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สารจากประธานศาลปกครองสูงสุด
ภายใต้แผนแม่บทศาลปกครองระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ศาลปกครองได้ให้ความสาคัญต่อ
การมุ่งอานวยความยุติธรรมทางปกครองให้มีความรวดเร็ว และทันสมัย รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม
โดยได้กาหนดทิศทางและเป้าหมายเพื่อให้ศาลปกครองก้าวไปเป็นศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt)
และศาลแห่ งความเป็นเลิ ศ (Court Excellence) รวมทั้งพัฒนากระบวนพิจารณาพิพากษาคดีและบริ การที่ดี ให้ แก่
ประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคม
ในการก้าวไปสู่ศาลปกครองอัจฉริยะและศาลแห่งความเป็นเลิศ เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสาคัญที่ช่วย
เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง อีกทั้งช่วยยกระดับการให้บริการ
และเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงการอานวยความยุติธรรมของประชาชน ศาลปกครองจึงได้กาหนดให้มีแผนพัฒนา
ดิ จิ ทั ล ของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ อั น ประกอบด้ ว ย แนวทางการพั ฒ นาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ของ
ศาลปกครองในระยะสั้ น ที่ มุ่ ง เน้ น การสร้ า งนวั ต กรรมใน ๔ มิ ติ ได้ แ ก่ การพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ด้ ว ยระบบ
ศาลอัจฉริยะ (Smart court) การบริการประชาชนด้วยระบบบริการอัจฉริยะ (Smart services) การบริหารองค์กร
ด้วยระบบสานักงานอัจฉริยะ (Smart office) และการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรศาลปกครองให้มีความรู้และ
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Smart people)
ในโอกาสนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากผู้บริหารศาลปกครองและ
ตุลาการศาลปกครอง รวมถึงผู้บริหารสานักงานศาลปกครอง และบุคลากรของสานักงานศาลปกครองทุกท่าน
ในการพัฒนาและขับเคลื่อนไปสู่ ศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt) ตามกรอบทิศทางและเป้าหมาย
ของแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครองฉบับนี้เพื่อสนับสนุนการอานวยความยุติธรรมทางปกครองให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทั้งการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพให้กับประชาชนและคู่กรณี

(นายปิยะ ปะตังทา)
ประธานศาลปกครองสูงสุด
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ความสาคัญของแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
ศาลปกครองได้ตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนินงานเพื่อให้ประชาชน
ได้รับการอานวยความยุติธรรมทางปกครองด้วยความเป็นธรรมโดยไม่ล่าช้า สามารถ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายโดยนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นกลไกสาคัญ ในการขับเคลื่อนการอานวย
ความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครอง จึ ง จั ด ให้ มี แ ผนแม่ บ ทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เพื่อเป็นกรอบทิศทางการดาเนินงานของศาลปกครองโดยได้กาหนด
วิสัยทัศน์ คือ “อานวยความยุติธรรม ทางปกครองด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว ทันสมัย
เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม และเป็นศาลแห่งความเป็นเลิศ” รวมทั้งมีแนวทาง
การพัฒนางานของศาลปกครอง เพื่อเป็นทิศทางการพัฒนาการดาเนินงานของศาลปกครอง
และพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนแม่บท
การพัฒนาศาลปกครอง ๕ ด้านประกอบด้วย ด้านที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการคดีปกครอง ด้านที่ ๒ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม ด้านที่ ๓ การพัฒนา
ศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt) ด้านที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ และด้านที่ ๕ การยกระดับความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาดังกล่าวจาเป็นต้องพึ่งพาการนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาศาลปกครอง
การน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช้ เพื่ ออ านวยความยุ ติ ธรรมของศาลปกครอง
ให้สอดคล้องตามแผนแม่บทของศาลปกครองฯ ภายใต้แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในปั จจุบันและอนาคต ศาลปกครองจาเป็นต้องมี
กรอบทิศทางการพัฒนาศาลปกครองไปเป็นศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt)
และศาลปกครองอัจ ฉริยะ (Smart Court) ให้ เป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บท
ระยะ ๒๐ ปี และเป็นแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นเครื่องมือ การอานวย
ความยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ และการส่งมอบบริการที่ดีแก่ประชาชน ภายใต้เทคโนโลยี
ดิจิ ทัล ที่ มีความมั่น คงปลอดภัย สามารถสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากผู้ มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกศาลปกครอง นอกจากนี้ ยังใช้เป็น
เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารให้ ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรของศาลปกครองได้ รั บ ทราบทิ ศ ทาง
การพัฒ นาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อช่ว ยการขับเคลื่ อนการพัฒ นาการดาเนินงานของ
ศาลปกครอง จึ งได้ จั ดท าแผนพั ฒนาดิ จิ ทั ลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
ส าหรั บ ใช้ เป็ น กรอบการพัฒ นาศาลปกครองไปเป็น ศาลปกครองอัจ ฉริย ะ (Smart
Admincourt) ในระยะ ๒ ปีข้างหน้าต่อไป
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แนวทางการจัดทาแผนพัฒนาดิจิทัล
ของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
ศึกษานโยบายและทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลของประเทศไทยและกระบวนการยุติธรรม
ประเทศไทย
ศึกษาข้อมูลทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ของศาลในต่างประเทศ
ศึกษาแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะมีบทบาท
ต่อการพัฒนาศาลปกครองในอนาคต
ศึกษาทิศทางนโยบายของศาลปกครองและ
วิเคราะห์สถานภาพเทคโนโลยีดิจิทัลปัจจุบัน
ของศาลปกครอง
กาหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแนวทาง
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของศาลปกครอง
เชื่อมโยงแผนแม่บทของศาลปกครอง
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
สารวจความเห็นต่อแผนพัฒนาดิจิทัล
ของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
เสนอคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ของศาลปกครอง คณะอนุกรรมการบริหาร
ศาลปกครองด้านการบริหารและงบประมาณ
และคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง
ประกาศใช้และเผยแพร่
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ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลประเทศไทย
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลประเทศไทย
๑. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
นโยบาย Thailand ๔.๐ เป็นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจาก
ภายใน” ขับ เคลื่ อนตามแนวคิด “ปรั ช ญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่ านกลไก “ประชารัฐ ” ทั้งนี้ การดาเนินการ
ปรับเปลี่ยนให้ประเทศไทยสามารถมุ่งสู่ Thailand ๔.๐ ได้เป็นผลสาเร็จ จาเป็นต้องขับเคลื่อนผ่านกลไกภาครัฐ
ดังนั้น รัฐบาลจึงกาหนดแนวทางการปฏิรูประบบราชการใหม่ตามโมเดล Government ๔.๐ เพื่อมุ่งสู่ Thailand ๔.๐
โดยได้กาหนดยุ ทธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี เพื่อให้ ภ าครัฐ ปรั บตัว ให้ เ ข้า กั บเศรษฐกิจ และสั ง คมยุ ค ดิ จิทั ล (Digital
society) นอกจากนี้ ยังยกระดับประสิทธิภาพการทางานของรัฐบาลเข้าสู่การเป็นรัฐบาล (Digital government)
ที่มีการทางานแบบอัจฉริย ะให้ บริ การโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People centric) และขับเคลื่ อนให้ เ กิด
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง โดยอยู่บนพื้นฐานของการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดาเนินงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน (Government integration) การนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ ดิจิทัล มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Smart
operations) ที่ประหยัดและคุ้มค่า และการยกระดับงานบริการภาครัฐให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Citizen-centric services) (นโยบายรัฐบาล) นโยบายดังกล่าว เป็นโอกาสที่เอื้อ
ให้กระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรภาครัฐ ต้องทาการปฏิรูปงานใหม่ตามโมเดล Government
๔.๐ เพื่อให้มีความก้าวหน้าในเชิงรุกและมีประสิทธิภาพ รองรับการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ยุค Thailand ๔.๐
โดยแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้กาหนดองค์ประกอบ
สาคัญเพื่อเป็นทิศทางการพัฒนาและปฏิรูปเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ ดังนี้
๑.๑ วิสัยทัศน์ “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” โดยได้ให้ความหมาย ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital
thailand) หมายถึ ง ยุ คที่ ประเทศไทยสามารถสร้ างสรรค์ และใช้ ประโยชน์ จากเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ได้ เต็ มศั ก ยภาพ
โดยการพัฒ นาโครงสร้ างพื้น ฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่ อนการพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
๑.๒ ภูมิทัศน์ดิจิทัลประเทศไทยระยะ ๒๐ ปี การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย
มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แต่เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัล
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงกาหนดภูมิทัศน์ดิจิทัลหรือ
ทิศทางการพัฒนาและเป้าหมายของประเทศไทยในระยะ ๒๐ ปี มีประเด็นสาคัญในการพัฒนาเทคโนลีดิจิทัล
ประเทศไทย ทั้ง ๔ ระยะ คือ
ระยะที่ ๑ ในช่วง ๑ ปี ๖ เดือน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ ประเทศไทยลงทุนและสร้างฐานราก
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital foundation)
ระยะที่ ๒ ในช่วง ๕ ปี เฟส ๑ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ คือ ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วม
ในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวประชารัฐ (Digital thailand: Inclusion)
ระยะที่ ๓ ในช่วง ๑๐ ปี เฟส ๒ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๒ คือ ประเทศไทยก้าวสู่ดิจิทัลไทยแลนด์
ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ (Digital thailand: Full transformation)
ระยะที่ ๔ ในช่วง ๒๐ ปี ภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ คือ ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน
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๑.๓ เป้าหมายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประเด็นเป้าหมายแผนระดับชาติว่าด้วย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาลปกครอง การปฏิรูป
กระบวนทัศน์การทางานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อให้
การปฏิบัติงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อปรับปรุงการจัดลาดับโดย UN e-Government rankings
ให้ ป ระเทศไทยจั ดอยู่ ในกลุ่ มประเทศ ๕๐ อันดับแรก รวมถึงการพัฒ นาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล ด้ว ยการเตรียม
ความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
อย่างเกิดประโยชน์และสร้างสรรค์
๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลของ
ประเทศไทยตามวิสั ย ทัศน์ และแนวทางการพัฒ นาตามภูมิทั ศน์ดิจิทัล ของประเทศไทยได้กาหนดยุ ทธศาสตร์
การพัฒนาไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ โดยมีส่วนที่ศาลปกครองต้องมีการเชื่อมโยงเพื่อให้ทิศทางการพัฒนาสอดคล้องกับ
การพัฒนาดิจิทัลในระดับประเทศ ประกอบด้วย
(๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ให้ครอบคลุมที่ทุกคนเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์เพื่อรองรับการใช้ระบบดิจิทัลไทยแลนด์ ซึ่งจาเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรคมนาคม และการแพร่ภาพกระจายเสียงที่มีความทันสมัย มีคุณภาพ สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
(๒) การสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยภาครัฐมีการรวบรวมและแปลงข้อมูล
องค์ความรู้ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและนาไปใช้
ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
(๓) ปรั บเปลี่ ยนภาครั ฐสู่ การเป็ นรั ฐบาลดิ จิ ทั ล โดยการน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลมาปรั บปรุ ง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ และพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
โดยสมบู ร ณ์ รวมทั้ ง ปรั บ เปลี่ ย นบริ ก ารสาธารณะให้ อ ยู่ ใ นรูป แบบดิ จิทั ล ที่ ขั บ เคลื่ อ นตามความต้ อ งการของ
ประชาชนหรือผู้ใช้บริการ โดยการเชื่อมโยงบริการภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว
(๕) พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พัฒนาบุคลากรผู้ทางาน
ให้ มี ค วามสามารถในการสร้ า งสรรค์ และใช้ เ ทคโนโลยีดิ จิทั ล อย่า งชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ รวมถึ ง
การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญตามระดับ
มาตรฐานสากล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัล
(๖) สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างมาตรฐาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
กติกาที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย เป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ตลอดจน
การสร้างความมั่นคงปลอดภัย ความเชื่อมั่น และการคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน
๒. การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ได้มีการแปลงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระยะยาวของนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าวไปสู่ กรอบ
การปฏิบั ติที่เป็ น รู ป ธรรมในระยะสั้ น โดยจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสั งคม ระยะ
๕ ปี ที่มุ่งเน้น “การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
ได้อย่างเต็มศักยภาพหรือ “Digital transformation” อันเป็นการสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศ
ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งในมิติทางเศรษฐกิ และสังคมด้วยนวัตกรรม รวมทั้งเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่ง ขัน
ของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งมีส่วนที่ศาลปกครองสามารถนาทิศทางตามแผนปฏิบัติการนี้
มาพิจารณานาไปสู่การปฏิบัติและใช้เป็นทิศทางที่สอดคล้องกับการดาเนินงานของศาลปกครอง ประกอบด้วย
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๒.๑ ยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในประเด็นการปฏิรูปการบริหาร
จัดการของภาครัฐ (Government transformation for government management) ภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี ดิจิ ทัล ที่เกิดขึ้น อย่ างก้าวกระโดดได้ส่ งผลต่ อการเปลี่ ยนแปลงกระบวนการทางานของภาครั ฐ
ซึ่งหน่วยงานภาครัฐสามารถนาเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นมาปรับใช้กับการให้บริการประชาชน การบริหารจัดการ
ภาครัฐ การกาหนดนโยบายต่าง ๆ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหา อุปสรรค หรือความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทาให้
รูปแบบการทางาน การให้บริการ และการดาเนินการต่าง ๆ ของภาครัฐเปลี่ยนแปลงจากเดิม มีความทันสมัย รวดเร็ว
น่าเชื่อถือ และโปร่งใส มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์โดยกาหนดแนวทางการขับเคลื่อน คือ
(๑) บูรณาการและยกระดับประสิทธิภาพการดาเนินงานภาครัฐ ผ่านการเชื่อมโยงระบบจาก
หลายส่วนงานเพื่อการบริหารจัดการ ได้แก่ ด้านการเงินและการใช้จ่าย ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบริห าร
สินทรัพย์ และด้านทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการจ่ายเงินเดือน
(๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ ควบคู่ไปกับการยกระดับ
ขีดความสามารถและทักษะเชิงดิจิทัลให้ กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ทุกระดับและทุกหน่วยงานเพื่อเป็นรากฐานของ
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์
ปัจจัยสาคัญในการดาเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย
สื่อสารข้อมูลและการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ การพัฒนาศูนย์จัดเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูลภาครัฐ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital infrastructure) การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล โทรคมนาคม และการแพร่ภาพกระจายเสียงที่ มีความทันสมัย มีคุณภาพ ขนาดเพียงพอ
ครอบคลุมการใช้งาน โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของ
ประเทศไทย จากปัจจุบันที่อัตราการเข้าถึงบรอดแบนด์ของประชากรไทยที่ยังต่า และโครงข่ายสื่อสารระหว่าง
ประเทศที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่ยังมีจากัด จาเป็นต้องมีการวางรากฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของ
ประเทศไทยทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศให้มีความทันสมัยมีคุณภาพ ขนาดเพียงพอ ครอบคลุมทุกพื้นที่
๒.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ดิจิทัลยังมาควบคู่กันกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่สามารถสร้างความเสียหายแก่ระดับบุคคลและระดับประเทศ
(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) จากการจัดอันดับของ
Global cybersecurity index & Cyberwellness profiles โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ (ITU) จัดประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศลาดับที่ ๑๕ จากทั้งหมด ๒๙ ลาดับกลุ่มประเทศ ซึ่งประเทศไทย
ยังเป็นรองสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย จึงเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องบริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนและ
ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นในการทาธุรกรรมออนไลน์ มีระบบรองรับที่ปลอดภัยจากภัยคุกคามไซเบอร์ มีการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรการคุ้มครองและเยียวยาผู้บริโภค โดยได้มีแนวทางการขับเคลื่อนที่สาคัญ คือ
 การจัดตั้งหน่วยงานกลางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติการพัฒนา
กลไกการปกป้องโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนา Security framework and standards ไปจนถึงการพัฒนากาลั งคน
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity ของประเทศไทย
 การผลักดันกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การพัฒนากลไกเฝ้าระวัง
ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากการฉ้อโกงออนไลน์ การพัฒนากระบวนการระงับข้อพิพาทออนไลน์
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(๒) การพัฒนากฎหมายและมาตรฐานดิจิทัล (Digital law & regulations) กฎหมายและ
มาตรฐานเป็ น ปั จ จั ย ส าคัญที่จะต้องปรั บ ปรุงให้ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ โดยรัฐ บาล
ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในประเด็นนี้เช่นกั น จึงได้ตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความชัดเจนและถือปฏิบัติ
เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน
๒.๕ ยุทธศาสตร์พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital manpower
and digital literacy) การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล ประชากรในยุคปัจจุบันจึงต้องมีความสามารถ
ในการเรียนรู้ พัฒนาตนเองให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลา สามารถประมวลผลข้อมูลที่มี
ความซับซ้อน คิดอย่างเป็นระบบ และตัดสินใจจากข้อมูลที่หลากหลายได้ และต้องสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาส
ที่มากับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรม พัฒนางานในหน้าที่ หรือพัฒนาตนเองซึ่งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการทางานและการดารงชีวิตได้มีการจัดประเภทของทักษะที่จาเป็นไว้ ๔ ทักษะ ได้แก่
(๑) Digital literacy เป็นทักษะพื้นฐานที่ทุกคนต้องมี ได้แก่ การอ่านออกเขียนได้ การคิดวิเคราะห์
และรู้ทันข้อมูลในโลกยุคดิจิทัล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว เป็นทักษะที่จาเป็น
ต้องมีเพื่อการดารงชีวิตในสังคมยุคดิจิทัล
(๒) Complimentary skills ซึ่ งเป็ นทั กษะ Non - Digital พื้ นฐานที่ จ าเป็ นส าหรั บการท างาน
ในยุคดิจิทัล เช่น การทางานเป็นทีม การประมวลผลข้อมูล การสื่อสาร การวางแผนและการแก้ไขปัญหา
(๓) Generic digital skills ซึ่งเป็นทักษะด้านดิ จิทัลพื้นฐานสาหรับการทางานในบริษัท ทั่ว ไป
ในยุคปัจจุบัน ได้แก่ ความสามารถในการค้นหาข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ดิจิทัลต่าง ๆ
(๔) Specialist skills คือทักษะในการทางานด้านดิจิทัล ระดับสู ง ได้แก่ การเขียนโปรแกรม
การสร้างแอปพลิเคชัน หรือการบริหารจัดการระบบดิจิทัล เป็นต้น
๓. (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
รัฐบาลดิจิทัล หมายความว่า การนาเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริห ารงานภาครัฐ
และการบริ ก ารสาธารณะ โดยปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การและบู ร ณาการข้ อ มู ล ภาครั ฐ และการท างานให้ มี
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอานวย
ความสะดวกในการให้ บ ริการประชาชน ในการเปิดเผยข้อมูล ภาครัฐต่อสาธารณชน และสร้างการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน โดยมีองค์ประกอบของแผน คือ
๓.๑ วิสัยทัศน์ “รัฐบาลดิจิทัล เปิดเผย เชื่อมโยง และร่วมกันสร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน”
๓.๒ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัลให้พร้อมทั้งข้อมูลสามารถบริการ
ได้ตรงตามความต้องการของประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับเปลี่ยนข้อมูลปัจจุบันให้เป็นข้อมูลดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน โดยการกาหนด
หลั กเกณฑ์ แนวทาง หรื อมาตรฐานการจัดท าข้ อ มูล ดิจิ ทัล และสร้างความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกั บหลั ก เกณฑ์
แนวทาง หรือมาตรฐานการจัดทาข้อมูลดิจิทัล รวมทั้งติดตามการปรับเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ
กลยุ ท ธ์ ที่ ๒ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการและพั ฒ นาบริ ก ารดิ จิ ทั ล ตามความต้ อ งการของ
ประชาชน โดยกาหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง หรือมาตรฐานการพัฒนาบริการดิจิทัล สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
หน่วยงานภาครัฐ และมีการติดตามการปรับเปลี่ยนกระบวนการของบริการที่สาคัญ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนา
บริการดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามมาตรฐาน
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กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างความพร้อมของบุคลากรและเครื่องมือเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิ ทัล
โดยการยกระดับทักษะและทัศนคติด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ สร้างกลไกการบริหารและการกากับการทางาน
ด้านดิจิทัลทั้งในหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลที่จาเป็นในการเพิ่มความสามารถ
ในการทางาน สนับสนุนมาตรการหรือกลไกที่จาเป็นในการลดอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิทัล
ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ หน่วยงานภาครัฐปฏิรูปการทางานเป็นดิจิทัลตามมาตรฐานเดียวกัน
มีบริการดิจิทัลที่บูรณาการข้ามหน่วยงานด้วยมาตรฐานเดียวกัน และบุคลากรภาครัฐมีความพร้อมต่อการทางาน
ในรูปแบบดิจิทัล
(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและบูรณาการแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐเพื่อการบริหารงานและ
บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการดิจิทัลเต็มรู ปแบบ
โดยการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐที่ได้มาตรฐาน และส่งเสริมการใช้งานบริการภาครัฐผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล
ภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับการบริหารงานภายในภาครัฐ โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสาหรับผู้บริหารระดับสูงของประเทศ และสนับสนุนการทางานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
สนับสนุนมาตรการที่จาเป็นในการลดอุปสรรคต่อการยกระดับการบริหารงานภายในภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมการทางานร่วมกันบนแพลตฟอร์มดิจิทัล
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเชื่อมต่อการทางานร่วมกัน
ผลที่คาดว่าจะได้ รับ คือ มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล ดิจิทัล ทะเบียนดิจิทัลและศูนย์บริ การ
ออนไลน์แบบเบ็ดเสร็จ รวมทั้งมีแพลตฟอร์มบริหารจัดการงานภาครัฐ ระบบยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ
การชาระเงินดิจิทัล
(๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการเปิดข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ เเละการใช้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมให้เกิด
ความโปร่งใส สร้างการมีส่วนร่วม รวมถึงสร้างนวัตกรรมใหม่
กลยุ ท ธ์ ที่ ๑ ผลั ก ดั น การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ภาครั ฐ พร้ อ มยกระดั บ ศู น ย์ ข้ อ มู ล เปิ ด ภาครั ฐ
มีแนวทางส าคัญ คือ กาหนดหลั กเกณฑ์ แนวทาง/มาตรฐานข้อมูล เปิดภาครัฐ พัฒ นาปรับปรุงและยกระดับ
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ สนับสนุนมาตรการที่จาเป็นในการลดอุปสรรค
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดเพื่อความโปร่งใส สร้างการมีส่วนร่วม
และส่งเสริมนวัตกรรม แนวทางการดาเนินการ คือ ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ สร้างมาตรการกระตุ้น สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ หน่วยงานภาครัฐมีการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลสู่สาธารณะ รวมทั้ง
มีศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐ และมีกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
๓.๓ เป้าหมายของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล คือ ยกระดับหน่วยงานภาครัฐทางานแบบชาญฉลาดขึ้น
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริการที่ดีขึ้นสาหรับประชาชน และสนับสนุนการเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ รวมทั้งการใช้ข้อมูลเพื่อสร้างประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน โดยมีกรอบแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มีสาระสาคัญ ดังนี้
(๑) ภาครัฐปฏิรูปการทางานและการให้บริการให้เป็นรูปแบบดิจิทัล โดยบริหารจัดการข้อมูล
ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลตามหลักธรรมาภิบาล
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(๒) ภาครัฐมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล มีข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทีส่ ามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งเพิ่มการใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุดเดียวกัน
อย่างเต็มประสิทธิภาพ
(๓) ภาครัฐพัฒนาการให้บริการที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่ออานวยความสะดวกให้ประชาชน
สามารถติดต่อและทาธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐได้แบบทุกที่ ทุกเวลา
(๔) ภาครัฐมีการเชื่อมโยงการบริหารจัดการและให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
มีการทางานในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถติดต่อ สื่อสาร ทางานข้ามหน่วยงานได้อย่างไม่มีข้อจากัด
(๕) ภาครัฐเปิดเผยข้อมูล ในรูปแบบดิจิทัล เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะอย่ าง
ไม่มเี งื่อนไข และง่ายต่อการนาไปใช้งานหรืออยู่ในรูปแบบที่เครื่องมือดิจิทัลอ่านได้
๓.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับในระยะ ๕ ปี ประชาชนได้รับบริการดิจิทัลจากภาครัฐที่สะดวก
ถูกใจ ทาได้ทุกที่ทุกเวลา
(๑) ประชาชนและธุร กิจเริ่มได้ใช้บริการภาครัฐ ผ่านช่องทางออนไลน์แบบเบ็ดเสร็จได้ ทาให้
ประหยัดค่าใช้จ่าย สะดวก และรวดเร็วในการใช้บริการ
(๒) ได้รั บ บริ การดิจิ ทัล ตรงตามกับความต้องการมากขึ้น และใช้ง่ายด้ว ยบัตรประชาชนหรือ
การยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในการติดต่อหรือทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(๓) ประชาชนสามารถติดตามสถานะการขอใช้บริการภาครัฐได้อย่างสะดวก และสามารถติดตาม
การช่ ว ยเหลื อ การแก้ ไ ขปั ญ หาแบบเบ็ ด เสร็ จ ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ฉั บ ไว โดยการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล และบู ร ณาการ
การทางานของหน่วยงานภาครัฐ

การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประเทศไทย
๑. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิ ทัลของกระทรวงยุติธรรม ๑ ได้กาหนดวิสัยทั ศน์ด้ านเทคโนโลยีดิจิ ทัล
ของกระทรวงยุติธรรม คือ “บริหารงานยุติธรรมด้ วยเทคโนโลยีดิจิทัลระดับสากล” โดยได้พิจารณากาหนด
กรอบดาเนินงานสาคัญ ๖ ด้าน คือ ด้านนโยบาย ด้านการให้บริการข้อมูล ด้านระบบสารสนเทศ ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน และด้านบุคลากร โดยมีเป้าหมาย คือ จัดทามาตรฐานข้อมูลให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีระบบบริการ
ประชาชน รวมทั้งการบูรณาการข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงาน และการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารด้วยบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถ โดยมียุทธศาสตร์สาคัญ ๔ ด้าน คือ
ยุทธศาสตรที่ ๑: ยกระดับโครงรสร้างพื้นฐานสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการทั่วถึง
มัน่ คง และปลอดภัย มุ่งเน้น ๒ ด้าน คือ ส่งเสริมและขยายการใช้บริการระบบ Cloud computing เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานและรองรับการให้บริการดิจิทัล และสร้างความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากล
มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อการบริการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมและการสื่อสารมุง่ สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
ยุ ท ธศาสตรที่ ๒: เสริ ม สร้ า งมาตรฐานและผลั ก ดั น การใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
กระทรวงยุติธรรม โดยเพิม่ ขีดความสามารถการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล และยกระดับมาตรฐานข้อมูลกลาง
ให้ ส ามารถบู ร ณาการข้ อ มู ล ร่ ว มกั น ด้ ว ยการจัด ท าสถาปัต ยกรรมองค์ ก ร (Enterprise architecture) รวมทั้ง
การประยุกตใช้และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การจัดทามาตรฐาน
การจัดเก็บและรูปแบบข้อมูลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Data standard)
๑

