอช. 

ผลการส่งเสริมวินยัการออม
กับกองทุนการออมแห่งชาติ 
(กอช.) ในกลุ่มสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน 

ความรว่มมอื 

การติดตาม กำกับ 

การบริหารจัดการ 
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การนำเสนอรายละเอียดของระเบียบวิธีที่ใช้ในการศึกษาจะเริ่มต้นจาก (1) การระบุประชากร
เป้าหมาย การสุ่มตัวอย่าง และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (2) การเก็บรวบรวมข้อมูล (3) ลักษณะของ
ประชากรที่ศึกษา (4) จัดระเบียบข้อมูล และส่วนสุดท้ายจะกล่าวถึง การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  
โดยแต่ละส่วนมีเนื้อหาสาระดังนี้ 

7.1 ประชากรเป้าหมาย การสุ่มตัวอย่าง และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 หัวข้อนี้จะกล่าวถึงเนื้อหา 3 ประการ คือ (1) การระบุประชากรเป้าหมายว่าประกอบไปด้วย
กลุ่มใดและมีคุณสมบัติอย่างใดบ้าง (2) การสุ่มตัวอย่างสำหรับการศึกษาในครั้งนี้แยกตามประชากร
กลุ่มเป้าหมาย และ (3) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยสำหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ดังนี้ 
  7.1.1 ประชากรเป้าหมาย 

1) ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย กลุ่มข้าราชการและพนักงานของหน่วย

ราชการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ จังหวัดนนทบุรี ที่เกี ่ยวข้องกับการนำนโยบายกองทุนการออม
แห่งชาติไปสู่การปฏิบัติของจังหวัดนนทบุรี 
  2) กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ ่มข้าราชการและพนักงานของจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย คณะทำงาน
ขับเคลื ่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดนนทบุรี
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนการออมแห่งชาติของจังหวัดนนทบุรีในระดับจังหวัดและอำเภอ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มข้าราชการและพนักงานของ จังหวัด
นนทบุรี โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวังนนทบุรี จำนวน 6 คน ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 
(ที่กำกับดูแลสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี) คลังจังหวัดนนทบุรี ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี 
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี ปลัดจังหวัดนนทบุรี และพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ปลัดอำเภอทั้ง 6 
อำเภอในจังหวัดนนทบุรี  
  7.1.2 การสุ่มตัวอย่าง 
  การศึกษาเรื่องการนำนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ:กรณีศึกษา
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนนทบุรี ในครั้งนี้ใช้วิธีการสุ ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) ทั้งในกลุ่มประชากรข้าราชการและพนักงานของจังหวัดนนทบุรี เนื่องจาก
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการนำนโยบาย กอช. ไปปฏิบัติของจังหวัดนนทบุรีซึ่งข้าราชการและ
พนักงานผู้ปฏิบัติงานกองทุนการออมแห่งชาติของจังหวัดนนทบุรีทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอเป็นผู้ที่
สัมผัสกระบวนการขั้นตอนและผลที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงาน 
  7.1.3 เครื่องมือการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถแบ่งแยกได้ 2 ส่วน  
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  1) แบบวิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหา จากการศึกษาเอกสารต่าง  ๆ ได้แก่ ระเบียบ 
กฎหมาย ที่เกี ่ยวข้อง หนังสือข้อสั่งการแนวทางการปฏิบัติงาน และรายงานการปฏิบัติงาน แบบ
บันทึกการประชุม เอกสารต่าง ๆ และผลการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ
กองทุนการออมแห่งชาติ 

2) แบบสัมภาษณ์เจาะลึก  

7.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้การรวบรวมจากเอกสาร และการสัมภาษณ์เจาะลึก เพื่อรวบรวมความ
คิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานการนำนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ไปปฏิบัติในกรณีของจังหวัด
นนทบุรีทั้งในระดับบริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ประกอบเข้าเป็นเนื้อหา
ภายใต้หัวข้อหลักตามกรอบแนวคิดการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
  7.2.1 ขอ้มลูและแหลง่ขอ้มลู 

