
บทที ่5 

สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษามุ่งศึกษาบทบาทของสายงานสนับสนุน (ด้านคดีปกครอง)  

ต่อความสําเร็จของสํานักงานศาลปกครองกลาง โดยได้ทาํการศึกษาเอกสาร (Documentary 

Research) พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองฯ รายงานสถิติคดีปกครอง รายงานการปฏิบติังานของ 

ศาลปกครองและสํานกังานศาลปกครอง ประจาํปี 2556 คู่มือการปฏิบติังาน เอกสารประกอบการ

สัมมนา ทฤษฎีเก่ียวกบัความสําเร็จขององค์การ จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และได้ทาํการเก็บขอ้มูล

ภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ (Interview research) จากผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั (Key informant interview) 

ในรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา  

3 ประการ คือ 

1. เพื่อศึกษาความสําคัญของสายงานสนับสนุน (ด้านคดีปกครอง) ของสํานักงาน 

ศาลปกครองกลาง 

2 .  เพื่ อ ศึ กษา กระ บวนการทําง านข องส ายง านส นับส นุน (ด้า นคดีปกค รอง )  

ของสาํนกังานศาลปกครองกลาง 

3.  เพื่อศึกษาถึงความสําเร็จในการปฏิบติังานของสายงานสนบัสนุน (ดา้นคดีปกครอง)  

ของสาํนกังานศาลปกครองกลาง 

ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 

จาํนวน 11 คน คือ ผูอ้าํนวยการกลุ่มรับฟ้อง ผูอ้าํนวยการกลุ่มสารบบคดี ผูอ้าํนวยการกลุ่มออกหมาย 

พนกังานคดีปกครอง 3 คน เจา้หน้าท่ีศาลปกครอง 2 คน เจา้พนกังานธุรการ 1 คน เลขานุการองค์คณะ  

1 คน พนักงานเดินหมาย 1 คน  โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง เน่ืองจากผูศึ้กษามีขอ้จาํกัด 

ในเร่ืองของระยะเวลาจึงใช้วิธีการเก็บขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้และเก่ียวขอ้ง

โดยตรงกับบทบาทของสายงานสนับสนุน (ด้านคดีปกครอง) ต่อความสําเร็จของสํานักงาน 

ศาลปกครองกลาง ซ่ึงมีความเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูศึ้กษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือ

สัมภาษณ์แบบเป็นทางการ โดยใช้คาํถามแบบปลายเปิด คาํถามต่างๆ ถูกกาํหนดไวล่้วงหน้า 

เป็นคําถามท่ีมีข้อกําหนดแน่นอน มีลักษณะเป็นแบบเดียวกันและการเรียงลําดับขั้ นตอน 

ท่ีเหมือนกัน ทั้งน้ีผูศึ้กษาใช้แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยคาํถาม 5 ขอ้ สามารถสรุปข้อมูลตาม

ประเด็นสําคญัของบทบาทของสายงานสนบัสนุน (ดา้นคดีปกครอง) ต่อความสําเร็จของสํานกังาน 

ศาลปกครองกลาง ไดด้งัน้ี 
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สรุปผลการวจัิย 

จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรฝ่ายศาลปกครองของสํานักงานศาลปกครอง

กลาง สามารถสรุปไดว้า่ เน่ืองจากศาลปกครองมีภารกิจโดยตรง คือ เป็นสถาบนัหลกัของประเทศท่ี

ใช้อาํนาจของตุลาการอาํนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน บทบาทของบุคลากรของศาลปกครอง 

จึงมีความสาํคญัในแต่ละดา้นท่ีแตกต่างกนั ลกัษณะงานของสายงานสนบัสนุนดา้นคดีปกครองซ่ึงมี 

ความรับผิดชอบเก่ียวกับการรับเอกสารของคู่ความในการยื่นเข้ามาตั้งแต่การเร่ิมรับฟ้องหรือ

ระหวา่งการแสวงหาขอ้เท็จจริงจะตอ้งมีเอกสารต่างๆ เขา้มา ทาํให้เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบในแต่ละ