แผนปฏิบตั ิการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
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ยุทธศาสตรที่ ๓: มุ่งการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการ
ที่เป็นเลิศ เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงความยุติธรรม เพื่อให้บริการประชาชนและผู้ที่เกี่ยวของได้ทุกที่ทุกเวลา อาทิ
การให้บริการผ่ านทางอุป กรณสื่ อสารไร้สาย การให้บริการผ่านทางระบบสนับสนุนการบริการ รวมถึงอานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกระทรวงยุติธรรม ทัง้ ในระดับบริหารและปฏิบัติงาน อาทิ เทคโนโลยี
การวิเคราะห์ ข้อมูล อัจ ฉริ ย ะ (Business Intelligence) สนับสนุนการตั ดสิ นใจของผู้ บริห าร ระบบสารสนเทศ
รองรับการปฏิบัติงานในยุ คดิจิ ทัล ระบบสารสนเทศทางภู มิศาสตรของกระทรวงยุติธ รรม และการบูรณาการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม
ยุ ท ธศาสตรที่ ๔: พั ฒ นาบุ ค ลากรเขาสู่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล พั ฒ นาสมรรถนะด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่ อสารแก่ บุ คลากรผู้ เกี่ย วข้ องให้ มีประสิ ทธิภ าพ นาไปสู่ การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลอยางยั่งยืน
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าตอการลงทุนในระดับ ผู้บริหาร พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้สามารถบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้อยางมีประสิทธิภาพ และบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาความรู้ตามภารกิจหน้าที่ เพื่อให้มีความสามารถบริหารจัดการ
และดาเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้อยางมีประสิทธิภาพ
ปัจจัยความสาเร็จ ความสาเร็จในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สามารถบรรลุได้ตามวิสัยทัศน
พัน ธกิจ และยุ ทธศาสตรด้ านเทคโนโลยี ดิจิทัล ซึ่งกาหนดไว้ ๖ ปั จจัยส าคัญ ประกอบด้ ว ย การสนับสนุนและ
นโยบายที่ชัดเจนจากผู้บริหาร ความร่วมมือของสวนราชการในสังกัดและเจ้าหนาที่ผู้ปฏิบัติ ทัศนคติในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของ
ผู้พัฒนาระบบ และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการเข้าสู่
ยุคดิจิทัล
๒. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของศาลยุติธรรม ได้กาหนดวิสัยทัศน์ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล คือ
“ศาลยุติธรรมใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาให้บริการประชาชนเพื่อเข้าถึงการอานวยความยุติธรรม โดยสะดวก รวดเร็ว
และประหยัดค่าใช้จ่าย” โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานสาคัญ ๕ ด้าน คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่อยกระดับงานอานวยความยุติธรรม คือ ศาลยุติธรรม
มีระบบงานสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งในส่วน e-Court และ e-Office เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
และให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลเพื่อนามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน คือ ศาลยุติธรรม
มีการบริ ห ารจั ดการและบู ร ณาการการใช้ประโยชน์ข องข้ อมูล ร่ว มกันระหว่างหน่ว ยงานภายในศาลยุติ ธ รรม
และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการได้สะดวกและง่ายขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปรับกระบวนทัศน์และยกระดับศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
ศาลยุติธรรม คือ ผู้บริหารและบุคลากรศาลยุติธรรมทุกระดับมีความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
อย่ างชาญฉลาดในการปฏิ บั ติง าน เพื่อเพิ่มความโปร่ง ใส และความเชื่อมั่นต่อ การอานวยความยุติธ รรมของ
ประชาชนในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุน
งานตามภารกิจของศาลยุติธรรม คือ ศาลยุติธรรมมีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่มีความมั่นคงปลอดภัย มีมาตรฐาน สามารถรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนอย่างเหมาะสม
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ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๕ พั ฒ นานวั ต กรรมดิ จิ ทั ล เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการอ านวยความยุ ติ ธ รรม
ศาลยุติธรรมใช้นวัตกรรมดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีและอานวยความยุติธรรม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเสียค่าใช้จ่ายน้อย
นอกจากการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแล้ว ศาลยุติธรรมได้กาหนดเป้าหมาย
ประจาปี (Annual goals) ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของศาลยุติธรรมไว้สาหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ดังนี้
เป้าหมายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นปีสาหรับการบริการที่รวดเร็วและดีเพิ่มมากขึ้น (Faster and
better services) โดยพัฒนาระบบสารสนเทศในการติดต่อราชการศาลชั้นต้น ที่รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
มีระบบติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทั่วถึงทุกพื้นที่ผ่านระบบ Streaming และ Conference โดยการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรในการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการทางาน
เป้าหมายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีเป้าหมายเป็นศาลดิจิทัล (Digital court) คือ ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
ให้บริการแก่ประชาชนด้วยระบบดิจิทัล ทาให้การบริการสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดการใช้กระดาษ
รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยระบบดิจิทัล ของหน่วยงานภายใน หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเป้าหมายมุ่งเน้นการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิผล (Effectiveness)
ศาลยุติธรรมมีระบบสารสนเทศที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ข้อมูลที่จัดเก็บในระบบดิจิทัลมีการรักษาความลับ
และมีความมั่นคงปลอดภัย มีการเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชนที่หลากหลายผ่านนวัติกรรมดิจิทัล รวมทั้ง
มีระบบการบริหารจัดการงานศาลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้บริหารศาลยุติธรรมสามารถใช้ข้อมูลและระบบดิจิทัล
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและสร้างคุณค่าศาลยุติธรรมได้จากข้อมูล
การน าเทคโนโลยี ดิจิ ทัล มาช่ว ยสนับสนุนการดาเนินงานของหน่ว ยงานในกระบวนการยุติธรรม
และศาลยุ ติธ รรมมุ่งเน้ น การสนั บสนุน การบริการที่ดีเพิ่มขึ้น การบูรณาการทางานระหว่างหน่วยงาน รวมทั้ง
สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานให้ มี ค วามทั น สมั ย รวดเร็ ว ประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ย ลดต้ น ทุ น ของการด าเนิ น งานและ
การดาเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ต้องการพัฒนาศักยภาพการทางานของบุคลากรให้มีความรู้
ทักษะทางดานดิจิทัลให้ดีเพิ่มขึ้น รวมทั้งตอบสนองตอการใหบริการประชาชนได้อยางมีประสิทธิภาพ โดยกาหนด
เป้าหมาย คือ พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการบริการที่รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย มีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล
ที่มีมาตรฐานระหว่างหน่วยงาน เพื่อใช้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจและสร้างคุณค่าให้กับองค์กรด้วยนวัตกรรม
ดิจิทัลและสร้างวัฒนธรรมที่ยอมรับการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัล
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ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของศาลในต่างประเทศ
การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในศาล State Courts แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์๒
การปรั บ สภาพแวดล้ อ มทางดิ จิ ทั ล ให้ เ อื้ อ ส าหรั บอ านวยความสะดวกและช่ว ยเหลื อ ประชาชน ซึ่ ง มี
การดาเนินงานทีส่ าคัญของศาลในสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการดาเนินงาน ดังนี้
๑. การส่ งมอบบริ การของศาลที่ เ ป็ น เลิ ศ (Delivering excellent court services) โดยมุ่ ง เน้ น ไปที่
การให้คาปรึกษาแบบรวมศูนย์ การบริการด้านจิตวิทยา และปรับเปลี่ยนบริการถอดความ รวมทั้งมีการจัดเตรียมบริการ
ข้อมูลและทรัพยากรทางกฎหมายให้เข้าถึงได้สะดวก ปรับปรุงระบบการเข้าถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของศาลสาหรับ
ผู้ต้องขัง นอกจากนี้ ยังรวมถึงการให้คาแนะนาทางกฎหมาย โดยมีแนวทางการดาเนินงานทางดิจิทัล ดังนี้
๑.๑ การอานวยความสะดวกให้ บริการประชาชนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่สื่อสารไร้สาย (Mobile
technology facility services) เพื่อที่จะสนับสนุนให้นักกฎหมายได้ใช้ประโยชน์จาก Mobile โดยสามารถใช้
ในห้องพิจารณาคดีทุกแห่ง รวมทั้งการใช้ Skype ซึ่งคู่กรณีสามารถมีส่วนร่วมในการพิจารณาคดีเสมือนได้ด้ วย
การประชุมผ่านทางวิดีโอเพื่อความสะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายสาหรับคู่กรณี นอกจากนี้ ยังจัดให้มีระบบ
ช่วยเหลือสาหรับผู้ที่สูญเสียการได้ยินและช่วยเรื่องการฟัง (Assistive listening systems) โดยในห้องพิจารณาคดี
และห้องประชุมทั้งหมดมีการติดตั้งระบบ Assistive listening systems เพื่อใช้เครื่องช่วยฟัง รวมทั้งมีเครื่องมือ
ให้บริการออนไลน์สาหรับคดีแพ่ง (Civil online toolkit) ที่ครบวงจรและสะดวกสบาย โดยสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์
ประเภทต่าง ๆ ได้ตลอดเวลาสาหรับคู่ความที่ไม่มีทนายความ หรือผู้แทนในการฟ้องคดี
๑.๒ ศาลเทคโนโลยี (Technology courts) นักกฎหมายสามารถเชื่อมโยงคอมพิว เตอร์พกพา
ส่วนตัวเข้ากับระบบภาพและเสียงเพื่อแสดงหลักฐาน โดยแสดงภาพบนจอภาพและหน้าจอ เพื่อให้ทุกคนได้ดู
พร้ อ มกั น ผ่ า นระบบจั ด การจอแสดงผลส่ วนกลาง (Centralized display management system: CDMS) เพื่ อให้
นักกฎหมายและสมาชิกของสาธารณชนได้รับทราบตารางการพิจารณาคดีที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย โดยเชื่อมโยง
บูรณาการระบบ CDMS เข้ากับระบบการฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ (e-Litigation) ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ นอกจากนี้ ศาลยังอนุญาตให้แสดงภาพวัตถุ ๓ มิติหรือเอกสารสาเนาภาพถ่าย
จากอุปกรณ์เคลื่อนที่สื่อสารไร้สายอัจฉริยะ (Smartphone) ได้ด้วย
๒. ยกระดั บการเข้ าถึ งความยุ ติ ธรรมของผู้ ต้ องขั ง (Enhancing inmates’ access to justice) มุ่งเน้น
เรื่องการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่นามาใช้โดยศาลของรัฐในการจัดการคดีต่าง ๆ ได้แก่
๒.๑ ระบบถอดความดิจิทัล (Digital transcription system (DTS)) โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ที่หลากหลาย เพื่อจัดทาระบบแบบบูรณาการและอานวยความสะดวกในการบันทึกเสียงดิจิทัลจากการพิจารณาคดี
และทาการถอดความแบบอัตโนมัติ ระบบยังอนุญาตให้มีการซิงโครไนส์ ข้อมูล จากการบันทึกเสียงแบบดิ จิทัล
พร้อมคาอธิบายประกอบ ซึ่งทาโดยผู้พิพากษาระหว่างการพิจารณาคดี คุณสมบัตินี้ช่วยให้ผู้พิพากษาดาเนินการ
ค้ น หาและทบทวนการบั น ทึ ก เสี ย ง และค าอธิ บ ายประกอบที่ เ กี่ ยวข้ อ งหลั ง จากการพิ จารณาคดี นอกจากนี้
ยังรองรับการถอดความจากระยะไกลเพื่อให้ผู้ถอดความของศาลไม่จาเป็นต้องอยู่ในห้องพิจารณาคดี และปัจจุบัน
ในบางศาลได้นาระบบถอดความอย่างชาญฉลาด (Intelligent court transcription system) ที่เป็นเทคโนโลยี
การรู้จาเสียงธรรมชาติ (Natural speech recognition) และแปลงเสียงเป็นข้อความโดยอัตโนมัติ รวมทั้งการแทรก
เครื่องหมายวรรคตอนมาใช้งาน
๒

เอกสารการประชุมการจัดทาแผนประจาปี ๒๐๑๙ ของ State Court หัวข้อ “State Courts: 2020 and Beyond”
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๒.๒ ระบบการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic hearings) ห้องพิจารณาคดีทั้งหมด
ในอาคารศาลของสิงคโปร์มีการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายที่จาเป็นเพื่ออานวยความสะดวกในการพิจารณาคดี
ทางอิเล็กทรอนิกส์ คู่กรณีสามารถน าคอมพิวเตอร์พกพามาที่ศาล และเข้าถึงไฟล์ คดีอิเล็ กทรอนิกส์ ของตนเอง
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมได้
นอกจากนี้ มีการน าเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence (AI)) ส าหรับการแปลง
คาภาษาอังกฤษจากการไต่สวนในศาลแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้ผู้พิพากษาและฝ่ายต่าง ๆ สามารถทบทวนคาให้การ
ของศาลได้ ใ นทั น ที การถอดความหลั ก ฐานจากการบั น ทึ ก เสี ย งสามารถดู ไ ด้ ผ่ า นทางหน้ า จอฉายภาพหรื อ
หน้าจอคอมพิวเตอร์ และอุปรณ์ดิจิทัลภายในห้องพิจารณา/ไต่สวนคดี
๓. การปรั บเปลี่ ยนขี ดความสามารถของบุ คลากร (Transforming capabilities) โดยการพั ฒนากลยุ ทธ์
ของศาลที่ ครอบคลุ มและสอดคล้ องกั บพิ มพ์ เขี ยวรั ฐบาลดิ จิ ทั ล (Digital government blueprint) เพื่ อสนั บสนุ น
การดาเนินงาน Smart nation ในระดับประเทศ รวมทั้งเพิ่มระดับทักษะดิจิทัลของพนักงาน และปลูกฝังวัฒนธรรม
องค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโดยมีแนวทาง ดังนี้
(๑) กลยุทธ์ด้านวิทยาศาตร์ข้อมูล (Data science strategy) กาหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ และการดาเนินการตามแผน รวมทั้งพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์และใช้งานข้อมูลให้กับบุคลากร
(๒) การสร้ างทีมทางานด้านการพัฒนาระบบดิจิทัล (Developing a digital workforce) โดยกาหนด
กลยุ ทธ์ สองด้ านส าคั ญ คื อ สนั บสนุ นให้ พนั กงานมี ทั กษะและความรู้ ดิ จิทั ล รวมทั้ งจั ดหาทรั พยากรเพื่ อสนับสนุน
การใช้ความรู้และทักษะให้แก่บุคลากร
(๓) การปรับเปลี่ยนภายในศาล State Courts (Transformation @ state courts) คือ มีความคิดริเริ่ม
เพื่อเสริ มสร้ างการเปลี่ ย นแปลงทางความคิดและความสามารถทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้ กับบุคลากรของ
ศาล State courts ทั่วประเทศในสาธารณรัฐสิงคโปร์

ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของศาลประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน๓
ศาลประชาชนสูงสุด (SPC) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการประชุม World internet conference ใน Wuzhen,
Zhejiang, China ได้ เ ผยแพร่ เ อกสารทางเทคนิ ค เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจที่ ดี ขึ้ น เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารที่ ศ าลของจี น ใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต หรือเรียกว่า Internet court หรือ ศาลอินเทอร์เน็ต โดยกาหนดให้ศาลอินเทอร์เน็ตเป็น
ศาลทีม่ ีเขตอานาจการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต โดยมีการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ดังนี้
๑. การพิจารณาคดีอย่างเปิดเผย (Judicial openness) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ศาลประชาชนสูงสุดได้
ลงทุนในการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเปิด ๔ แห่ง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาตัดสินคดี
ของศาลและการใช้งาน โดยมีข้อมูล การดาเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ ตุล าคม ๒๕๖๒ คือ มีคดีเข้าสู่ การพิจารณา
มากกว่า ๑.๑ พันล้านคดี และไม่น้อยกว่า ๒๒ ล้านคดี ได้เปิดเผยไว้ในข้อมูลกระบวนการพิจารณาคดีออนไลน์ของ
ศาลจีน โดยมีการถ่ายทอดสดการพิจารณาคดีของศาล จานวน ๕.๕ ล้านคดี ซึ่งมีผู้ชมมากกว่า ๒๐,๐๐๐ ล้านครั้ง
นอกจากนี้ China judgement online ได้ตีพิมพ์คาตัดสินของศาล จานวน ๘๐ ล้านคดี และมีผู้เยี่ยมชมมากกว่า
๓๗ พันล้านคน จากจานวนกว่า ๒๑๐ ประเทศ ซึ่งทาให้ China judgement online เป็นเว็บไซต์ที่มีฐานข้อมูล
การพิจารณาคดีที่ใหญ่ที่สุดในโลก
๓

เว็บไซต์ China Justice Observer (CJO) สานักงานกฎหมายในปักกิ่ง
https://www.chinajusticeobserver.com/a/supreme-peoples-court-issues-a-white-paper-on-china-court-andinternet-judiciary
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๒. บริ การออนไลน์สาหรั บนักกฎหมาย (Online services for the legal profession) เมื่อวันที่
๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ศาลประชาชนสูงสุดได้จัดตั้งแพลตฟอร์มออนไลน์สาหรับนักกฎหมายอย่างเป็นทางการ
โดยบริการที่มีให้ในแพลตฟอร์มออนไลน์นี้ ไม่จากัดการเข้าถึงไฟล์คดี การตรวจสอบสถานะคดี และการขอขยาย
เวลาของคดี รวมทั้งการติดต่อผู้พิพากษา และบริการทางอิเล็กทรอนิกส์สาหรับเอกสารทางกฎหมาย
๓. การแก้ ไ ขข้ อ พิ พาทที่ ห ลากหลายแบบครบวงจร (One-Stop diversified dispute resolution)
ศาลประชาชนจีนจัดตั้งการระงับข้อพิพาทที่มีความหลากหลายด้วยระบบ One-Stop โดยให้การเข้าถึงการดาเนินการ
ทางศาลในแบบออนไลน์ รวมทั้งการติดตามการระงับข้อพิพาททั้งหมด ในแบบบริการออนไลน์และออฟไลน์
โดยในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ศาลประชาชนสูงสุดได้เปิดตัวแพลตฟอร์มการไกล่เกลี่ยออนไลน์แบบครบวงจร
ที่ครอบคลุ มกระบวนการไกล่เกลี่ ยตั้งแต่การยอมรับ การจาแนกประเภทการแก้ปัญหาไปจนถึงข้อเสนอแนะ
แพลตฟอร์มนี้มีฟังก์ชั่นจานวนมากให้เลือกใช้งาน
๔. ศาลอินเทอร์เน็ต (Internet courts) ศาลอินเทอร์เน็ตก่อตั้งขึ้น ที่หางโจวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่
๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีศาลอินเทอร์เน็ตปักกิ่งและศาลอินเทอร์เน็ตกวางโจวจัดตั้งขึ้นอย่างต่อ เนื่ อง
ในวันที่ ๙ กันยายน และ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามลาดับ ศาลอินเทอร์เน็ตได้รับการออกแบบให้เป็น
ศาลหลักที่มีเขตอานาจศาลที่กาหนดเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต โดยได้ดาเนินการตามกลไกการพิจารณาคดี
ตามแนวทางของ “ข้อพิพาทออนไลน์” เขตอานาจศาลส่วนกลางครอบคลุมคดีที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต ๑๑
ประเภท คดีดังกล่าวได้ดาเนินการทางออนไลน์ตลอดกระบวนการทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการคดีโดย
เฉลี่ยใช้เวลา ๔๕ นาที ในการพิจารณาคดีทางออนไลน์ และใช้เวลา ๓๘ วัน ในการสรุปคดี ซึ่งช่วยประหยัดเวลา
มากถึง ร้อยละ ๙๘ โดยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายยอมรับการตัดสินครั้งแรก และหยุดการอุทธรณ์ต่อไป แสดงให้เห็นว่า
คุ ณ ภาพการพิ จ ารณาคดี และประสิ ท ธิ ภ าพของศาลอิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ รั บ การยอมรั บ อย่ า งกว้ า งขวางในจี น
ศาลอินเทอร์เน็ตเป็นศูนย์บ่มเพาะของศาลยุติธรรมของจีน และเป็นศาลซึ่งเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะถูกนาไปใช้ก่อนและ
ถูกขยายผลนาไปสู่ศาลอื่น ๆ ของจีน ต่อไป
๕. กฎของกระบวนการดาเนินคดีทางออนไลน์ (The rules of online litigation procedures) ในเดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ศาลประชาชนสูงสุดได้ออกกฎระเบียบในหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี
ของศาลอินเทอร์เน็ต ซึ่งจัดตั้งเขตอานาจศาลและชี้แจงกฎระเบียบขั้นตอนสาหรับการดาเนินคดีออนไลน์ เช่น
การพิสูจน์ตัวตน การตอบสนองการพิสูจน์การได้ยิน การบริการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และการปรับปรุงการพัฒนา
ระบบการดาเนินคดีออนไลน์ นอกจากนี้ ได้มีการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเพื่อรองรับการพัฒนาศาลจีน ไปเป็น
ศาลอัจฉริยะ (Smart court) ซึ่งจีนได้เริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยจัดทาองค์ประกอบสาคัญพื้นฐาน
ของการเป็นศาลอัจฉริยะรองรับไว้
๖. ระบบการสร้ า งไฟล์ ค ดี ใ นรู ป แบบดิ จิ ทั ล ที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ได้ แ บบพร้ อ มกั น การแปลงไฟล์ ค ดี
เป็นดิจิทัลเป็นหลักการพื้นฐานและข้อกาหนดเบื้องต้นของ “ศาลอัจฉริยะ” ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ศาลประชาชน
สูงสุดได้ให้ความสาคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการสร้างไฟล์ในรูปแบบดิจิทัล และการประยุกต์ใช้ในเชิงลึก ณ วันที่
๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ศาลจีน ๓,๓๖๓ แห่ง ได้สร้างระบบไฟล์ดิจิทัลที่สร้างขึ้นและบุคลากรสามารถเข้าถึง
ใช้ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้พร้อมกัน ปัจจุบันมีคดีของศาลจีนจานวนร้อยละ ๖๗ ที่จัดเก็บเป็นสานวนอิเล็กทรอนิกส์
โดยปลอดกระดาษตลอดกระบวนการทั้งหมด