แหล่งข้อมูลที ่ใช้ในการศึกษาการนำนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  
ไปปฏิบัติในกรณีของจังหวัดนนทบุรีแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
  1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ประกอบด้วย ข้อมูล ความเห็น และคำแนะนำของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การนำนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ไปปฏิบัติในกรณีของจังหวัด
นนทบุรีซึ่งรวบรวมผ่านการสัมภาษณ์เจาะลึกรวมทั้งหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย ที่ใช้ในทาง
ปฏิบัติ 
  2) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ประกอบด้วยระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนการ
ออมแห่งชาติ บันทึกความร่วมมือของ มท. ข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการขับเคลื่อน
โครงการส่งเสริมการออมกับ กอช. ในระดับพื้นท่ี 
  7.2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  1) การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 
  ผู ้วิจัยดำเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก นำไปทดสอบและดำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ปฏิบัติงานการนำนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
ไปปฏิบัติในกรณีของจังหวัดนนทบุรี 
  2) การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ  
  ผู้วิจัยทำการรวบรวมเอกสารและศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับคำนิยามหน้าที่ 
แนวทาง ขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ ระเบียบ คำสั่ง กฎหมายและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุนการออมแห่งชาติ จากเอกสารเผยแพร่ ข่าวสารผ่านสื่อมวลชน และเว็บไซต์ กองทุนการ
ออมแห่งชาติ และผู้วิจัยทำการรวบรวมและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและ
จังหวัด 
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7.3 วธิกีารจดัระเบยีบขอ้มลู 

หลังจากที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลมาจากแบบสัมภาษณ์เจาะลึก ซึ ่งประกอบด้วยคำถาม
ปลายเปิดที่ต้องบันทึกรายละเอียดและความคิดเห็นเพิ่มเติม คำถามปลายปิดให้เลือกตอบ และการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร ได้ทำการจัดระเบียบข้อมูลตามประเภทของข้อมูลดังนี้ 

ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก และการวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร               
ได้คัดลอกและรวบรวมข้อมูลที่ได้เป็นหมวดหมู่ ตามประเด็น กำหนดประโยคหรือคำสำคัญ (Key 
Word) แล้วจัดแยกเป็นข้อมูลประเภท (Type) ตามข้อคำถามการวิจัยและประเด็นสำหรับการ
วิเคราะห์  

ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกปลายปิดได้บันทึกข้อมูลลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ตามรหัสที่กำหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์เชิงลึก และวิเคราะห์ด้วยบุคคลด้วยการแจกนับ 
โดยใช้สถิติพรรณาในการวิเคราะห์ เนื่องจากจำนวนปริมาณข้อมูลจำนวนน้อย ด้วยเป็นกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะเจาะจงท่ีมีปริมาณเต็มที่เต็มจำนวนเท่านั้นเอง 

7.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาจะใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา โดยการวิเคราะห์

ข้อมูลลักษณะนี้จะใช้เพื่อบรรยายและพรรณนารายละเอียดที่ได้จากข้อมูลพื้นฐานในแบบสมภาษณ์
เจาะลึกและการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เอกสาร ตามความเหมาะสมของประเภทข้อมูล 

 
8. ผลการศึกษา 
 8.1 ลักษณะของประชากรที่ศึกษา 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่ามีลักษณะของประชากรกลุ่มคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ
ส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดนนทบุรีและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ประจำสำนักงานเลขาคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ 
(กอช.) จังหวัดนนทบุรี ที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอ สามารถเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้ท้ังสิ้น 14 ราย มีคุณสมบัติ ดังตารางที ่2  
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ตารางที่ 2 ลักษณะประชากร 

ลักษณะประชากร จำนวน 
1. เพศชาย 12 
2. อายุ  
      26 ปี 1 
      33 ปี 
      34 ปี  

1 
1 

      36 ปี 1 
      45 ปี 4 
      55 ปี 4 
      59 ปี 1 
3. การศึกษาระดบัปริญญาโท 10 
4. ประสบการณ์การทำงาน  
       1 ปี 1 
       5 ปี 4 
     15 ปี 4 
     20 ปี 3 
     30 ปี 2 
5. ประสบการณ์ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ 
(กอช.) 