กลุ่มงานจะต้องหาแนวทางในการบริหารจัดการกับเอกสารเหล่าน้ี เพราะเป็นส่วนหน่ึงของ

ขอ้เท็จจริงในการพิจารณาคดีจนกวา่คดีจะแลว้เสร็จ จึงตอ้งยึดถือระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีกาํหนดเป็น

กรอบในการปฏิบติังาน และจะต้องมีความละเอียด รอบคอบ รัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด 

ในการวางบรรทดัฐานในการปฏิบติัราชการทางปกครองต่อไป ขั้นตอนในการปฏิบติังานจึงเป็นไป

ตามลาํดบัของแต่ละกลุ่มงานท่ีมีการรับช่วงต่อเพื่อดาํเนินการในกระบวนการทาํงานให้สําเร็จ 

ของแต่ละขั้นตอน จากการตอบแบบสัมภาษณ์ในการกําหนดโครงสร้างของอัตรากําลังของ

เจา้หนา้ท่ีสายงานสนบัสนุนดา้นคดีปกครอง ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่เห็นวา่มีความเหมาะสมเพราะได้

มีการจัดแบ่งภารกิจไวใ้นแต่ละด้าน ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านการพิจารณาพิพากษาคดี  

ด้านวิชาการคดีปกครองและเสริมสร้างการปฏิบติัราชการท่ีดี ด้านบริหารจดัการองค์การ ทั้งน้ี  

ในแต่ละด้านจะมีเจ้าหน้าท่ีสายงานสนับสนุนเพื่อให้องค์การดําเนินงานตามภารกิจให้สําเร็จ  

ส่วนอตัรากาํลงัของเจา้หน้าท่ีกลุ่มรับฟ้อง กลุ่มสารบบคดี กลุ่มออกหมาย ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่ 

เห็นวา่มีอตัรากาํลงัไม่เพียงพอต่อปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน ในขณะเดียวกนัจาํนวนของเจา้หนา้ท่ีท่ีสอบ

เปล่ียนสายงานไดต้อ้งยา้ยไปยงักลุ่มงานอ่ืนและยงัไม่มีอตัรามาทดแทนท่ีเดิม ประกอบกบัเม่ือมีการ

โยกยา้ยตุลาการทาํให้พนักงานคดีปกครองบางส่วนตอ้งมีการโยกยา้ยมายงักลุ่มงานทั้ง 3 ทาํให ้

ต้องมีการสอนงานกันใหม่อยู่เนืองๆ ส่งผลให้งานเกิดข้อผิดพลาดและเป็นไปได้อย่างล่าช้า 

เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํเม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือโยกยา้ย การท่ีพนกังานคดีปกครอง

กระจายมาอยูท่ ั้ง 3 กลุ่มงานเกินกรอบอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นปริมาณท่ีมากเกินไป เช่น กลุ่มสารบบคดี 

กาํหนดกรอบพนักงานคดีปกครองไวท่ี้ 4 คน แต่มีพนกังานคดีปกครองมาประจาํกลุ่มถึง 15 คน 

ผูใ้ห้ขอ้มูลเห็นว่าตาํแหน่งน้ีไม่มีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานท่ีทาํอยู่ ซ่ึงแทจ้ริงแลว้น่าจะเป็น

ตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีศาลปกครองและเจา้พนกังานธุรการ เป็นหลกั ส่วนตาํแหน่งพนกังานคดีปกครอง

เป็นเพียงส่วนขบัเคล่ือนของงานเท่านั้น และเห็นว่าพนกังานคดีปกครองควรจะมีบทบาทในส่วน

ของการทาํคดีมากกว่า ส่วนปัญหาและอุปสรรคต่อความสําเร็จขององค์การ คือ ปัญหาด้าน

คอมพิว เตอร์ไม่ มี ความทันสมัย เพี ยงพอท่ีจะรองรับในการปฏิบัติงานและสืบค้นข้อมู ล  

ตาํแหน่งพนกังานคดีปกครองประจาํองคค์ณะปัญหาท่ีพบคือมีกระบวนการทาํงานของงานธุรการ
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มากเกินไป เช่น ลงระบบความเคล่ือนไหวของคดีในระบบคดีปกครอง การจดัทาํสารบญัของ