๑๕ | หน้า

๗. การจัดการและการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ของศาล (Judicial Big Data) ศาลประชาชนสูงสุ ดเปิด
ตัว อย่ างเป็ น ทางการส าหรับ การพัฒ นาระบบข้อมูล ขนาดใหญ่และแพลตฟอร์มบริการของศาลประชาชน (China
justice Big Data service platform) โดยสามารถรวบรวมข้อมูลงานคดีและการบังคับให้เป็นปัจจุบันโดยอัตโนมัติ
การบริหารกระบวนการยุติธรรมและการวิจัยจาก ๓,๕๐๗ ศาลทั่วประเทศ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลอัตโนมัติทุก ๆ
๕ นาที
๘. การเก็บรักษาและการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (หลักฐานดิจิทัล)
(Online preservation and authentication of e-Evidence) (Digital evidence) ศาลของจีนพยายามที่จะ
จั ด การกั บ ปั ญ หาในการเก็ บ รวบรวมหลั ก ฐานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละการพิ สู จ น์ ตั ว ตน โดยได้ เ ริ่ ม ใช้ เ ทคโนโลยี
บล็อกเชน (Block chian) ร่วมกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ในกระบวนการ
ยุติธรรม ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ศาลในจีน ๒๒ จังหวัด เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการจัดเก็บหลักฐาน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ระดับชาติ ภายใต้การทางานของ Block chain ซึ่งเชื่อมโยงอย่างกว้างขวางกับ ๒๗ เว็บไซต์
รวมถึงศูนย์บริการเวลาแห่งชาติ และแพลตฟอร์มการระงับข้อพิพาทที่หลากหลาย
๙. ระบบผู้ ช่ วยอั จฉริ ยะส าหรั บการบริ หารจั ดการคดี (Smart assistant system for case handling)
ศาลของประเทศจีนได้พัฒนาแพลตฟอร์มผู้ช่วยที่ชาญฉลาดหลากหลายรูปแบบสาหรับการบริหารจัดการคดีและ
งานธุร การ ฟังก์ชั น อัน ชาญฉลาดที่พัฒ นาขึ้นภายใต้ส ถานการณ์ เช่น การจัดการความเสี่ ยงในการจั ด ท าคดี
การแปลงเสี ย งเป็ น ข้อความ การแปลงภาพเป็นข้อความ การจัดทาโปรไฟล์ คดี แบบอัจฉริยะ การตรวจสอบ
การประพฤติผิดอัตโนมัติ ภายในศาล ข้อเสนอแนะของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและคดีที่คล้ายกันสาหรับการอ้างอิง
การสร้ า งและการแก้ ไ ขเอกสารทางศาลอั ต โนมั ติ และระบบเตื อ นความเสี่ ย งในการตั ด สิ น ใจที่ ถู ก น าไปใช้
ในระดับต่าง ๆ
๑๐. การกากับดูแลและการจัดการดาเนินงานของศาลอัจฉริยะ (Smart supervision and management
of judicial operations) ศาลประชาชนสูงสุดได้จัดสร้างแพลตฟอร์มการจัดการดาเนินงานสาหรับหน่วยงาน
ของศาลทั่ว ประเทศ แพลตฟอร์ ม ดังกล่ าวให้ การตรวจสอบแบบอัตโนมัติและเป็นปัจจุ บันเกี่ยวกับการจัดการคดี
ความร่วมมือด้านการพิจารณาคดีระหว่างศาล การร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นออนไลน์บนพื้นฐานของข้อมูล
จากระบบการพิจารณาคดีของศาลทั่วประเทศ
๑๑. กลไกความร่วมมือออนไลน์สาหรับจัดการกับคดีอาญา (Online cooperative mechanisms for
dealing with criminal cases) ศาลจี น ได้ ส ารวจการใช้ ข้ อ มูล ขนาดใหญ่เ พื่ อ เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการจั ด การ
คดีอาญา ซึ่งมีการกาหนดกลไกความร่ ว มมื อ ออนไลน์ กั บหน่ว ยงานตุ ล าการอื่ น ศาลเซี่ยงไฮ้ ได้ พั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนกต่าง ๆ สาหรับการทดลองใช้ในคดีอาญาซึ่งรวบรวมกฎหมาย หลักฐาน และ
ทาให้มั่นใจว่ากระบวนการทางอาญาที่ดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่ตารวจสามารถทาการตรวจสอบ รวมทั้งตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ ระบบนี้ช่วยให้ศาลในเซี่ยงไฮ้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การจดจาภาพ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
การระบุหลักฐาน การแสดงผลอัตโนมัติ และการแยกข้อมูลคดีที่สาคัญโดยอัตโนมัติ โดยเมื่อวันที่ ๓๑ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีคดีในระบบนี้ จานวน ๒๔,๘๗๓ คดี การจับกุม จานวน ๘,๘๑๑ คดี และการฟ้องร้องดาเนินคดีโดยผู้แทน
จานวน ๗,๔๔๒ คดี มีคดีที่ได้รับการยอมรับ จานวน ๔,๘๑๒ คดี และมีคดีจานวน ๓,๔๘๓ คดี ที่ศาลพิจารณาแล้ว
เสร็จ
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ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของศาลยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี๔
ทิศทางการพัฒ นาเทคโนโลยีดิจิทัล ของศาลยุติธรรมแห่ ง สาธารณรัฐ เกาหลี ซึ่งเป็นทิศทางการพั ฒ นา
เทคโนโลยีดิจิทัลในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ - ๒๐๒๕ ภายใต้เป้าหมาย คือ Korea smart court ๔.๐ strategic plan ซึ่งมี
ทิศทางการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการดาเนินงานของศาล โดยกาหนดกลยุทธ์สาคัญ ดังนี้
ด้านที่ ๑ ริเริ่มเปิดเผยข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมด้วยนวัตกรรม (Judicial information disclosure
structure innovation) ด้วยการลดข้อจากัดการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนโดยที่ไม่ต้องมาศาล เพิ่มความโปร่งใส
และความน่าเชื่อถือในการดาเนินงานของศาล โดยการสร้างช่องทางการเข้าถึงข้อมูลในกระบวนการยุติธ รรม
ให้ ป ระชาชนสามารถเข้าถึงได้ผ่ านช่องทางเดียว (Judicial information disclosure structure innovation)
รวมทั้งจัดตั้งศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวองค์กรศาลสาหรับประชาชน
ด้านที่ ๒ สร้างนวัตกรรมบริการที่มุ่งเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Judicial information disclosure
structure innovation) โดยการปรับปรุงกระบวนการบริการที่เกี่ยวกับการยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้งาน
ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น มีการบูรณาการระบบการยื่นคาฟ้องรวมทุกประเภทไว้ในจุดเดียว (Integrated
judicial complaints porta) รวมทั้งการพัฒนาระบบแนะนาสนับสนุนการยื่นฟ้องที่มีความฉลาดโดยสามารถ
แนะนาการยื่นฟ้องที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟ้องคดีได้ (Intelligenct litigation procedure guidance) และการจัดทา
คู่มือคาอธิบายขั้นตอนสาหรับการยื่ นฟ้องคดี (Litigation document procedure guidance) นอกจากนี้ ได้เพิ่ม
ช่องทางการให้บ ริการยื่น ฟ้องคดีผ่านอุป กรณ์เคลื่ อนที่สื่ อสารไร้สาย (Mobile e-Litigation services) สาหรับ
ประชาชน
ด้านที่ ๓ พัฒนาบริการสาหรับตุลาการและพนักงานคดีด้วยระบบการบริหารจัดการคดีให้มีความฉลาด
ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Judicial services’ Innovation driven by Intelligence case Management)
โดยสร้างนวัตกรรมการบริการสนับสนุนการพิจารณาพิพากษา/ไต่สวนคดี การปรับปรุงกระบวนการยื่นฟ้องคดี
ให้ใช้งานได้ง่าย และทางานในรูปแบบอัตโนมัติ สนับสนุนการดาเนินงานของฝ่ายธุรการศาลให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
ด้านที่ ๔ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นศาลดิจิทัล (IT structure to be digital
court) โดยมุ่ ง เน้ น การเตรี ย มโครงสร้ า งพื้ น ฐานรองรั บ การพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ เ พื่ อ การวิ เ คราะห์
(Big Data analysis) การพัฒนาระบบดิจิทัลด้วยกรอบมาตรฐานภาครัฐ Government Standard framework
โดยการจัดทาสถาปัตยกรรมระบบดิจิทัล (Application architecture) การเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูล (Integrated
data architechture) และการทาสถาปัตยกรรมคลาวด์ (Cloud-based infrastruce architechture)

๔

Mr. Lee Deokyoung ผูเ้ ชี่ยวชาญอาวุโสด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากสาธารณรัฐเกาหลี ประจาสานักวิทยาการสารสนเทศ
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แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต
ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีส่วนสาคัญในการพัฒนากระบวนการทางานในหลาย ๆ ด้าน รวมไปถึง
กระบวนการยุติธรรม หน่วยงานภาครัฐ องค์กรศาลต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยได้นาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
ประยุ กต์ใช้ในกระบวนการขั้ น ตอนการทางานต่า ง ๆ เพื่อช่ว ยลดขั้นตอนการปฏิ บัติ งาน ลดการใช้กระดาษ
ลดระยะเวลาการบริ การ และช่ว ยเพิ่มประสิ ทธิภ าพในการท างาน จากการศึกษาแนวโน้ม การเปลี่ ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร ได้ พูด ถึงกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยี หรือ Strategic technology
ที่น่าสนใจในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ เพื่อให้องค์กรภาครัฐและเอกชนทั่วโลกเตรียมศึกษาถึงผลกระทบและโอกาสที่จะนา
เทคโนโลยี เ หล่ านี้ ม าปรั บ เปลี่ ย นองค์ ก รให้ รับ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลงในอี ก ๕ - ๑๐ ปี ข้ า งหน้ า ซึ่ ง แนวโน้ม
เทคโนโลยีในอนาคตพบว่ามีความแตกต่างจากที่ผ่านมาค่อนข้างมาก และจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในปัจจุบันและอนาคตอย่างมาก โดยผลการวิจัยได้ให้คาจากัดความของแนวโน้มเทคโนโลยีนี้ว่า ‘Peoplecentric และ Smart Spaces’ โดยได้แบ่งกลุ่มแนวโน้มของเทคโนโลยีออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้๕
กลุ่มที่ ๑ People-centric คือ การมุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประกอบด้วย
(๑) แนวคิ ด Hyperautomation การน าเทคโนโลยี มาช่ ว ยงานแทนมนุ ษย์ โ ดยอั ต โนมั ติ
ในบางสายงานซึ่ ง มี การต่ อยอดการพั ฒนาการท างานร่ วมกั บเทคโนโลยี ขั้ นสู ง เช่ น เทคโนโลยี ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์
Artificial Intelligence หรือ AI และ Machine Learning เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจและการทางาน
โดยอัตโนมัติให้ดียิ่งขึ้น
(๒) แนวคิด Multiexperience เป็นหลักการการปรับเปลี่ยนในเรื่อง ‘มนุษย์ต้องเข้าใจบริบท
ของเทคโนโลยี’ ให้เป็น ‘เทคโนโลยีที่เข้าใจบริบทของมนุษย์ ’ กล่าวคือ การทาให้คอมพิวเตอร์วิวัฒนาการจาก
ระบบที่มีปฏิสัมพันธ์เพียงจุดเดียวไปเป็นระบบที่มีหลายส่วนต่อประสานที่พร้อมปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ เช่น อุปกรณ์
สวมใส่เพื่อสุขภาพ เซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์ขั้นสูง ยานพาหนะอัตโนมัติ เป็นต้น
(๓) การเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเสรี หรือ Democratization เป็นการสนับสนุนให้ ประชาชน
สามารถเข้าถึงความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จาเป็นต้องมีการอบรมหรือเรียนรู้เพิ่มเติม
ซึ่งแบ่ งเป็ น ๔ กลุ่ มส าคัญ ได้แก่ Application development, Data & analytics, Design และ Knowledge
เช่น นั กพัฒ นาระบบและวิ เคราะห์ ข้อ มูล สามารถสร้างโมเดลข้ อ มูล ได้ แม้จะไม่มีทั กษะด้าน Data scientist
แต่อาศัยการพัฒนาที่มีเทคโนโลยี AI มาใช้สนับสนุนแทนได้
(๔) การใช้เ ทคโนโลยีเ พื่ อเพิ่ ม ประสบการณ์ หรื อ Human augmentation ซึ่งนามาใช้
เพื่อเพิ่ม ประสบการณ์ ในเชิ ง กายภาพและการรั บรู้ ให้ ดียิ่ ง ขึ้น เช่น อุปกรณ์ส วมใส่ เ พื่ อสุ ขภาพถู กน ามาใช้ ใ น
อุตสาหกรรมยานยนต์ และเหมืองแร่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่พนักงาน หรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและ
แอพพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้และความสามารถในการตัดสินใจ เป็นต้น
(๕) วิ วั ฒ นาการของเทคโนโลยี ก่ อ ให้ เ กิ ดวิ ก ฤตด้ า นความเชื่ อ ถื อ (Trust) หรื อเรี ยกว่ า
Transparency และ Traceability ซึ่งผู้ บ ริโ ภคเริ่มตระหนั ก ถึง การละเมิด ความเป็นส่ ว นบุค คลมากขึ้ น ก่อให้
เกิ ด ความตระหนั ก ด้ า นความโปร่ งใส (Transparency) และการติ ด ตามตรวจสอบ (Traceability) ซึ่ ง มุ่ ง เน้น
๖ ด้านสาคัญ ได้แก่ ศีลธรรม ความถูกต้อง ความเปิดเผย ความรับผิดชอบ ความสามารถ และความสอดคล้อง
ผลลัพธ์ คือ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เริ่มบังคับใช้งานไปทั่วโลก

๕

บทความ ๑๐ เทรนด์เทคโนโลยีทนี่ ่าจับตามองในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ https://www.trueidc.com/gartner-trends-2020/
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กลุ่มที่ ๒ กลุม่ Smart spaces สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้มนุษย์ อุปกรณ์ และระบบทางานเชื่อมต่อกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
(๑) The Empowered edge computing เป็ น แนวคิ ด ด้ า นโครงข่ า ยข้ อ มู ล ทีถ่ ู ก จั ด เก็ บ
ประมวลผลจากอุปกรณ์ในสถานที่ที่ใกล้ กับแหล่ งข้อมูล หรือเทคโนโลยี Internet of Thing หรือ IoT และ Edge
computing เพื่อนามาใช้ในการสร้างพื้นที่อัจฉริยะ และแอปพลิเคชันรวมทั้งบริการต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้รับบริการให้มากทีส่ ุด
(๒) The Distributed cloud เป็นการกระจายตัวของบริการระบบคลาวด์ ไปยังสถานที่ อื่นๆ
โดยที่ ศู น ย์ ข้ อ มู ล (Data center) สามารถตั้ ง อยู่ ที่ ใ ดก็ ไ ด้ โ ดยที่ ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรยั ง คงอยู่ ภ ายใต้
การควบคุมของผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud provider) หรือ หมายถึงการเปลี่ยนแปลงระบบคลาวด์แบบรวมศูนย์
ไปเป็นระบบคลาวด์แบบกระจายซึ่งถือเป็นยุคใหม่ของ Cloud computing
(๓) Autonomous things การใช้ประโยชน์จาก AI ในการทางานแทนมนุษย์ ซึ่งเทคโนโลยีนี้
สามารถทางานได้ตั้งแต่กึ่งอัตโนมัติไปจนถึงอัตโนมัติภายใต้สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งบนอากาศ พื้นดิน และผืนน้า
ซึ่งอุป กรณ์อัตโนมัติเหล่ านี้ เริ่ ม ใช้งานแล้ ว ในพื้นที่ปิ ด เช่น เหมืองหรือโกดังสิ นค้า แต่ในอนาคตจะถูก พั ฒ นา
จนสามารถทางานได้ในทุกพื้นที่ เช่น โดรน โรบ็อต AI และอุปกรณ์ IoT
(๔) เทคโนโลยี ความปลอดภัย Blockchain เป็นการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล แบบ Shared Database
หรื อที่ รู้ จั กกัน ในชื่ อ “Distributed Ledger Technology (DLT)” ซึ่งเป็นรูปแบบการบันทึกข้อมูล ที่ รับประกัน
ความปลอดภัยว่าข้อมูลที่ถูกบันทึกนั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ภายหลัง ซึ่งผู้ใช้งานทุกคนที่เข้าถึง
ข้ อ มู ล จะได้ เห็ น ข้ อมู ลชุ ดเดี ย วกั น ทั้ งหมดโดยใช้ หลั ก การ Cryptography และความสามารถของ Distributed
Computing สาหรับการสร้างกลไกความน่าเชื่อถือ
(๕) AI security การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น AI เข้ามาใช้ประโยชน์กับองค์กรทุกภาคส่วน
เพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งในอีกด้านของเทคโนโลยี ยังคงมีช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยใหม่ ๆ เข้ามาด้วย
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน AI security เป็นประเด็นสาคัญที่องค์กรต้องให้ ความสนใจเพิ่มมากขึ้น ๓
ประการ ได้ แ ก่ การปกป้ อ งระบบที่ ใ ช้ AI หรื อ Machine Learning การน า AI เข้ า มาใช้ เ พื่ อ เสริ ม การรั ก ษา
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ และการเตรียมพร้อมรับมือกับแฮ็กเกอร์ที่ใช้ AI สนับสนุน
นอกจากนี้ ยั ง มี เ ทคโนโลยี ที่ จ ะเข้ า มามี บ ทบาทส าคั ญ ในการสร้ า งระบบการท างานและ
การบริการของหน่วยงานทุกภาคส่วนในรูปแบบต่าง๖ ๆ ได้แก่
(๖) เทคโนโลยี Virtual reality หรือ VR นามาใช้สาหรับการจาลองภาพ หรือสถานการณ์
เสมือนจริง โดยผ่านการรับรู้จากการมองเห็น เสียง สัมผัส และกลิ่น โดยจะตัดขาดเราออกจากสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
เพื่อเข้าไปสู่ภาพจาลองที่สร้างขึ้นมา ตัวอย่างเช่น การจาลองสถานที่ การบริหารจัดการความปลอดภัยสาธารณะ
การขยายพื้นที่การรักษาสุขภาพไปยังพื้นที่ห่างไกล (Telemedicine) รวมถึงการเพิ่มรูปแบบใหม่ ๆ ในการเรียน
การสอน และการท่องเที่ยว