 

     1 ปี 3 

  
โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานเลขาคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวนิัย

การออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดนนทบุรี ที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการ
ปกครองอำเภอ ไม่มีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.) มาก่อน ทั้งนี้ในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการ
ออมแห่งชาติ (กอช.) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครอง
อำเภอ แต่ละรายจะมีงานในความรับผิดชอบไม่แตกต่างกัน โดยจะทำมีหน้าที่ในการติดตามผลการ
สมัครงานและรวบรวมใบสมัครของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ส่งสำนักงานคลังจังหวัด  
เพ่ือบันทึกข้อมูลในระบบ ส่วนกลุ่มคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการ
ออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดนนทบุรี จะมีงานในความรับผิดชอบแตกต่างกันไป โดยสรุปจะมีหน้าที่
ดังนี้ 
 1) ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ 
(กอช.) เพื่อให้บุคลากรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดนนทบุรี ที่ยังมิได้รับสวัสดิการเรื ่อง
บำเหน็จบำนาญและยังไม่มีระบบการออมเพ่ือการชราภาพ 
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 2) รับสมัครสมาชิกการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และบันทึกข้อมูล 
3) ติดตาม กำกับ  
4) จัดประชุมคณะทำงาน 
5) ประมวลผล รวบรวมรายงานและจัดทำรายงาน 
6) บริหารการดำเนินงานและเงินรางวัล 

8.2 ผลการนำนโยบายกองทนุการออมแห่งชาตสิู่การปฏบิตัิในจงัหวดันนทบรุี 
 การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการนำนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติสู ่การปฏิบัติ            
ในจังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการส่งเสริมวินัยการออมแห่งชาติกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
บันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กับกระทรวงมหาดไทยครั้งนี้  
ได้แบ่งการนำเสนอออกเป็น 2 ช่วง โดยในช่วงแรกจะนำเสนอเป็นลำดับตามข้อคำถามในแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายข้อ ทั้งนี้เพื ่อให้ง่ายต่อการติดตามและพิจารณารายละเอียดในแต่ละมิติ 
เพราะแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที ่ใช้เป็นการสอบถามข้อมูลปลายเปิด (Open-ended Question)  
ในเกือบทุกข้อ จึงควรอย่างยิ่งที่จะนำเสนอเพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ช่วงที่ 2 
จะนำเสนอผลที่ได้จากการรวมปัจจัยตามรายละเอียดในบทระเบียบวิธีวิจัย 
  8.2.1 การนำนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติปฏิบัติในมุมมองคณะทำงานและ
ผู้ปฏิบัติงานประจำสำนกังานเลขาคณะทำงานขับเคลือ่นโครงการส่งเสริมวนิัยการออมกับกองทุนการ
ออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดนนทบุรี ที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอ                

1) การดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื ่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดนนทบุรี หลังจากมีบันทึกความร่วมมือ (MOU) วันที่ 28 
ธันวาคม 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่ส ุด ที ่มท 0211.3/ว6914 ลงวันที ่ 26 
พฤศจิกายน 2561 
  จังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการไปทิศทางเดียวกันในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริม
วินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดนนทบุรี ในบุคลากรที่ยังมิได้รับสวัสดิการ
เรื่องบำเหน็จบำนาญและยังไม่มีระบบการออมเพ่ือการชราภาพ โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ คือ 
  1. จัดโครงสร้างคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการ
ออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดนนทบุรี ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 3706/2561 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 
2561 

2. จัดกำลังคนผู้ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุน
การออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดนนทบุรี โดยใช้บุคลากรที่มีอยู่ของแต่ละหน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการ 
ด้วยการมอบหมายงานเพิ่ม 

3. การมอบหมายภารกิจ โดยคณะทำงานและผู้ปฏิบัติงานประจำแต่ละหน่วยงาน          
จะมีเป้าหมายและภารกิจหลักของตนเองในเพิ่มจำนวนสมาชิกแต่ละกลุ ่มเป้าหมายตามที่ได้รับ
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มอบหมาย ขับเคลื ่อนนโยบายการออมกับ กอช. ของกระทรวงมหาดไทย ในห้วงเวลาเร่งด่วน  
และระยะเวลาต่อเนื่อง โดยกลุ่มเป้าหมายอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) ที่ทำการปกครองจังหวัด 
โดยปลัดจังหวัด เลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.) จังหวัดนนทบุรี จะมอบหมายภารกิจไปยังที่ทำการปกครองอำเภอ แต่ละอำเภอ  
ให้ดำเนินการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนแห่งชาติ ในกลุ่ม อส.โดยผู้บังคับกองร้อย อส.
เป็นหัวหน้ทีมในการขับเคลื่อนและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามจำนวนเป้าหมาย
ที่กำหนด ดังภาพที ่2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่2 การมอบหมายภารกิจ 