สาํนวนเม่ือมีเอกสารของคู่ความยืน่เขา้มา ทาํใหไ้ม่มีเวลาเพียงพอในการเขียนสาํนวน ส่วนพนกังาน

เดินหมายปัญหาท่ีพบคือ การออกหมายกระชั้นชิดเกินไป ทาํให้เจา้หนา้ท่ีท่ีมีอยูอ่ย่างจาํกดัตอ้งเร่ง

ทาํงานใหท้นัเวลากบัคาํสั่งศาล เพราะในการส่งหมายไปยงัคู่กรณีบางคร้ังจะเกิดปัญหาระหวา่งทาง

ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถควบคุมได้ จากสภาพปัญหาต่างๆ ท่ีแต่ละกลุ่มงานได้เผชิญอยู่ส่งผลให้

กระบวนการทาํงานต่างๆ เป็นไปอย่างไม่มีระบบเท่าท่ีควร ทาํให้ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่มีปัญหาของ 

แต่ละตาํแหน่งท่ีแตกต่างกนั โดยขอ้เสนอแนะของผูใ้ห้ขอ้มูลเห็นวา่ควรมีการพฒันาบุคลากรให้มี

ความหลากหลายและเนน้อบรมการปฏิบติังานในแต่ละดา้นให้รู้ถึงบทบาทหนา้ท่ีของตนไดอ้ย่าง

ถ่องแท ้มีขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังานน้อยท่ีสุด ทั้งน้ีควรมีการปรับโครงสร้างกรอบอตัรากาํลงั

ใหม่ใหมี้ตาํแหน่งท่ีมีความเหมาะสมกบัลกัษณะงาน 

 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาวิจัย เ ร่ือง บทบาทของสายงานสนับสนุน (ด้านคดีปกครอง)  

ต่อค วา ม สํ า เ ร็จข อง สํ า นัก ง า นศ า ล ป ก ค รอง ก ล า ง  อ ภิป ร า ย ผ ล ก า รศึ ก ษ า วิจัย ไ ด้  ดัง น้ี  

จากความสัมพนัธ์ของสายงานสนับสนุนด้านคดีปกครอง ท่ีมีการทาํงานเช่ือมโยงต่อเน่ืองกัน 

ของกลุ่มรับฟ้อง กลุ่มสารบบคดี กลุ่มออกหมาย เพื่อให้เกิดความสําเร็จในการทาํงาน สํานกังาน 

ศาลปกครองไดจ้ดัทาํขอ้ตกลงกบัผูป้ฏิบติังานโดยใชร้ะยะเวลาเป็นเคร่ืองมือในการวดัความสําเร็จ

ของแต่ละงาน เช่น กลุ่มรับฟ้อง เม่ือมีการฟ้องใหม่หรือไดรั้บเอกสารของคู่กรณีจะตอ้งดาํเนินการ

ให้แล้วเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด เพราะบางคร้ังเกิดกรณีผู ้ยื่นรออยู่  หรือมีไต่สวนฉุกเฉิน  

ในการทํางานทุกขั้นตอนจะถูกระบุเวลาในการรับงานโดยระบบงานคดีไว้ในคอมพิวเตอร์  

หากไม่ดาํเนินการโดยเร็วจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มงานสารบบคดีและองคค์ณะท่ีจะดาํเนินการต่อไป 

ส่วนในเร่ืองของการแสวงหาข้อเท็จจริงในการพิจารณาคดีซ่ึงตาํแหน่งพนักงานคดีปกครอง 

เป็นผูช่้วยตุลาการในการแสวงหาขอ้เท็จจริงจะถูกควบคุมโดยระยะเวลาวา่ในแต่ละขั้นตอนจะตอ้ง

ดาํเนินการภายในระยะเวลาก่ีวนั และคดีท่ีต้องดาํเนินการให้แล้วเสร็จจะต้องได้ตามเกณฑ์ท่ี

สาํนกังานศาลปกครองกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงเช่นกนั ไม่วา่จะตาํแหน่งใด หากมีการศึกษาในเน้ือหา

ของงานและการจัดวางโครงสร้างบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะกับลักษณะงาน  

เพราะงานบางประเภทตอ้งการผูท่ี้มีความเช่ียวชาญ มีทกัษะและความสามารถท่ีเจาะจง เช่น การเงิน 

บญัชี กฎหมาย เป็นตน้ การพิจารณาเลือกสรรพนกังานในดา้นต่าง ๆ เหล่าน้ีมีความจาํเป็นอยา่งยิ่ง 

ท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งให้ความสําคญักบัทกัษะและความสามารถของพนกังานด้วย ซ่ึงสอดคล้องกบั 

ประคลัภ์ ปัณฑพลงักูร (กนัยายน 24, 2012) องค์การท่ีมีการจดัสรรบุคคลให้ถูกกบังานจะทาํให้

องค์การมีผลงานท่ีดี การบริหารคนกับความสําเร็จขององค์การนั้ นมีความสัมพันธ์กัน เช่น  
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การบริหารคนเก่ง (Talent Management) การบริหารผลงาน (Performance Management) และ 

การบริหารค่าตอบแทน ดงันั้น นางจินตนา เลิศอาภานนท ์ผูอ้าํนวยการกลุ่มสารบบคดี ไดใ้ห้ขอ้มูล

สาํคญัวา่ โครงสร้างอตัรากาํลงัของกลุ่มงานสารบบคดี กลุ่มรับฟ้อง กลุ่มออกหมาย ของสํานกังาน

ศาลปกครองยงัไม่เหมาะสม เน่ืองจากปัจจุบันมีการบรรจุอัตรากําลังพนักงานคดีปกครอง 

เป็นจาํนวนมากเพื่อให้ช่วยงานตุลาการศาลปกครอง แต่ในขณะเดียวกันอัตรากําลังตาํแหน่ง

เจา้หน้าท่ีศาลปกครองและตาํแหน่งเจา้พนักงานธุรการกลบัไม่เพิ่มข้ึน เม่ือมีการขยายอตัรากาํลงั

ของตาํแหน่งพนกังานคดีปกครองเพิ่มข้ึนควรทาํให้งานในส่วนของการพิจารณาคดีสําเร็จไดเ้ร็วข้ึน 

แต่งานในส่วนของธุรการคดีซ่ึงตอ้งใชต้าํแหน่งเจา้หนา้ท่ีศาลปกครองและตาํแหน่งเจา้พนกังานธุรการ 

กลบัไม่เพิ่มข้ึนจึงทาํใหเ้กิดความไม่เหมาะสมของโครงสร้างอตัรากาํลงัของสํานกังานศาลปกครอง 

กล่าวคือ ตาํแหน่งพนกังานคดีปกครองท่ีไดรั้บสรรหามาเป็นจาํนวนมากส่วนหน่ึงมาปฏิบติัหนา้ท่ี

ไม่ตรงกบัลกัษณะตาํแหน่งงานและตอ้งมีการอบรมพฒันาความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นให้กบั

ตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีศาลปกครองและเจา้พนกังานธุรการซ่ึงเป็นอตัราท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีทดแทน

ตาํแหน่งพนกังานคดีปกครองท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในกลุ่มงานทั้ง 3 กลุ่ม มากเกินกรอบอตัราท่ีไดว้างไว ้

ซ่ึงตาํแหน่งพนักงานคดีปกครองมีหน้าท่ีในการช่วยเหลือสนับสนุนงานด้านคดีปกครองของ 

ตุลาการ ซ่ึงเป็นภารกิจหลักของสํานักงานศาลปกครอง และได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ 

เป็นรายเดือนเพิ่มข้ึนจากอตัราเงินเดือนปกติ เป็นอตัราค่าตอบแทนพิเศษของพนกังานคดีปกครอง  

การบริหารงานใหป้ระสบผลสาํเร็จนั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการจดัการท่ีดีจะทาํให้ผลสาํเร็จ

ของงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระบวนการจัดการท่ีว่านั้ นจะต้อง