๖

แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลตามร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
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(๗) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence (AI)) เป็นระบบการเรียนรู้ข้อมูล
และทานายข้อมูลด้วยเครื่องมือดิจิทัลตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับขั้นสูง การคานวนเชิงตรรกะ การคานวณ
เชิงสถิติ โครงข่ายประสาทเทียมและอื่น ๆ โดยเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้มนุษย์สามารถทางานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
เช่น การค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วขึ้น สนับสนุนข้อมูลเพื่อช่วยแพทย์วิเคราะห์โรคมะเร็ง เป็นต้น
(๘) เทคโนโลยีด้านข้อมูล (Data and Big Data analytics) การนากลุ่มข้อมูลหรือข้อมูล
ขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนมาประมวลผล วิเคราะห์ประเมิน และคาดการณ์โดยอาศัยเครื่องมือดิจิทัลเพื่อการตอบสนอง
ผู้ใช้งานแบบ Real-time อีกทั้งช่วยสนับสนุนการวางแผน หรือสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาองค์กร
(๙) ระบบอัตโนมัติ (Automation) มีบทบาทในการจัดทาขั้นตอนการดาเนินงานแทนมนุษย์
หรื อลดขั้น ตอนบางอย่ า งลง และมีการประยุ กต์ ใช้ เ พื่ อ ควบคุ มหรื อตรวจสอบส าหรั บ การผลิ ตเพื่ อ ให้ บ ริ ก าร
โดยระบบอัตโนมัติ ซึง่ มีระดับความสามารถตั้งแต่ระดับน้อยจนถึงระดับสูง
(๑๐) เทคโนโลยี Internet of Things หรือ IoT เป็นการใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมโยงข้อมูล
จากแหล่งจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ต ทาให้สามารถเห็นความเคลื่อนไหวข้อมูลที่รวดเร็ว
และเป็นปัจจุบันมากขึ้น เช่น การติดอุปกรณ์ Sensor ในพื้นที่ป่าไม้เพื่อตรวจสอบการเจริญเติบโตของพื้นที่ป่า
การควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การเปิด/ปิดระบบอัตโนมัติ ซึ่งการใช้เทคโนโลยี IoT
จะทาให้เกิดข้อมูลดิบมหาศาล และสามารถนาไปใช้ร่วมกับเทคโนโลยี Big Data analytics เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลได้
(๑๑) Next generation telecom โทรคมนาคมยุคใหม่ (5G) เป็นเทคโนโลยีที่สนับสนุนการรับส่ง
ข้อมูลที่ดีขึ้น มีแบนด์วิธ ความจุ และความปลอดภัย รวมทั้งความเสถียรในการรับส่งข้อมูลที่ดีมากขึ้นโดยเทคโนโลยี
5G นี้รองรับเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อเสริมการทางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การรับส่งข้อมูลจาก Internet
of Things (IoT) นอกจากนี้แล้ว เทคโนโลยี 5G ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นเทคโนโลยี 6G และ 7G ในอนาคต
(๑๒) Blockchain/Distributed ledger technology เป็นระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชี
ธุรกรรมออนไลน์ ซึ่งมีลักษณะเป็นเครือข่ายใยแมงมุมที่เก็บสถิติการทาธุรกรรมทางการเงิน และสินทรัพย์ชนิดอื่น ๆ
โดยไม่มีตัวกลาง เป็นเทคโนโลยีสาหรับการจัดเก็บข้อมูลแบบ Shared database ซึ่งรู้จักกันในชื่อ“Distributed
ledger technology (DLT)” ซึ่งเป็ น รู ป แบบการบันทึกข้อมูล ที่รับประกันความปลอดภัยว่าข้อมูล ที่ถูก บั น ทึ ก
ไปก่อนหน้านั้นจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ ซึ่งผู้ใช้งานทุกคนจะได้เห็นข้อมูลชุดเดียวกันทั้งหมด
โดยใช้ ห ลั ก การ Cryptography และความสามารถของระบบ Distributed computing เพื่ อ เป็ น กลไกสร้ า ง
ความน่าเชื่อถือในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ศาลปกครองมี นโยบายการปรั บเปลี่ ยนศาลปกครองให้ พร้ อมเป็ นศาลปกครองอิ เล็ กทรอนิ กส์
(e-Admincourt) จึงจาเป็นต้องมีการสร้างความพร้อมในการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลดิจิทัล รวมทั้งสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กับการทาธุรกรรมในรูปแบบดิจิทัลของศาลปกครอง และเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับ
การพัฒนาก้าวไปสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt) ต่อไปในอนาคต ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ศาลปกครอง
ต้องพิจารณานามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน ได้แก่
(๑๓) เทคโนโลยี Speech-to-Text ซึ่งเป็นเทคโนโลยีประเภทหนึ่งของโปรแกรม Speech
recognition โดยเป็นเทคโนโลยีที่คอมพิวเตอร์สามารถแปลงเสียงพูดของมนุษย์ให้เป็นข้อความได้ ซึ่งปัจจุบัน
สามารถแปลงเสียงพูดของมนุษย์ที่เป็นภาษาไทยให้เป็นข้อความได้ ด้วยความถูกต้องที่น่าเชื่อถือมากกว่า ร้อยละ
๗๐ เทคโนโลยีนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้พิการแล้ว ยังสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้กับงานในหลายด้าน
๒๐ | หน้า

รวมไปถึงงานที่ต้องใช้คนในการบันทึกข้อมูลตามคาพูดของบุคคล ซึ่งช่วยลดเวลาในการทางานได้ เทคโนโลยี
ดังกล่าวมีการพัฒนาและใช้งานให้มีความน่าเชื่อถือและความถูกต้องได้เพิ่มขึ้นและใช้งานกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก
(๑๔) เทคโนโลยี Optical character recognition หรื อที่ เรี ยกว่ า OCR คื อ เทคโนโลยี ที่ ท า
การแปลงไฟล์ภาพเอกสารให้ เป็ น ไฟล์ ข้อความโดยอัตโนมัติ ทาให้ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์งาน ประโยชน์ที่ไ ด้รับ
จากการใช้โปรแกรม OCR สะดวกในการนาข้อความไปใช้ในการปรับแต่งใช้ประโยชน์โดยไม่ต้องเสียเวลา ช่วยให้
การปฏิบัติงานง่ายและรวดเร็วมากขึ้น
(๑๕) เทคโนโลยีการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัล๗ เพื่อสนับสนุนการทาธุรกรรมทางดิจิทัล
ให้มีความปลอดภัย และน่าเชื่อถือ ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ถูกนามาใช้ในหลายรูปแบบ ได้แก่
๑) การยืนยันตัวตนทางชีวภาพ ซึ่งเป็นการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนโดยใช้ข้อมูลทางชีวภาพ
ที่ทุกคนมีอยู่แล้ว ได้แก่ ลายนิ้วมือ เสียงพูด ม่านตา ใบหน้า และ ข้อมูลทางพันธุกรรม หรือ DNA ซึ่งปัจจุบัน
มีการนามาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในองค์กรต่าง ๆ ได้แก่
๑.๑) ระบบการจดจาด้วยเสียง (Voice recognition security system) เทคโนโลยี
การยืนยันตัวตนด้วยเสียง หรื อการจดจ าเสี ยงของผู้ ใช้งานเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีแบบไบโอเมตริก (Biometric)
หรือการแยกแยะตัวตนผ่านคุณลักษณะจาเพาะของบุคคลซึ่งในกรณีนี้ คือ ‘เสียง’ ซึ่งมีองค์กรธุรกิจ เช่น ธนาคาร
ได้นามาใช้ให้บริการ ซึ่งเมื่อลูกค้าเริ่มพูดประโยคแรกเมื่อโทรเข้าไปขอรับบริการจากธนาคาร ระบบจะสามารถ
วิเคราะห์ได้ทันทีว่าผู้ใช้งานเป็นเจ้าของบัญชีรายใด เพื่อลดขั้นตอนการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากระบบโต้ตอบ
อัตโนมัติ
๑.๒) ระบบการจดจาใบหน้า (Facial recognition) ซึง่ ในปัจจุบัน ภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชนได้มีการนาเทคโนโลยีการจดจาใบหน้าเข้ามาแทนที่การสแกนลายนิ้ว มือ โดยให้เหตุผลว่าไบโอเมตริก
แบบการสแกนลายนิ้วมือมีอัตราความปลอดภัยในการใช้งานอยู่ที่ประมาณ ๑:๕๐,๐๐๐ ตรงข้ามกับไบโอเมตริก
แบบจดจาใบหน้าที่ให้ความแม่นยาสูงกว่าที่ ๑:๑,๐๐๐,๐๐๐
๑.๓) ระบบการสแกนม่านตา (Iris scanner) หลักการทางานของ Iris scanner
จะอาศัยกล้องและแสงอินฟราเรด (IR LED) ทางานร่วมกัน โดยกล้องจะเก็บภาพจากแสงอินฟราเรดที่สะท้อน
บนม่านตาเพื่อจดจาภาพม่านตาของผู้ใช้งานแต่ละคน เช่น ระบบในสมาร์ทโฟนที่รองรับเทคโนโลยี Iris scanner
ซึง่ สมาร์ทโฟนในปัจจุบันมีฟังก์ชันที่สามารถมองหน้าจอเครื่องแล้วล็อกอินเข้าระบบอัตโนมัติได้ทันที
๒) การทาความรู้จักผู้ใช้บริการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic know your
customer หรือ e-KYC) ซึ่งเป็นกระบวนการที่สถาบันการเงิน นามาใช้เป็นนวัตกรรมในการยืนยันระบุตัว ตน
(Identification) และพิสูจน์ตัวตน (Verification) ผู้รับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการอานวยความสะดวก
ให้กับผู้รับบริการของสถาบันการเงินโดยที่ไม่จาเป็นต้องเดินทางไปยังที่ตั้งของธนาคาร
๓) การระบุ ตั ว ตนทางดิ จิทั ล (Digital ID) ๘ เป็นโครงสร้า งพื้น ฐานส าคั ญ ในการท า
ธุร กรรมทางอิเล็ กทรอนิ กส์ ใช้ส าหรั บ การเชื่อมโยงและการยืนยันตัว ตนของผู้ ทาธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิก ส์
จากทุกภาคส่วนเข้ามาไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยลดอุปสรรคการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การปลอมแปลง
เอกสาร หรือการสวมสิทธิ์การทาธุรกรรมในบริการทางดิจิทัลต่าง ๆ
๗

บทความการนาเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้ในธุรกรรมการเงินของธนาคารพานิชย์
https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/5-technology-trends-for-secure-activities.html
๘
การยืนยันตัวตนด้วย Digital ID: NDID และสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ https://www.digitalid.or.th/
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ความคาดหวัง และทิศทางการพัฒนาของศาลปกครอง
ความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสีย
สานักงานศาลปกครองได้รวบรวมข้อมูลความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายนอกและภายในองค์กร
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคจากผู้ใช้งานระบบดิจิทัลที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย ตุลาการศาลปกครอง และบุคลากร
สานักงานศาลปกครอง ตลอดจนข้อสังเกตและข้อแนะนาจากคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีป กครองและบริการประชาชน คณะอนุกรรมการบริห ารศาลปกครอง
ด้านการบริหารและงบประมาณ และผู้เกี่ยวข้อง มี ๓ ส่วน ดังนี้

๑. การสารวจข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทาแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี๙
จากการส ารวจความคิ ด เห็ น บุ ค ลากรภายในและบุ ค คลภายนอกของส านั ก งานศาลปกครอง
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี ได้จัดเก็บข้อมูล ความคาดหวั งหรื อ
ความต้องการเห็นศาลปกครองในอนาคตไปในทิศทางใดจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ตุลาการศาลปกครอง
(ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น) บุคลากรสานักงานศาลปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ/
หน่วยงานภายนอก ประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน ๑,๗๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๐ จากผู้ตอบแบบ
สารวจฯ ทั้งสิ้นจานวน ๒,๐๒๑ คน สรุปประเด็นสาคัญ ดังนี้
๑.๑ ด้านการพิจารณาคดี มีความต้องการให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีได้รวดเร็ว ถูกต้อง
เป็นธรรม และทันต่อการเยียวยา มีการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการพิจารณาพิพากษาคดี ลดขั้นตอนกระบวน
พิจารณาที่ไม่จาเป็น รวมทั้งสร้างมาตรฐานคาพิพากษา/คาสั่งที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ
๑.๒ ด้านการบริหารจัดการคดี เห็นว่าศาลปกครองควรมีการกาหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลา
มาตรฐานที่ชัดเจน มีกลไกการจัดการคดีคงค้างให้เสร็จโดยเร็ว มีการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการบริหาร
จัดการคดีให้ทันต่อการเยียวยาความเดือดร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓ ด้ า นศาลปกครองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ / ศาลปกครองอั จ ฉริ ย ะ น าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ ทั น สมั ย
มาสนับสนุนช่วยเหลือการพิจารณาพิพากษาคดี การแสวงหาข้อเท็จจริงของตุลาการ และการบริการประชาชน
ให้มีความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย และพัฒนาไปเป็นศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart court) ได้อย่าง
เต็มรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๑.๔ ด้านการบังคับคดี นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบังคับคดีปกครองอย่างเต็มรูปแบบ
เพื่อให้การบังคับคดีปกครองดาเนินการแล้วเสร็จอย่างรวดเร็วและเป็นไปตามกรอบเวลามาตรฐานที่กาหนด
๑.๕ ด้านการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการองค์กรสู่ค วามเป็นเลิศ นาระบบเทคโนโลยีดิ จิทัล
เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) อย่างบูรณาการและครบวงจร พัฒนาและบูรณาการ
ระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุ นการดาเนิน งานและการตัดสินใจสาหรับผู้บริห าร มุ่งยกระดับคุณภาพการให้บริ การ
ประชาชนที่ส ะดวก รวดเร็ ว โปร่ งใส และประหยัดค่าใช้จ่ าย รวมทั้งพัฒ นาทรัพยากรบุ คคลสู่ ความเป็ น เลิ ศ
โดยพัฒนาบุคลากรของศาลปกครองให้เป็น Smart person “คนดี คนเก่ง มีความสุขในการทางาน มุ่งอานวย
ความยุติธรรมให้แก่ประชาชนโดยสะดวก และรวดเร็ว”