 
4. กำหนดเป้าหมาย และแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยมาประยุกต์ใช้สู่การ

ปฏิบัติ ด้วยความเชื่อมโยงกันทั้งการปฏิบัติและผลผลิตผลลัพธ์ 
5.  การดำ เน ิ นการตามข ั ้ นตอนกระบวนงานตามหน ั งส ื อส ั ่ ง กา รของ

กระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0211.3/ว 0819 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
แจ้งเป้าหมายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติในระดับจังหวัด 

6. งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ในการขับเคลื ่อนการดำเนินงานกองทุนการออม
แห่งชาติในจังหวัดนนทบุรี ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมจากงบประมาณในงานประจำของแต่ละ
หน่วยงาน เพื่อดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์แต่อย่างใด มีแต่เพียงเงินรางวัลค่าตอบแทนสำหรับ

กองร้อยบังคับการ  
และบริการอส.  
ผบ.กองร้อยฯ     
(ป้องกันจังหวัด)  
40 นาย 

 

 

 

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จ.นนทบุร ี
ผบ.อส.จ.นบ. (ผวจ.นบ.) 

 

 

กองร้อยอส. 
อ.เมืองนนทบุรี ที ่1 

ผบ.กองร้อยฯ     
(นอ.เมืองนนทบุรี) 

อส. 20 นาย 
 

 

 

กองร้อยอส.  
อ.บางกรวย ท่ี 2 
ผบ.กองร้อยฯ     
(นอ.บางกรวย) 

อส. 12 นาย 
 

 

กองร้อยอส.  
อ.บางบัวทอง ท่ี 3 

ผบ.กองร้อยฯ     
(นอ.บางบัวทอง) 

อส. 12นาย 
 

 

 

กองร้อยอส.  
อ.ไทรน้อย ท่ี 4 
ผบ.กองร้อยฯ     
(นอ.ไทรน้อย) 
อส. 9 นาย 

 

 

 

กองร้อยอส.  
อ.ปากเกร็ด ที่ 5 
ผบ.กองร้อยฯ     
(นอ.ปากเกร็ด) 

อส. 12 นาย 
 

 

 

กองร้อยอส.  
อ.บางใหญ่ ท่ี 6 
ผบ.กองร้อยฯ     
(นอ.บางใหญ่) 

อส. 13 นาย 
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จังหวัดและหมู่บ้าน ที่ดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
เท่านั้น    

7. การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัย
การออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดนนทบุรี ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรีและคำสั่ง
กระทรวงมหาดไทย 
  2) การดำเนินงานส่งเสริมวินัยการออมกับกอกองทุนการออมแห่งชาติและการเพิ่ม
จำนวนสมาชิกการออมกับ กอช.  

ในมุมมองของคณะทำงานขับเคลื ่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุน  
การออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที ่ปฏิบัติงานประจำสำนักงานเลขานุการ
คณะทำงานฯ ที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอ ต่อการดำเนินงานส่งเสริมวินัยการ
ออมกับกอกองทุนการออมแห่งชาติและการเพ่ิมจำนวนสมาชิกการออมกับ กอช. จะดำเนินการในเรื่อง  

1) การประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมกับกองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.) เพ่ือให้บุคลากรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดนนทบุรี ที่ยังมิได้รับสวัสดิการ
เรื่องบำเหน็จบำนาญและยังไม่มีระบบการออมเพื่อการชราภาพ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ในช่วง
เวลาทดสอบร่างกายประจำปีของจังหวัด โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

2) ดำเนินรับสมัครสมาชิกการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กลุ่มสมาชิก 
อส.ของแต่ละอำเภอและรวบรวมข้อมูลใบสมัครส่งสำนักงานคลังจังหวัด ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลใน
ระบบ 

3) ติดตาม กำกับ การเพิ ่มขึ ้นของสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  
กลุ่มสมาชิก อส.ของแต่ละอำเภอและภาพรวมจังหวัด โดย 