ประกอบดว้ย (1) การวางแผน กล่าวคือ การกาํหนดแผนงานท่ีจะทาํในอนาคตรวมถึงวิธีการทาํงาน

เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้การทาํงานอย่างมีแผนงานท่ีชัดเจนจะช่วยให้พนกังานระดบั

ปฏิบติัการทาํงานอย่างถูกทิศทาง ส่งผลให้สามารถควบคุมการดาํเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ขององค์การ กรณีท่ีมีปัญหาสามารถแก้ไขไดถู้กจุด และปรับแผนงานให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ได้

เพือ่ประโยชน์ในการบริหารงานและติดตามผล (2) การจดัสายงานสนบัสนุนและการจดัหาบุคลากร

ท่ีเหมาะสม รวมถึงการฝึกอบรมบุคลากร ความชดัเจนในหน้าท่ีเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ และ

ควบคุมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การมีความเขา้ใจในส่ือสารในการทาํงานรวมถึงการตดัสินใจท่ีดี

เม่ือถึงเวลาท่ีตอ้งการตดัสินใจ ปัญหาและขอ้ขดัแยง้ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังานประจาํวนั

จะตอ้งมีการแกไ้ขให้หมดไปและทนัเหตุการณ์เพื่อให้เกิดการประสานการทาํงานท่ีดีในสายงาน

ขององคก์าร (3) การควบคุมโดยการวดัผลงานท่ีเกิดข้ึนจริงกบัแผนงานท่ีวางไว ้เคร่ืองมือท่ีสําคญั

ในการควบคุมคือ การรายงานผลการปฏิบติังาน 
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ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาความคิดเห็นของขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองต่อบทบาทของสายงานสนบัสนุน 

(ด้านคดีปกครอง) ต่อความสําเร็จของสํานักงานศาลปกครองกลางคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยมีประเด็น

ข้อเสนอแนะ คือ การจาํแนกตาํแหน่งควรมีความชัดเจน เพื่อให้การบริหารองค์การเกิดความ

คล่องตวั และยนือยูบ่นหลกัแห่งความเป็นอิสระภายใตก้รอบกฎหมาย กล่าวคือ การจาํแนกตาํแหน่ง

ควรใหมี้ความสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ซ่ึงผลตอบแทนของแต่ละตาํแหน่งเป็นตวัช้ีวดั

ของบทบาทของสายงานสนบัสนุนท่ีถูกกาํหนดให้ดาํรงตาํแหน่งท่ีแตกต่างกนัจะตอ้งปฏิบติังาน 

ให้สมฐานะของตาํแหน่งนั้นๆ และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และให้เกิดความเช่ียวชาญของงาน

ของแต่ละกลุ่มควรกาํหนดหลักสูตรอบรมอย่างเขม้ขน้ให้บุคลากรไดป้ฏิบติังานไวโ้ดยเฉพาะ  

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัร่วมกนัและเกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัในการดาํเนินงาน 

บทบาทของเจา้หน้าท่ีและลกัษณะของงานแต่ละงาน แต่ละตาํแหน่งจะแตกต่างกนัไป  

การกาํหนดบทบาทของเจา้หน้าท่ีแต่ละลักษณะงานจึงควรเป็นหน้าท่ีหรือความเห็นของกลุ่มท่ี

เก่ียวขอ้งในบริบทนั้นๆ นาํไปสู่การปฏิบติังานท่ีสําเร็จและพฒันาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ

เฉพาะดา้นให้มีความเขา้ใจในงานอยา่งลึกซ้ึง และการสร้างจิตสํานึกให้เจา้หนา้ท่ีมีความตระหนกั

ในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ลดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้บรรลุไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทศัน์ของ

องคก์าร 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีขอบเขตของการศึกษาท่ีจาํกัด

เฉพาะเจาะจงในสายงานสนบัสนุนดา้นคดีปกครอง ซ่ึงผลของการศึกษาเป็นเพียงขอ้มูลส่วนหน่ึง 