๙

การสารวจข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทาแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
โดยสานักบริหารยุทธศาสตร์
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๒. การสารวจข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทาแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง ๑๐
จากการสารวจความคิดเห็นบุคลากรภายในของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครองผ่านระบบ
ออนไลน์ เ พื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ (ร่ า ง) แผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล ของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
จากตุลาการศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น ผู้บริหารและบุคลากรของสานักงานศาลปกครองระดับ
ชานาญการหรือชานาญงานขึ้นไป ซึ่งมีผู้ตอบแบบสารวจให้ความเห็นและข้อเสนอแนะกลับมา จานวนทั้งหมด
๑,๐๔๑ คน จากจานวนทั้งหมด ๑,๙๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๓๐ ของบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
โดยมีข้อสังเกต ข้อแนะนาจากผู้ตอบแบบสารวจฯ สรุปประเด็นสาคัญ ดังนี้
๒.๑ ควรสร้างความพร้อมของระบบฐานข้อมูลกฎหมาย คาพิพากษา/คาสั่งศาลปกครอง และศาลอื่น
รวมทั้งความเห็นทางกฎหมายขององค์กรสาคัญ ๆ ให้ทันสมัย เข้าถึงง่าย และควรมีการทบทวนการบันทึกข้อมูลคดี
ทั้งหมดเพื่อเป็นฐานของ Big Data ที่ถูกต้องในอนาคต และควรมีระบบจัดเก็บข้อมูลที่ทันสมัยและปลอดภัยเพิ่มขึ้น
๒.๒ เพิ่มประสิทธิภาพความพร้อมการพัฒนาระบบดิจิทัล ระบบสืบค้นให้ได้แบบ Google ต้องการ
ระบบที่สามารถใช้งานผ่านมือถือได้อย่างปลอดภัย มีการพัฒนาระบบการตรวจคาฟ้อง แก้ไขคาฟ้อง และการจัดทา
คาสั่ง หรือคาพิพากษา/คาสั่งทางอิเล็กทรอนิกส์ และปรับปรุงระบบการบังคับคดี โดยปรับปรุงโปรแกรมให้สามารถ
ใช้งานได้ง่าย และสะดวก รวดเร็ ว และควรรับฟังปัญหาจากผู้ ใช้งานอย่างแท้จริงและน ามาปรับปรุ ง นอกจากนี้
ควรพัฒนาระบบให้รองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้
๒.๓ ควรเพิ่มประสิทธิภาพความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือทางดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
คอมพิวเตอร์พกพา เครื่องสแกนเอกสารที่รวดเร็ว ฯลฯ) ต้องการให้จัดหาคอมพิวเตอร์พกพาที่มีประสิทธิภาพ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการทางานที่ยังมีแนวทางการดาเนินงานในรูปแบบเช่นเดิม
โดยยังมีการพิมพ์เอกสารออกมาเสนองานตามลาดับชั้นการบังคับบัญชา ยังต้องมีการลงนามในเอกสารให้เป็น
ลายลักษณ์อักษร ซึ่งทาให้เห็นว่าเทคโนโลยีทที่ ันสมัยอาจนามาใช้ได้บางกรณีเท่านั้น
๒.๔ ควรจัดหาเครื่องมือ ระบบงานที่ง่ายต่อการใช้งาน มีระบบสัญญาณเครือข่ายที่สามารถทางาน
นอกสถานที่หรือที่บ้านได้ นอกจากนี้ควรปรับปรุงระบบการจัดหาที่ล่าช้า สมควรจัดให้มีระบบพิเศษใช้เฉพาะ
เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุของสานักงานศาลปกครองที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
๒.๕ ควรพัฒนาความพร้อมของบุคลากรที่คงยังมีข้อจากัดทางด้านทักษะ และทัศนคติเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน รวมทั้งควรมุ่งเน้นการพัฒนาตุลาการให้ใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ได้
ด้วยตนเอง หรือจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปแนะนาให้ความรู้ และควรให้บุคลากรทุกคนเข้าใจในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้
ควรมี การก าหนดแนวทางการอ านวยความสะดวกให้ แก่ ประชาชนที่ ยั งขาดความพร้ อมทางด้ านอุ ปกรณ์ และ
เครื่องมือทางดิจิทัล ที่ทาให้ไม่สามารถเข้าถึงการใช้งานระบบดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงทุกคน รวมทั้ง ควรพัฒนาบุคลากร
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และผู้ดูแลระบบให้มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอในการพัฒนาระบบด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
๒.๖ ความพร้ อมเกี่ย วกับ ความปลอดภัย และการป้องกัน การโจมตีจากบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ
รวมทั้งการเข้าถึงความลับของข้อมูลในคดีโดยมิชอบจากผู้ไม่ประสงค์ดี เห็นว่าควรมีการจัดเก็บข้อมูล เอกสาร
ในสานวนให้เป็นข้อมูล ดิจิทัลในระยะยาวและไม่ให้สูญหาย ให้ความสาคัญเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล ความลับในคดี
เอกสารในส านวน และความปลอดภั ย การจั ด เก็ บ ฐานข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ ของงานด้า นคดี ข องศาลปกครอง ควรมี
การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ความผิดพลาดที่เกิดจากระบบดิจิทั ล และความผิดพลาดในการใช้งานระบบดิจิทัล
ของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ ควรมีการควบคุมการเข้าถึงของบุคคลที่อาจเข้าถึงข้อมูลในทางที่มิชอบ สร้างวินัย
การใช้งานระบบ รวมทั้งการเก็บรักษาและกาหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งต้องพิจารณาให้รอบด้าน จัดให้มี
๑๐

การสารวจข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทาแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
โดยสานักวิทยาการสารสนเทศ
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การบริหารความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ มีเสถียรภาพในการให้บริการระบบได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
รวมทั้ ง ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบ Backup ที่ ดี พ อ และมี แ ผนทดสอบการ backup & restore อย่ า งสมบู ร ณ์
เพื่อสร้างความพร้อมในการกู้ข้อมูลกลับมาได้ปลอดภัยเมื่อเกิดระบบล่ม รวมทั้งปรับปรุงระบบการใช้ลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีความเหมาะสม
ทั้ ง นี้ งบประมาณและคนต้ อ งพร้ อ มจึ ง จะด าเนิ น การได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
และควรเร่ งรั ดการดาเนิน งานให้เป็น ไปตามแผนพัฒ นาดิจิทัลฯ เนื่องจากแผนพัฒ นาดิจิทัลฯ ฉบับนี้จะบรรลุ
ผลสาเร็จตามเป้าหมายได้ หากผู้บริหารศาลปกครอง และผู้บริหารและบุคลากรสานักงานศาลปกครองทุกคน
ให้ความร่วมมือ ประกอบกับควรมีการจัดหางบประมาณที่เพียงพอ เพื่อจัดให้มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่ครบถ้วนเพียงพอ รวมทั้งควรมีการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปรับเปลี่ยนความพร้อม
เข้าสู่ยุคดิจิทัลให้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากยังมีบุคลากรทีไ่ ม่พร้อมรับการเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลอีกจานวนมาก

๓. ข้อสังเกต และข้อแนะนาของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
๓.๑ คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง
และบริการประชาชน
(๑) ควรมีการปรั บแก้ ไขกลไกการขับเคลื่ อนแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง โดยการก าหนด
เจ้าภาพผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนในแต่ละกลไกให้ชัดเจนมากขึน้
(๒) แผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของศาลปกครองฉบับนี้ควรมีความสอดคลองกับแผนแม่บท
ศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี เพื่อให้สามารถของบประมาณโครงการต่าง ๆ ในแต่ละปีได้ และได้รับความร่ว มมือ
ในการพั ฒ นาและการฝึ ก อบรมด้ ว ย รวมทั้ ง พิ จ ารณาจั ด ท าโครงการและงบประมาณตามแผนพั ฒ นาดิจิทัล
ใหชัดเจนเนื่องจากงบประมาณเป็นปัจจัยสาคัญในการดาเนินงานและประเมินโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลฯ
ที่เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ควรกาหนดเทคโนโลยีที่จะนามาใช้ ผลผลิตและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับภายใต้
โครงการให้มีความชัดเจน
(๓) การจัดหาตุลาการศาลปกครองหรือพนักงานคดีปกครองในอนาคต จะต้องคัดเลือกบุคคล
ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เนื่องจากเห็นตัวอย่างของศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทีม่ ี
การน าเทคโนโลยี ที่ทัน สมัย มาใช้ ส นั บสนุ น การทางานอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ส านักงานศาลปกคองจึ งต้อง
พิจารณานาเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกต์ใชงานในศาลปกครองโดยมุง่ เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ
(๔) ควรให้ทุกหน่วยงานภายในองค์กรรับทราบและแสดงความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลฯ โดยการสารวจรับฟังความคิดเห็นของตุลาการศาลปกครอง การประชุมหารือผู้บริหารสานักงานศาลปกครอง
ผู้อานวยการสานัก เนื่องจากผู้ใช้งานแผนนี้คือหน่วยงานภายในสานักงานศาลปกครอง
๓.๒ คณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครองด้านการบริหารและงบประมาณ
(๑) ด้านการพัฒนาระบบที่ยังต้องปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติม โดยมีข้อสังเกตสาคัญ ดังนี้
 ปรับปรุงระบบการแจ้ งเตื อนยั งขาดการแจ้ งเตื อนส าหรั บผู้ บริหารศาลปกครอง หรื อ
ตุ ลาการในเรื่ องของคดี ที่ มี ความส าคั ญ ให้ มี ประสิ ทธิ ภาพเพิ่ มขึ้ น เนื่ อ งจากการด าเนิ น การที่ ไ ม่ ไ ด้ ต อบสนอง
ตรงความต้องการใช้งานของตุลาการได้ทันท่วงที โดยควรมีการแจ้งเตือนผู้บริหารศาลปกครองและตุลาการเจ้าของ
ส านวนได้ ทราบกาหนดระยะเวลา และสามารถโต้ตอบต่ อค าฟ้อ งได้ทั น ตามกาหนดเวลา เนื่องจากตุล าการ
ศาลปกครองมีภาระงานมาก ระบบการแจ้งเตือนจึงควรมีการปรับปรุงพัฒนาให้ตอบสนองแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ซึ่งจะช่วยในการพัฒนางานของศาลปกครองได้อย่างแท้จริง
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 ปรับปรุงการเชื่อมโยงระบบระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงานของศาลปกครองชั้นต้น

และศาลปกครองสู งสุด ให้สามารถส่งการฟ้องคดีปกครองทางอิเล็ กทรอนิกส์ จากศาลปกครองสูงสุ ดที่ เป็น คดี
ที่อยู่ในอานาจการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น ควรปรับปรุงให้ศ าลปกครองสูงสุดสามารถส่งคาฟ้องไปยัง
ศาลปกครองชั้นต้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
 ปรับปรุงการลงลายมือชื่ ออิ เล็ก ทรอนิ กส์ให้ ครอบคลุม ทุก ขั้นตอน เพื่อลดขั้น ตอน
การพิ ม พ์ ส านวนออกมาในรู ป แบบกระดาษและลงนาม และการสแกนกลั บ เข้ า ไปเพื่ อ จะให้ อ ยู่ ใ นระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยควรปรั บ ปรุ ง ให้ มี ร ะบบลงนามอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นกระบวนการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ที่ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
 ปรับปรุงระบบการสืบค้นคาพิพากษา/คาสั่งของศาลปกครองที่ไม่ได้ตอบสนองการใช้งาน
ของผู้ใช้บริการ เนื่องจากไม่สามารถค้นหาคาพิพากษาได้อย่างตรงความต้องการ
 ปรับปรุงการพิจารณาคดีทางไกลให้รองรับการใช้งานที่ตรงความต้องการของตุลาการ
เช่น การลงนามอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการพิจารณาพิพากษา/ไต่สวนคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการประชุมทางไกล
ผ่านจอภาพ (VDO Conference)
 ปรับปรุงระบบการจ่ายสานวนแบบอัตโนมัติ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ลงรายการยังไม่มีความรู้
ความเข้าใจในการใช้งานระบบ จึงทาให้ระบบดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังขาด
เจ้าหน้าที่รองรับสนับสนุนเรื่องดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ นอกจากนี้ ยังขาดเจ้าหน้าทีแ่ ละเครื่องมือสนับสนุนไว้เป็น
การเฉพาะรองรับกรณีที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งใช้งานระบบ ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ใช้งานระบบ จะทาให้เกิดปัญหาใน
การเพิ่มภาระงานให้แก่พนักงานคดีปกครองประจาตุลาการเจ้าของสานวนเป็นผู้ดาเนินการแทน
(๒) การพัฒนาบุค ลากรที่ยังต้องมีการพั ฒนารองรั บการพั ฒนาเทคโนโลยีดิจ ทั ล ตาม
ข้อสังเกตสาคัญ ดังนี้
 สิ่งสาคัญที่สุดในการพัฒนาเทคโนโลยี คือ ต้องพัฒนาบุคลากรในทุกส่วนให้สามารถ
รับผิดชอบดาเนินการในทุกระบบงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากหากศาลปกครองมีการลงทุน
พัฒนาเทคโนโลยีในจานวนมหาศาล แต่บุคลากรผู้ใช้งานเทคโนโลยียังขาดความรู้ความเข้าใจ และไม่สามารถใช้งาน
ระบบได้ จะเป็นการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อศาลปกครอง
 สานักงานศาลปกครองควรจะต้ องมี หลั กสู ตรการพั ฒนาให้บุ คลากรทั้ ง ในส่ว นของ
ตุล าการศาลปกครองและบุ คลากร โดยกาหนดเป็นหลักสู ตรภาคบังคับให้ตุลาการศาลปกครองและบุคลากร
สานักงานศาลปกครอง ทุกคนต้องเรียนรู้ และสามารถใช้งานระบบศาลปกครองอัจฉริยะได้จริง รวมทั้งควรมี
การกาหนดเงื่อนไขในการสรรหาคัดเลื อกตุลาการศาลปกครองและบุคลากรของสานักงานให้ เป็นผู้ที่มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวได้จึงจะมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้ามา
ปฏิบัติงาน ณ ศาลปกครอง
 ควรมีการกาหนดคุณสมบัติในการใช้งานระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จาเป็นไว้
ในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อเป็นการจูงใจให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองด้วย เนื่องจาก
ปั ญ หาหลั ก ในการพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศของศาลปกครอง คื อ ปั ญ หาเรื่ อ งความรู้ ค วามเข้ า ใจและ
ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีของบุคลากร
 ควรมีการจัดฝึกอบรมตุลาการศาลปกครองเกี่ยวกับวิธีการใช้งานระบบดิจิทัล และ
เมื่อมีการฝึกอบรมแล้ว และควรจัดทาคู่มือการใช้งานโดยละเอียดเพื่อใช้ในการทบทวนความรู้หลังการฝึกอบรมด้วย
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(๓) ด้านการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ มีข้อสังเกตสาคัญ ดังนี้
 ควรแสดงให้เห็นว่าศาลปกครองจะพัฒนาไปสู่ศาลปกครองอัจฉริยะด้วยผลผลิจที่ชัดเจน
และด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น AI, Big Data, Speech-to-Text เป็นต้น โดยถ้ามีในส่วนของ Speech-to-Text นี้
จะทาให้กระบวนการไต่สวนพยานหรือการดาเนินกระบวนพิจารณาคดีมีความสะดวกรวดเร็ว และจะพัฒนาไปสู่
ขั้นตอนการจัดทาคาพิพากษา/คาสั่ง เพื่อช่วยตุลาการในการปฏิบัติงานโดยให้ระบบเสนอแนะข้อกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแสดงคาพิพากษา/คาสั่งศาลปกครองที่มีข้อเท็จจริงในคดีใกล้เคียงกับคดีที่ กาลั ง
พิจารณา
 การใช้ ง านระบบดิ จิ ทั ลของศาลปกครองควรมี ระบบการรั ก ษาความปลอดภั ยของ
ข้อมูล โดยผู้รับผิดชอบต้องดาเนินการจัดหาระบบการรั กษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดเพื่อป้ องกันความเสี ยหาย
ที่จะเกิดขึ้น
(๔) ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาดิจิทัลฯ มีข้อสังเกตสาคัญ ดังนี้
 ควรแบ่งการพั ฒนาเป็นระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้ทราบว่ าในแต่ ละปี
ศาลปกครองจะพัฒนาไปสู่ระดับใด และเพื่อให้สามารถวางแผนเสนอของบประมาณในแต่ละปีให้สอดคล้องกับ
แผนการพัฒนาดังกล่าว รวมทั้งควรกาหนดขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
ในโครงการต่าง ๆ และจัดทารายละเอียดโครงการรองรับตามแผนดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ
และไม่ขัดข้องในการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้
 ขอให้ เ ตรี ย มการจั ด ท าแผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล ฉบั บ ในระยะถั ด ไปว่ า จะใช้ ง บประมาณ
ในจ านวนเท่ า ใด รวมทั้ ง เพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นของการพั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ
และสามารถใช้งานระบบดิจิทัลได้อย่างแท้จริงพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้คู่กรณีหรือประชาชนรับทราบเพื่อเข้าถึง
การอานวยความยุติธรรมผ่านระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์
 การก าหนดกรอบระยะเวลาของแผนพั ฒนาดิ จิ ทั ลของศาลปกครองควรให้สั มพั นธ์กับ
แผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปีฯ เนื่องจากแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครองถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บท
ศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี
 การกาหนดเป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับ ของแต่ละยุทธศาสตร์ ให้เป็นรูปธรรม
จึงขอให้เพิ่มเติมในส่วนที่เป็นตัวชี้วัดของแต่ละยุทธศาสตร์ให้มีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ว่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
ตามแผนในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ศาลปกครองจะได้อะไรจากการดาเนินงานตามแผนในภาพรวมในแต่ละยุทธศาสตร์
 สานักงานศาลปกครองควรกาหนด จัดทาเป็นโครงการและงบประมาณที่ต้องใช้จ่าย
ในแต่ละยุทธศาสตร์ แต่ละช่วงระยะเวลาของแผนให้เป็นรูปธรรม เพื่อสามารถพิจารณาความคุ้มค่าในการดาเนินงาน
เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบแผนหรือเห็นชอบโครงการได้อย่างมั่นใจ และในส่วนของแผนพัฒนา
ดิจิทัลของศาลปกครองที่เสนอมา รวมทั้งให้พิจารณาข้อมูล กฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าแต่ละเรื่องที่จะดาเนินการมี
ความพร้อมด้านกฎหมายรองรับการดาเนินงาน
 ควรต้ องมี ก ารเตรี ย มการพั ฒ นาจั ด ท าคู่ มื อและระเบี ย บการปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อรองรับและแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ที่ไม่ยอมปฏิบัติงานในระบบดิจิทัลให้มาใช้งานผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบขั้นตอนที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน
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๔. ทิศทางการพัฒนาตามแผนแม่บทศาลปกครองระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐๑๑
องค์ประกอบสาระสาคัญของแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาศาลปกครอง ดังนี้
วิสัยทัศน์
“อานวยความยุติธรรมทางปกครองด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว ทันสมัยเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ในสังคม และเป็นศาลแห่งความเป็นเลิศ”
พันธกิจ ประกอบด้วย ๕ พันธกิจ ดังนี้
พั น ธกิ จ ที่ ๑ พิ พ ากษาคดี แ ละบั ง คั บ คดี ป กครองด้ ว ยความถู ก ต้ อ ง เป็ น ธรรม รวดเร็ ว และ
เกิดสัมฤทธิผล ทุกภาคส่วนในสังคมเข้าถึงการอานวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่าย และทั่วถึง
พัน ธกิจ ที่ ๒ วางหลั กปฏิบั ติราชการทางปกครองที่เป็นบรรทัดฐานในการใช้อานาจทางปกครอง
ที่เป็นธรรม เพื่อป้องกันและลดการเกิดข้อพิพาททางปกครอง
พั นธกิ จที่ ๓ ยกระดั บการด าเนิ นงานของศาลปกครองให้ มี ประสิ ทธิ ภาพ มี คุ ณภาพตามมาตรฐาน
สากล และมีธรรมาภิบาล เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ
พันธกิจที่ ๔ ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายปกครองและ
หลักปฏิบัติราชการที่ดีจากแนวคาวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม
พันธกิจที่ ๕ เสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรตุลาการในด้านวิชาการ
และอื่น ๆ ที่จาเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
แผนที่นาทางและเป้าหมายการพัฒนาศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (Road map)