(1) ผู้ปฏิบัติงานประจำปกครองอำเภอ//จังหวัดประสานงานกับสำนักงาน
คลังจังหวัด  

(2) คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.) จังหวัดนนทบุรี ติดตาม กำกับ ผ่านกระบวนการประชุม ซึ่งปลัดจังหวัดจะ
เป็นผู้แทนในกลุ่มเป้าหมายสมาชิก อส. เข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 3 ครั้ง 

(3) กระทรวงมหาดไทยติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของจังหวัด
ผ่านระบบการประชุมทางไกล 

4) จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมและการประสานงาน            
ทางโทรศัพท์ระหว่างป้องกันจังหวัดและผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอ 

5) ประมวลผล รวบรวมรายงานและจัดทำรายงาน 
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6) บริหารการดำเนินงานและเงินรางวัล โดยการส่งเสริมให้หัวหน้างาน อส.              
ออมเงินให้กับทีมงานในสายบังบัญชา ส่วนเงินรางวัลที ่ได้รับมา จำนวน 10,000 บาท ยังมิได้
ดำเนินการใดเก็ยกองทุนเพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนเพื่อเพ่ิมจำนวนคนออมในเป้าหมายที่เพ่ิมข้ึนต่อไป 
  8.2.2 ผลการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในกลุ่ม
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
  ผลจาการดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการศึกษาการนำนโยบายกองทุนการ
ออมแห่งชาติไปปฏิบัติ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
ข้อมูลความคิดเห็นที่ได้จาการสัมภาษณ์เชิงลึกคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ
กองทุน การออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที ่ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน
เลขานุการคณะทำงานฯ ที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอ สรุปเป็นผลการ
ดำเนินงานส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในกลุ่มสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน ดังนี้   
  1) ผลสำเร็จของการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  
ในภาพรวมทุกเป้าหมายของจังหวัด 

จังหวัดนนทบุรี โดยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุน  
การออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดนนทบุรี มีการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดตามคำสั่งของ
จังหวัดนนทบุรี ไว้ทั้งหมด 2 ข้อ คือ (1) ส่งเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมด้าน
วิชาการหรือให้ความรู้เกี ่ยวกับการออมเงินของ กอช. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสนใจที่จะสมัคร (2) 
กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมายและแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการส่งเสริมวินัย
การออมเพ่ือให้ได้มาซึ่งจำนวนสมาชิกเพ่ิมขึ้น รายละเอียดดังนี้ 

1. จัดอบรมกลุ่มเป้าหมายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส. และ อปพร. สัปดาห์ละ 3  
ครั้ง ๆ ละ 100 คน ในระยะเวลา 4 เดือน รวมทั้งหมด 1,200 คน 

2. แต่ละหน่วยงานดำเนินการรับสมัครสมาชิก กอช. ในแต่ละกลุ ่มเป้าหมาย  
โดยหน่วยงานเจ้าภาพหลักที่ได้รับมอบหมายแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ตามหน้าที่ปกติของการปฏิบัติงาน  
ทำให้มีสมาชิกการออมกับ กอช. ใหม่ ในภาพรวมของจังหวัดจากเป้ าหมาย ที่กระทรวงมหาดไทย
กำหนด จำนวน 6,560 ราย เพิ ่มขึ ้น จำนวน 3,057 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.60 ได้รับเงินรางวัล 
10,000 บาท โดยอำเภอที่มีผลการดำเนินงานสูงสุด คือ อำเภอบางใหญ่ ส่วนอำเภอบางกรวยมีผล
การดำเนินงานในการเพ่ิมสมาชิก กอช.น้อยที่สุด รายละเอียดดังตารางที ่3  
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ตารางที่ 3 ผลการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ภาพรวม 
อำเภอ ผลการดำเนนิงาน 

เปา้หมาย ผล 

บางใหญ่ 1,380 1,073 (77.75%) 
เมืองนนทบุร ี 520 331(63.65%) 
ปากเกร็ด 1,020 551(54.02%) 
บางบัวทอง 1,460 612(41.92%) 
ไทรน้อย 1,360 371(27.28%) 
บางกรวย 820 119 (14.51%) 

รวม 6,560 3,057 (46.60%) 
 

 

2) ผลสำเร็จของการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ของ
จังหวัดนนทบุรี ในกลุ่มสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 

เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานประจำที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอ 
ทั้ง 6 อำเภอ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุน การออมแห่งชาติ (กอช.) 
จังหวัดนนทบุรี ในกลุ่มสมาชิกอาสารักษาดินแดน ตามเป้าหมายที่จังหวัดกำหนดและจัดสรรให้
ดำเนินการ เพ่ือเพ่ิมจำนวนสมาชิกใหม่ กอช. จำนวน 118 ราย โดยดำเนินการ ดังนี้ 

1. รับสมัครและติดตามผล การสมัครสมาชิก กอช. ของ อส. ในหน่วยงาน 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชาออมให้กับทีมงานในหน่วยงาน 
3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดความสนใจ

ในการสมัครเป็นสมาชิก กอช. และการบันทึกข้อมูลสมาชิกใหม่ของ กอช. 
ผลการดำเนินงานของการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 

ของจังหวัดนนทบุรี ในกลุ่มสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จากเป้าหมาย 118 ราย มีสมาชิกใหม่
เพ่ิมข้ึน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 89 ทีเ่หลือนอกจากนั้นไม่สามารถเข้าร่วมสมัครสมาชิกกองทุน กอช. 
ได้ ด้วยติดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ ตามพ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ ในการเป็นผู้ประกันตน ที่มิใช่
มาตรา 40 โดยอำเภอที่มีผลการดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย จำนวน 2 อำเภอ คือ กองร้อยอาสา
รักษาดินแดนอำเภอเมืองนนทบุรี ที่ 1 และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอไทรน้อย ที่ 4 อำเภอที่มี
ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายได้น้อยที่สุด คือ กองร้อยบังคับการและบริการจังหวัด ดังตารางที ่4  
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ตารางที่ 4 ผลการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. กลุ่มสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน ผลการดำเนนิงานกลุม่ อส. 

เปา้หมาย ผลการดำเนนิงาน 

กองร้อยบังคับการและบริการจังหวัดนนทบุร ี 40 33 (82.50%) 
กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองนนทบุรี ที่1 20 20 (100%) 
กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอบางกรวย ท่ี 2 12 11(91.67%) 
กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอบางบัวทอง ท่ี 3 12 11(91.67%) 
กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอไทรน้อย ท่ี 4 9 9 (100%) 
กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอปากเกร็ด ท่ี 5 12 10(83.33%) 
กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอบางใหญ่ ท่ี 6 13 11 (84.62%) 

รวม 118 105 (89.0%) 

 
8.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำนโยบายการออมแห่งชาติ (กอช.) ไปปฏิบัติในกลุ่มสมาชิก

กองอาสารักษาดินแดน จังหวัดนนทบุรี 
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายกองทุนแห่งชาติไปปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 
4 ปัจจัย ได้แก่ 
 1) ปัจจัยด้านบุคคลและทีมงานหรือสมรรถนะองค์การของคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ
ส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุน การออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดนนทบุรี ในที่นี้หมายรวมถึงตั้งแต่ 

(1) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีความรู้ ทักษะ ความเมตตา และความเป็นธรรมไม่
เลือกปฏิบัติ 
  (2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องมีความรู้ ความรับผิดชอบและทำงานเป็นทีม รวมถึง
จำนวนที่เพียงพอกับการทำงาน 
 2) ปัจจัยด้านความร่วมมือ ผู้ปฏิบัติงานทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ มีความร่วมมือกันเป็น
อย่างดีในการดำเนินงานและได้ประสาน สร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
การส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ของจังหวัดนนทบุรี ในกลุ่มสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน 
 3) ปัจจัยด้านบริหารจัดการ และกฎหมาย กล่าวคือ มีกฎหมายรองรับการส่งเสริมการออม
กับ กอช. อย่างชัดเจน แต่ขณะเดียวกันหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมาย ก็เป็นอุปสรรคในการ
สมัครเป็นสมาชิก กอช.ของกลุ่มสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  
 4) ปัจจัยด้านการติดตาม กำกับ ในการดำเนินงานการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการ
ออมแห่งชาติ (กอช.) ของจังหวัดนนทบุรี ในกลุ ่มสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอย่างต่อเนื่อง 
สม่ำเสมอ มีการจัดรรงบประมาณในการดำเนินงานประจำจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการมาดำเนินการในการขับเคลื่อนงานอย่างเพียงพอ 
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9. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
9.1 สรุปผลการศึกษาการนำนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ไปปฏิบัติในจังหวัด