ท่ีได้จากการศึกษาในคร้ังน้ีเท่านั้น ทั้งน้ีผูศึ้กษาวิจยัเห็นว่ายงัไม่สมบูรณ์ทั้งหมด ดงันั้น หากผูท่ี้

สนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องท่ีมีลกัษณะท่ีใกล้เคียงกนัควรจะดาํเนินการวิจยัเชิงปริมาณ

ประกอบดว้ย ซ่ึงสามารถกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งใหมี้ความหลากหลายในสายงานสนบัสนุนดา้นต่างๆ 

เพือ่จะไดเ้ป็นขอ้มูลครบถว้นและสมบูรณ์มากกวา่การศึกษาคร้ังน้ีต่อไป 
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แบบสัมภาษณ์เพือ่งานศึกษา 
 

คําช้ีแจง : แบบสัมภาษณ์น้ีเป็นแบบสอบถามท่ีตอ้งการศึกษาบทบาทของสายงานสนับสนุนต่อ

ความสําเร็จของสํานกังานศาลปกครองกลาง เพื่อใชใ้นการทาํสารนิพนธ์เท่านั้น จึงขอความกรุณา

ท่านช่วยตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง และผูศึ้กษาจะนาํไปวเิคราะห์ขอ้มูลคาํตอบโดยเสนอ

แต่ภาพรวมเท่านั้น หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดีและขอขอบคุณ 

ในความร่วมมือมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 

        น.ส.ภรภทัร  คาํภาพงษ ์

    นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 

          มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ส่วนที ่1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้หนา้ท่ีกลุ่มรับฟ้อง กลุ่มสารบบคดี และกลุ่มออกหมาย 

 1.  ช่ือ................................................................................................................ 

 2.  ตาํแหน่ง หนา้ท่ี.............................................................................................. 

 3.  ระยะเวลาการทาํงานในกลุ่มรับฟ้อง กลุ่มสารบบคดี และกลุ่มออกหมาย....ปี....เดือน 

ส่วนที ่2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติังาน 

 1.  โครงสร้างของสํานักงานศาลปกครองมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร หากไม่

เหมาะสมท่านคิดวา่ควรปรับปรุงอยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

2.  อตัรากาํลงัของเจา้หนา้ท่ีกลุ่มรับฟ้อง กลุ่มสารบบคดี และกลุ่มออกหมายมีเพียงพอสอดคลอ้งต่อ

ปริมาณงานของคดีท่ีเขา้มา หรือไม่ อยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
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3.  หน่วยงานของท่านได้มีการจดัให้มีการอบรมเพื่อพฒันาความรู้ในด้านการปฏิบติังานให้แก่

เจา้หนา้ท่ีเพียงพอหรือไม่ อยา่งไร และท่านอยากใหห้น่วยงานพฒันาบุคลากรในดา้นใด 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... ..

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

4.  สายงานสนบัสนุนท่ีอยูใ่นกลุ่มงานของท่านมีความสอดคลอ้งกบังานท่ีทาํหรือไม่ อยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

5.  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

6.  ขอ้เสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

 

 

        ขอบพระคุณท่ีใหค้วามร่วมมือ 
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ประวตัผู้ิศึกษา 
 

ช่ือ – สกุล               นางสาวภรภทัร  คาํภาพงษ ์

วนั เดือน ปีเกดิ               27 กรกฎาคม 2516 

สถานทีเ่กดิ               จงัหวดัชยัภูมิ 

วุฒิการศึกษา               พ.ศ.2546 

                การจดัการทัว่ไป สาขา การบริหารธุรกิจ 

                สถาบนัราชภฏัธนบุรี 

ประสบการณ์ทาํงาน              Paging operator 

                บริษทัแพค็ลิ้งค ์ประเทศไทย จาํกดั พ.ศ.2535 – 2542 

ตําแหน่งหน้าทีปั่จจุบัน              เจา้หนา้ท่ีศาลปกครองชาํนาญการ สาํนกังานศาลปกครอง 

สถานทีอ่ยู่ปัจจุบัน              99/356 ม.ไทยสมบูรณ์ 3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง 

                จ.ปทุมธานี 12120 
 

 

 