๑๑

แผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
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ตามแผนที่นาทาง (Roadmap) และเป้าหมายการพัฒนาศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐
ได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้
- ศาลปกครองจะมี การบริ หารจั ดการคดี การพิ จารณาพิ พากษาคดี และการบั ง คั บ คดี ใ ห้ เ ป็ น ไป
ตามกรอบระยะเวลามาตรฐานที่กาหนด ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
- ศาลปกครองปรับเปลี่ยนเป็นศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐
- ศาลปกครองพัฒนาไปเป็นศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart court) ในปี พ.ศ. ๒๕๗๕
- ศาลปกครองพัฒนไปสู่ศาลปกครองแห่งความเป็นเลิศ (Court excellence) ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐
การจัดทาแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครองฯ ฉบับนี้ได้พิจารณาแผนที่นาทางในระยะ ๒๐ ปี เพื่อพิจารณา
ทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณาประเด็นและเป้าหมายการพัฒนาภายใต้แผนแม่บทของศาลปกครอง
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ที่เป็ นเป้าหมายที่จาเป็นต้องนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยสาหรับการกาหนด
ทิศทางการพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ตามแผนแม่บทฯ ในด้านสาคัญ ดังนี้
แผนแม่บทด้านที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีปกครอง
ประเด็นที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานการพิจารณาคดีให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชน
ได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอย่างทั่วถึง
เป้าหมายการพัฒนา
กระบวนพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ศาลปกครองให้ การคุ้มครองสิท ธิและ
เสรีภาพของประชาชนอย่างสมบูรณ์
แนวทางการดาเนินงานที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
(๑) พัฒนา/ปรับปรุงระบบสนับสนุนการพิจารณาคดีเสริมสร้างมาตรฐานการพิจารณาพิพากษาคดีแต่ละ
ประเภทให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
(๒) การพัฒนาระบบสืบค้นคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดให้ได้ผลการค้นหาที่มีข้อเท็จจริงใกล้เคียง
กันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนพิจารณาพิพากษาคดี
(๓) เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองได้สะดวกและทั่วถึงยิ่งขึ้น
(๔) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครอง กระบวนพิจารณาคดีของศาลปกครอง
ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
ประเด็นแผนแม่บทที่ ๑.๓ การบังคับคดีปกครองที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของคู่กรณี
เป้าหมายการดาเนินงาน : การบังคับคดีปกครองสามารถดาเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐
แนวทางการดาเนินงานที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เพิ่มประสิ ทธิภาพการปฏิบั ติงานด้านการบังคับคดีปกครอง โดยนาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้
ในการบั ง คั บ คดี ป กครองอย่ า งเต็ ม รู ป แบบ เพื่ อ ให้ ก ารบั ง คั บ คดี ป กครองด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ อย่ า งรวดเร็ ว
และเป็นไปตามกรอบเวลามาตรฐานที่กาหนด
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แผนแม่บทด้านที่ ๒ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม ในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เป้าหมายการดาเนินงาน การส่งเสริมการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่มีสถิติการฟ้อง/ถูกฟ้องคดีสูง ให้อยู่ในแนวคาวินิจฉัยของศาลปกครองและประชาชนมีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครอง
แนวทางการดาเนินงานที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
(๑) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารแบบบูรณาการอย่างครบวงจร เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
และมีความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครอง บทบาทหน้าที่ของศาลปกครอง และการอานวยความยุติธรรมทางปกครอง
อย่างกว้างขวาง
(๒) พัฒนาหลักสูตรระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัล (Digital learning) เช่น e-Learning, e-Training และ
m-Learning ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเรียนรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันพัฒนาระบบศาลปกครอง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) ให้มีความมั่นคงปลอดภัยเพื่ออานวยความสะดวกในการพิจารณาพิพากษาคดี
และให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย
แผนแม่บทด้านที่ ๓ การพัฒนาศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt) ในระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เป้าหมายการดาเนินงาน มีระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) สาหรับการพิจารณา
พิพากษาคดีปกครองและให้บริการประชาชนทั้งศาลปกครองในส่วนกลาง และศาลปกครองในภูมิภาค
แนวทางการดาเนินงาน
(๑) ศึกษาและติดตามแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านงานยุติธรรม
ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการนามาใช้กับศาลปกครอง
(๒) ยกระดับการทางานของศาลปกครองจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการผ่านระบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ
และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง
(๓) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสู ง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการ
ยุติธรรมและกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง รวมทั้งมุ่งไปสู่การเป็นศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt)
(๔) เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อลดความซ้าซ้อน
และความผิดพลาดในการจัดเก็บข้อมูล
แผนแม่บทด้านที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ประเด็นแผนแม่บทด้านที่ ๔.๑ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ
เป้าหมายการดาเนินงาน: บุคลากรมีทักษะที่พร้อมสาหรับศตวรรษที่ ๒๑ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน (นวัตกรรม/มีวิจารณญาณ/ทักษะดิจิทัล) ระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นรูปแบบดิจิทัล
และบุคลากรของศาลปกครองมีการดารงตนสอดคล้องกับวัฒนธรรมศาลปกครอง ร้อยละ ๘๐
แนวทางการดาเนินงาน
(๑) พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละการปรั บ ตั ว ให้ ทั น ต่ อ เทคโนโลยี ที่ เ ปลี่ ย นแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว
(๒) พัฒ นาบุ คลากรของศาลปกครองให้ เป็น Smart person “คนดี คนเก่ง มีความสุ ขในการทางาน
มุ่งอานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนโดยสะดวก และรวดเร็ว”
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ประเด็นแผนบทที่ ๔.๒ การบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐานในระดับสากล
เป้าหมายการดาเนินงาน: พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย และมีธรรมาภิบาล
แนวทางการดาเนินงาน
(๑) ยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนที่เป็ นเลิศ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส มีช่องทางที่หลากหลาย
เสียค่าใช้จ่ายน้อย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
(๒) เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) อย่างบูรณาการและครบวงจร เพื่อให้ระบบงานทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ประชาชน (Front office) และการบริหารจัดการองค์กร (Back office) มีการนาเทคโนโลยีมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ
(๓) พัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีขีดสมรรถนะสูง
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กรอบแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาดิจิทลั ของศาลปกครอง
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