นนทบุรี 
 เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์การศึกษาที่ตั ้งไว้ในประการแรก คือ การศึกษาแนวทางและ
วิธีการนำนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ไปปฏิบัติในกรณีของจังหวัดนนทบุรี พบว่า จังหวัด
นนทบุรีมีการจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ 
(กอช.) จังหวัดนนทบุรี และคณะทำงานฯได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนในการส่งเสริมการออมกับ  
กอช.เป็นอย่างดี ทั้งการจัดกำลังคนผู้ปฏิบัติงาน การมอบหมายภารกิจ การจัดสรรงบประมาณและ
วัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินงานที ่เพียงพอ บนฐานงบประมาณจากงานประจำของหน่วยงาน  
ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัย การออมกับกองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.) ในกลุ่มสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้กับกลุ่มสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน รับสมัครสมาชิกการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กลุ่มสมาชิก อส.ของแต่ละ
อำเภอและรวบรวมข้อมูลใบสมัครส่งสำนักงานคลังจังหวัด ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ และ
ติดตาม กำกับ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การเพิ่มขึ้นของสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ใหม่  
ในกลุ่มสมาชิก กองอาสารักษาดินแดน บรรลุเป้าหมายร้อยละ 89 ซึ่งมีปัจจัยที่สำคัญ 4 ประการ  
ที่มีผลต่อการนำนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ไปปฏิบัติ กลุ่มสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน คือ ปัจจัยด้านปัจจัยด้านบุคคลและทีมงานหรือสมรรถนะองค์การของคณะทำงานขับเคลื่อน
โครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุน การออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดนนทบุรี ปัจจัยด้านความ
ร่วมมือ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการและกฎหมาย และปัจจัยด้านการติดตาม กำกับ 
 แม้ว่าการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการ
ออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดนนทบุรี ในกลุ่มสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จะบรรลุผล สามารถ
ดำเนินการเพิ่มจำนวนสมาชิกใหม่ ในระดับดีมาก หรือร้อยละ 89 แม้จะมีจำนวนเล็กน้อยที่ไม่สามารถ
เข้าสู่ระบบการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ครบตามเป้าหมายได้ ด้วยติดเงื่อนไขด้าน
กฎหมาย อันแสดงถึงผลสำเร็จของการนำนโยบายกองทุนแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตาม
การเพิ่มจำนวนสมาชิกใหม่ของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ทั้งในกลุ่มสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน กลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร.และประชาชน ล้วนเกี่ยวข้องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขตามกฎหมาย
กองทุนการออมแห่งชาติ  
 ความท้าทายของการขับเคลื่อนการนำนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติ จึงอยู่ท่ีการ
แก้ปัญหาด้านกฎหมาย เพื่อสร้างโอกาสให้ทุกกลุ่มเป้าหมายได้เข้าสู่ระบบการออมกับ กอช. ที่ไม่
เพียงแตก่ารดำเนินการจัดการเพ่ิมสมาชิกใหม่กับกองทุนการออมแห่งชาติ (อสช.) ในกลุ่มสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดนได้แล้วเสร็จ แต่เพียงอย่างเดียว  
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9.2 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลในเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำ

นโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ จากคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการ
ออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดนนทบุรี และผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานเลขา
คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัด
นนทบุรี ที่ทำการปกครองจังหวัดและท่ีทำการปกครองอำเภอ มีดังนี้ 

1) การเพิ่มจำนวนสมาชิกใหม่ของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในทุกกลุ่มเป้าหมายใน
บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ควรพิจารณาแก้ไขกฎหมาย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิก 
เพ่ือสร้างโอกาสในการออมของบุคลากรและประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน 

2) กรณีการดำเนินงานขับเคลื่อนส่งเสริมการออมกับกงทุนแห่งชาติ ไม่บรรลุเป้าหมาย  
ควรพิจารณาทำความเข้าใจถึงเงื่อนไขทางกฎหมายที่กำหนด ประกอบกับระยะเวลาในการออมนาน 
และเงินออมที่ได้รับครบระยะเวลาไม่ได้เป็นเงินก้อน กอช.  ควรสร้างทางเลือกให้กับสมาชิก กอช.  
เพ่ือสามารถรับเงินออมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้ตามสมัครว่าจะรับบำเหน็จหรือบำนาญ 
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