การวิเคราะห์จัดทาแผนพัฒนาดิจิทัลที่สอดคล้องตามภารกิจของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง
ต้ อ งพิ จ ารณาองค์ ป ระกอบส าคั ญ ในการน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ และบริ ก ารขององค์ ก ร
โดยกาหนดกรอบแนวทางการจั ดทาแผนพัฒ นาดิจิทัล ของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ทีค่ รอบคลุ ม
กระบวนการหลัก กระบวนการสนับสนุนและบริการสาคัญที่จาเป็นต้องการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยสนับสนุน
การดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ของศาลปกครอง ประกอบด้วย
๑. ความคาดหวั งของผู้ เกี่ ยวข้ องทั้ งภายนอกและภายใน รวมทั้ งทิ ศทางการพั ฒนาของแผนแม่ บท
ศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ จะพบว่าความคาดหวังของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ล ะด้าน
ตามแผนแม่บทของศาลปกครอง ที่สามารถนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยสนับสนุนการดาเนินงานสาคัญ ดังนี้
๑.๑ ด้านการพิจารณาพิพากษาคดี คาดหวังให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีได้รวดเร็ว ถูกต้อง
และเป็นธรรม ทันต่อการเยียวยา โดยลดขั้นตอนกระบวนพิจารณาคดีที่ไม่จาเป็น รวมทั้งจัดทาคาพิพากษา/คาสั่ง
ของศาลปกครองที่มีคุณภาพมาตรฐาน น่าเชื่อถือ เพื่อให้ได้รับการยอมรับ
๑.๒ ด้านการบริหารจัดการคดี คาดหวังให้ศาลปกครองมีการบริหารจัดการคดีได้ทันต่อการเยียวยา
ของประชาชนหรือคู่ความผู้ได้รับความเดือดร้อน โดยการกาหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการพิจารณาคดีที่ชัดเจน
ควรมีกลไกและเทคโนโลยีดิจิ ทัลที่จั ดการคดีคงค้างให้เสร็จโดยเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเพิ่มประสิ ทธิภ าพ
การบังคับคดีให้เกิดผลทางกฎหมายโดยเร็ว
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๑.๓ ด้านการพัฒนาศาลปครองอัจฉริ ยะ (Smart Admincourt) ศาลปกครองสามารถพัฒ นา
เป็นศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart court) ได้อย่างเต็มรูปแบบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นาเทคโนโลยี
สมั ย ใหม่ เช่ น Artificial Intelligence (AI) มาใช้ เ พื่ อ ลดภาระงานของตุ ล าการ และช่ ว ยการรั บ ฟ้ อ งคดี ใ ห้ มี
ความสะดวก พิจารณาคดีให้มีความรวดเร็ว และประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการดาเนินกระบวนพิจารณา
ที่ทันสมัย
๑.๔ ด้านการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการองค์กรสู่ค วามเป็นเลิศ โดยการยกระดับคุ ณภาพ
การให้ บ ริ การประชาชน และการเพิ่มประสิ ทธิภาพเทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับองค์กร (e-Office) รวมทั้งพัฒ นา
เพิ่มทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรศาลปกครอง
๒. สถานการณ์เทคโนโลยีดิจิทัลจากภายนอก ทิศทางแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ได้พูดถึงกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยี หรือ Strategic technology ที่น่าสนใจในปี ค.ศ. ๒๐๒๐
เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รภาครั ฐ และเอกชนทั่ ว โลกเตรี ย มศึ ก ษาถึ ง ผลกระทบและโอกาสที่ จ ะน าเทคโนโลยี เ หล่ า นี้ ม า
ปรับเปลี่ยนองค์กรให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอีก ๕ - ๑๐ ปีข้างหน้า ซึ่งแนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคตจะส่ง
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งแนวโน้มเทคโนโลยีนี้ว่า ‘People-centric และ
Smart Spaces’
๓. ทิศทางการพัฒนาตามแผนแม่บทศาลปกครองระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ซึ่งมีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สาคัญ คือ ศาลปกครองจะมีการบริหารจัดการคดี การพิจารณาพิพากษาคดีและการบังคับคดีให้เป็น
ไปตามกรอบระยะเวลามาตรฐานที่ ก าหนดในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ศาลปกครองปรั บ เปลี่ ย นเป็ น ศาลปกครอง
อิเล็ กทรอนิ กส์ (e-Admincourt) ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ศาลปกครองพัฒ นาไปเป็นศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart
court) ในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ และพัฒนาไปสู่ศาลปกครองแห่งความเป็นเลิศ (Court excellence) ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐
๔. สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของศาลปกครอง โดยพิจารณาสถานภาพปัจจุบันที่เป็นองค์ประกอบ
ทางด้านดิจิทัลตามกรอบสถาปัตยกรรมองค์กร ได้แก่ พิจารณาระบบดิจิทัลเพื่อการบริการประชาชน การสนับสนุน
ภารกิจ หลั กและภารกิจ สนั บสนุน ระบบฐานข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล เพื่อการสื่อสาร กฎ ระเบียบ
สนับสนุนการดาเนินงานผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐานการดาเนินงานทางดิจิทัล การบริหารจัดการ และ
การพัฒนาบุคลากร
๕. วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของศาลปกครอง เพื่อประเมินสถานการณ์ของศาลปกครอง และกาหนด
จุดอ่อนและจุดแข็งจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาส และอุปสรรคหรือความท้าทายจากสภาพแวดล้อมภายนอก
ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจั ยเหล่ านี้ต่อการทางานของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง
ภายใต้กรอบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ที่พิจารณาเชื่อมโยงการบริการ กระบวนการหลัก
กระบวนการสนับสนุน การพัฒนาบุคลากร และองค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของศาลปกครองและ
สานักงานศาลปกครอง
การจัดทาแผนพัฒนาดิจิ ทัล ของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ได้พิจารณาองค์ประกอบส าคัญ
ตามกรอบแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทศาสตร์ กลยุทธ์ รวมทั้งโครงการ
เพิ่มเติมจากแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ โดยโครงการเพิ่มเติมพิจารณาองค์ประกอบ
สาคัญที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ โครงการที่เกี่ยวกับเทคโยโลยีที่ทันสมัย
การพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การพัฒนาบุคลากร การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น
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สถาณการณ์ที่เป็นโอกาส ความท้าทาย
และสถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของศาลปกครอง
โอกาสจากทิศทางนโยบายการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย
๑. ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลประเทศไทย
แผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในระยะ ๑๐ ปี ข้างหน้ามุ่งพัฒนาดิจิทัลเพื่อปรับเปลี่ยน
ให้เป็นดิจิทัลไทยแลนด์อย่างสมบูร ณ์ (Digital Thailand: Full transformation) ในทุกภาคส่วน ทั้งเศรษฐกิจ
สังคม และภาคบริการประชาชน รวมทั้งผลักดันให้ภาครัฐมีการพัฒนาบริการโดยมุ่งเน้นให้ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
(People-centric) ภายใต้แผนพัฒนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (Digital government) พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ซึ่งมี
ทิศทางการพัฒนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลในองค์ประกอบสาคัญ ดังนี้
(๑) การพั ฒ นาการบริ ก ารในรู ป แบบดิ จิ ทั ล ส าหรั บ ประชาชน (Citizen portal) โดยสร้ า ง
เป็ น แพลตฟอร์ มกลางที่ รวบรวมข้ อมู ลและงานบริ การต่ าง ๆ เพื่ อประชาชน โดยบู รณาการระบบดิ จิ ทั ลระหว่าง
หน่วยงานให้ประชาชนสามารถหาข้อมูลสาหรับการดาเนินชีวิต รวมถึงทาธุรกรรมออนไลน์ไว้ในเว็บไซต์เดียวกัน
เพื่อความสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล และบริการของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึง Open data platform ให้เป็น
แพลตฟอร์ มกลางที่ร วบรวมและเผยแพร่ ข้อมูล เชิงสถิติจากทุกหน่ว ยงานภาครัฐ ไว้ในเว็บไซต์เดียวกัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคประชาชนและภาคธุรกิจนาข้อมูลไปพัฒนาหรือคิดค้นต่อยอดธุรกิจของตน
(๒) การปรั บเปลี่ ยนภาครั ฐเข้ าสู่ การเป็ นรั ฐบาลดิ จิ ทั ล (Digital government transformation)
ผลักดันหน่วยงานของรัฐให้จัดทาข้อมูลและบริการในรูปแบบดิจิทัลให้สอดคล้องกันเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ที่รวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์สาหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและให้บริการภาครัฐ เช่น นาไปใช้กรอกข้อมู ลอัตโนมัติ หรือนาไปเผยแพร่บน Open data
platform
(๓) การแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digital transformation) ผลักดันหน่วยงานภาครัฐ
ให้มีการจัดทาข้อมูลและบริการในรูปแบบดิจิทัลให้สอดคล้องและมีมาตรฐานเดียวกัน
(๔) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล (Digital infrastructure) ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรคมนาคม และการแพร่ภาพกระจายเสียงที่มีความทันสมัย มีคุณภาพ ขนาดเพียงพอ ครอบคลุมทุกพื้นที่และ
สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเข้าถึงกรบริการประชาชน และการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
(๕) การพั ฒ นาทั ก ษะทางดิ จิ ทั ล ให้ กั บ บุ ค ลากร (Digital government capacity building)
สร้ า งความพร้ อ มของบุ ค ลากรและเครื่ อ งมื อ เพื่ อ พั ฒ นาไปสู่ อ งค์ ก รดิ จิ ทั ล โดยยกระดั บ ทั ก ษะและทั ศ นคติ
ด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ และสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลที่จาเป็นในการเพิ่มความสามารถในการทางาน
(๖) การปรับปรุงกฎระเบียบ และพัฒนามาตรฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล กฎหมาย กฎ ระเบียบ
ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่ออานวยความสะดวกในการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนและ
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
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ความท้าทายในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของศาลปกครอง
๑. ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ของศาลในต่างประเทศ ทิศทางการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในการดาเนินงานของศาลในประเทศผู้นา เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐเกาหลี
ซึ่งเริ่มนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างเต็มรูปแบบสนับสนุนกระบวนพิจารณาพิพากษาคดี และการบริหารจัดการคดี
ของศาล รวมทั้งยกระดับการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อบริการประชาชน โดยมีทิศทางสาคัญ ดังนี้
๑.๑ ด้านการให้บริการ ศาลของสาธารณรัฐสิงคโปร์ มีการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาจัดเตรียมติดตั้งไว้
เพื่อให้บริการ ณ ที่ตั้งของศาล และในห้องพิจารณา/ไต่สวนคดี รวมทั้งใช้สนับสนุนการบริการทางออนไลน์ใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงศาลให้กับประชาชน และการเข้าถึงเอกสารดิจิทัลผ่านอินเทอร์เน็ตสาหรับคู่กรณี
และผู้ต้องขัง มีการบริการออนไลน์สาหรั บนักกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย กฎ และระเบียบ รวมถึง
มีร ะบบการพิสู จ น์ ตัว ตน และการให้ บ ริ การศาลอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ ศาลของสาธารณรัฐเกาหลี มีทิศทาง
การริเริ่มให้บริการเปิดเผยข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือในการดาเนินงาน
ของศาล โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการปรับปรุงบริการที่เกี่ยวกับการยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้ใช้งานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว มีการบูรณาการระบบการยื่นคาฟ้องรวมทุกประเภทในจุดเดียว มีการพัฒนา
ระบบแนะนาสนับสนุนการยื่นฟ้องที่มีความฉลาด โดยสามารถแนะนาการยื่นฟ้องที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟ้องได้
และเพิ่มช่องทางการให้บริการยื่นฟ้องคดีผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่สื่อสารไร้สาย (Mobile e-Litigation services)
๑.๒ ด้านการพิจารณาพิพากษาคดี ในศาลของสาธารณรัฐสิงคโปร์ มีการใช้เทคโนโลยี เพื่อช่ว ย
ในการถอดความดิจิทัล การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ การนาเสนอเอกสาร/พยานหลักฐานในรูปแบบดิจิทัล
การพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัล แหล่งข้อมูลออนไลน์ที่ครบวงจร และอานวยความสะดวกสาหรับการพิจารณาคดีโดยให้
ผู้พิพากษาสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้จากอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ได้หลากหลาย นอกจากนี้ ศาลของจีนได้มีระบบไฟล์
ดิจิ ทัลที่สร้ างขึ้น และอนุ ญาตให้ ผู้ เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้ งานได้ ในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิ ท ธิ ภ าพใน
การปฏิบัติงาน โดยมีคดีมากกว่า ร้อยละ ๕๐ ที่จัดเก็บในรูปแบบสานวนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ปลอดการใช้กระดาษ
ตลอดกระบวนการทั้งหมด รวมทั้งการเก็บรักษาและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchian) ร่วมกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
๑.๓ ด้านการบริหารจัดการคดี ศาลของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการพัฒนาแพลตฟอร์มผู้ช่วย
ที่ชาญฉลาดหลากหลายรูปแบบสาหรับการบริหารจัดการคดีและงานธุรการ ฟังก์ชันอันชาญฉลาดที่พัฒนาขึ้น
เพื่อจัดการกับสถานการณ์สาคัญ เช่น การจัดการความเสี่ยงในการจัดทาคดีที่มีระยะเวลานาน ระบบการแปลงเสียง
เป็นข้อความ การแปลงภาพเป็นข้อความ การจัดทาโปรไฟล์คดี ด้วยระบบอัจฉริยะ การนาเสนอข้อเสนอแนะ
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคดีที่คล้ายกันสาหรับการอ้างอิง การสร้างและการแก้ไขเอกสารทางศาลอัตโนมัติ
ระบบเตือนความเสี่ยงในการตัดสินใจที่ถูกนาไปใช้ในระดับต่าง ๆ
๑.๔ ด้านการบังคับคดี ศาลของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการบังคับ
คดี เพื่อจัดการหน่วยงานบังคับใช้ของศาลทั่วประเทศ แพลตฟอร์มดังกล่าวให้การตรวจสอบแบบอัตโนมัติและเป็น
ปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดการคดี ความร่วมมือด้านการพิจารณาคดีระหว่างศาล การร้องเรียนและแสดงความคิดเห็น
ออนไลน์บนพื้นฐานของข้อมูลจากระบบบังคับคดี และระบบพิจารณาคดีของศาลทั่วประเทศ

๓๔ | หน้า

๑.๕ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ศาลของสาธารณรัฐเกาหลี มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเทคโนโลยีดิจิทัล
ให้ เ ป็ น ศาลดิ จิ ทั ล (IT structure to be digital court) โดยมุ่งเน้นการเตรี ยมโครงสร้ างพื้ นฐานรองรั บการพั ฒนา
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการวิเคราะห์ (Big Data analysis) การพัฒนาระบบดิจิทัลด้วยกรอบมาตรฐานรัฐบาล
ดิ จิ ทั ล e-Government standard framework ที่ ใช้ กั บภาครั ฐทั่ วประเทศ การจั ดท าสถาปั ตยกรรมระบบดิจิทัล
(Application architecture) การเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูล (Integrated data architechture) และการทาสถาปัตยกรรม
คลาวด์ (Cloud base infrastruce architechture)
๑.๖ ด้านบุคลากร ศาลของสาธารณรัฐสิงคโปร์พัฒนากลยุทธ์ของศาลที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของประเทศ พัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์และใช้งานข้อมูลให้กับบุคลากร
มีแนวทางสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะและความรู้ดิจิทัล รวมทั้งจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการใช้ความรู้และทักษะ
รวมทั้งเสริมสร้างการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและความสามารถบุคลากรของศาล
๒. ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย ได้แก่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและศาลยุติธรรม โดยมีทิศทางการพัฒนาด้านนโยบาย ด้านการใหบริการ
ขอมูล ด้านระบบสารสนเทศ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน และด้านบุคลากร โดยมีเป้าหมาย คือ จัดทามาตรฐานข้อมูลให้
มีความมั่นคงปลอดภัย มีระบบบริการประชาชน รวมทั้งการบูรณาการข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงาน และการสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหารด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยมีทิศทางสาคัญ ดังนี้
๒.๑ ด้ า นการบริ ก ารประชาชนและการอ านวยความยุ ติ ธ รรม ได้ เ พิ่ ม ช องทางการเข้ า ถึ ง
ความยุติธรรมให้บริการประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถึงได้ทุกสถานที่และทุกเวลา เช่น การให้บริการผานทาง
อุป กรณเคลื่ อนที่ สื่ อสารไร้ส าย การให้ บ ริ การผานทางระบบดิจิทัลเพื่อ การบริการด้ านต่างๆ รวมทั้งยกระดับ
การอานวยความยุ ติธ รรมของศาลยุ ติธ รรมด้ ว ยระบบงานสารสนเทศที่ เ ป็น มาตรฐานเดี ยวกั น ทั้ งในส่ ว นของ
e-Court และ e-Office เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนให้มีความรวดเร็ว ประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่าย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
และบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงยุติธรรมให้มีการเชื่อมโยงและสามารถ
ใช้งานร่วมกันได้ทั่วทุกหน่วยงาน
๒.๒ ด้านการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูล ศาลยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรมได้มี ทิศทาง
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในเรื่องการบูรณาการข้อมูล โดยศาลยุติธรรมมีการกาหนดแนวทางการบริหารจัดการ
และบู ร ณาการข้อมูล เพื่อ ใช้ป ระโยชน์ ร่ ว มกันระหว่างหน่ว ยงานภายในของศาลยุติธ รรม รวมทั้งเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการอานวยความยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการได้สะดวก
และง่ายขึ้น ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมได้จัดให้มีการบูรณาการข้อมูลเพื่อ อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของบุ ค ลากรในหน่ ว ยงานของกระทรวงยุ ติ ธ รรม ทั้ ง ในระดั บ บริ ห ารและระดั บ ปฏิ บั ติ งาน เช่ น เทคโนโลยี
การวิเคราะห์ข้อมูลระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร
๒.๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ให้มคี วามมั่นคงปลอดภัยและมีมาตรฐาน สามารถรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ ยังมีการกาหนดทิศทางให้มีการใช้นวัตกรรมดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดี
และการอานวยความยุติธรรม
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๒.๔ ด้ า นการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร โดยการปรั บ กระบวนทั ศ น์ แ ละยกระดั บ ศั ก ยภาพ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรศาลยุติธรรม คือ ผู้บริหารและบุคลากรศาลยุติธรรมทุกระดับมีความสามารถ
และทักษะในการใช้เทคโนโลยี ดิจิ ทัล อย่ างชาญฉลาดในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเชื่อ มั่ น ต่ อ
การอานวยความยุติธรรมของประชาชนในสังคม
๓. ความท้าทายในการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อการพัฒนาศาลปกครอง เพื่อให้มีการพัฒนาระบบ
ดิจิทัลของศาลปกครองก้าวได้ ทัน ต่อการดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธ รรม
ของไทย และศาลในต่างประเทศ มีปัจจัยที่เป็น ความท้าทายส าคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลภายในของ
ศาลปกครองในส่วนทีส่ าคัญ ดังนี้
๓.๑ ด้านการให้บริการ ประชาชนมีความคาดหวังที่จะเข้าถึงศาลปกครองได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และได้รับบริการที่มีความน่าเชื่อถือผ่านระบบดิจิทัลที่มีความทันสมัยและมีความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งเป็นความท้าทาย
ของศาลปกครองที่จาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนและอานวยความสะดวกการเข้าถึงบริการของศาลปกครองให้
อยู่ในรูปแบบระบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ ประชาชน คู่กรณี หน่วยงานภาครัฐ นักกฎหมาย
ผู้สนใจคดีปกครอง ให้สามารถเข้าถึงความรู้และกระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
โดยระบบบริ การของศาลปกครองที่ต้องพิจารณานามาพัฒ นาให้ เป็นระบบดิจิทัล พิจารณาตั้งแต่ การบริการ
ให้คาปรึกษาแนะนาด้วยการใช้นวัตกรรมดิจิทัลที่ทันสมัยสามารถตอบโต้ให้บริการได้แบบอัตโนมัติ ทุกสถานที่ ทุกเวลา
การบริ การยื่ น ค าฟ้ อง รวมทั้ ง การเข้ าถึ ง ข้ อมู ลและเอกสารในคดี ผ่ านช่ องทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ การตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวของคดี การแจ้งเตือน และการขอขยายเวลาของคดี การชาระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่
พร้อมให้บริการตลอดเวลา รวมทั้งการติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านคดี และบริการทางอิเล็กทรอนิกส์สาหรับ ข้อมูล และ
เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คดี การให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ คดี ป กครองส าหรั บ ผู้ ส นใจ (Information services)
โดยอานวยความสะดวกให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยอุปกรณ์ที่หลากหลาย
ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Personal Computer) คอมพิวเตอร์พกพา (Laptop) และอุปกรณ์เคลื่อนที่สื่อสาร
ไร้สายอัจฉริยะ (Smartphone)
๓.๒ ด้ า นการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ประชาชนและคู่ ก รณี มี ค วามคาดหวั ง ต่ อ ศาลปกครอง
ในการพิจารณาพิพากษาคดีให้มีความรวดเร็ว ทันต่อการเยียวยา และได้รับความเป็นธรรม ซึ่งข้อมูลคดีปกครอง
ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลยังมีจากัด และส่วนมากข้อมูลมีลักษณะที่ขาดคุณภาพและเป็นเอกสารในรูปแบบกระดาษ
ที่ไม่สามารถนาไปใช้ต่อยอดได้ ความคาดหวังของประชาชน คู่กรณี หน่วยงานภาครัฐนับเป็นความท้าทายของ
ศาลปกครองที่จะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีโดยนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยสนับสนุน
การพิจารณาคดีให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งต้องเร่งปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสารในคดีด้วยระบบไฟล์ดิจิทัล
ให้มีความสมบูร ณ์ เพื่อรองรับการทางานให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงใช้งานได้ในเวลาเดียวกัน โดยไม่ต้องรอ
แฟ้มสานวน มีระบบการพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยให้กับระบบ
ดิจิทัล การพัฒนาระบบข้อมูลออนไลน์ที่ครบวงจรเพื่อความสะดวกสาหรับการพิจารณาพิพากษาคดี โดยให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการพิจารณาได้ผ่านอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้ จาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่ช่วย
ในการสร้างข้อมูลดิจิทัลที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ เช่น การถอดความดิจิทัล คือ แปลงข้อมูลเสียงเป็นข้อความ
ได้อย่างอัตโนมัติ (Speech-to-Text) และการแปลงข้อมูลภาพเป็นข้อความอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี OCR รวมทั้ง
การสืบค้นคาพิพากษา/คาสั่ง อัจฉริยะ (Smart search) ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) ที่จะช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการคดีเพื่อลดระยะเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณา/
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พิพากกษาคดี ของศาลปกครอง นอกจากนี้ จาเป็นต้องปรับกระบวนการทางานและข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
(Digital transformation) ให้เป็นข้อมูลทีม่ ีคุณภาพและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้
๓.๓ ด้านการบริหารจัดการคดี ตั้งแต่เปิดทาการศาลปกครองมีคดีที่ยื่นฟ้องเข้าสู่การพิจารณาจานวน
เพิ่มมากขึ้น ทุกปี ตุลาการและพนักงาน ๑ คน มีปริมาณคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบมจานวนเพิ่มมากขึ้น อย่าง
ต่อเนื่ อง ส านั กงานศาลปกครองมี ความจ าเป็นต้ องจั ดสรรทรั พยากร และกาหนดกรอบเวลาการดาเนิ น งาน
ให้สอดคล้องกับปริมาณคดีที่เพิ่มมากขึ้น และยังคงเป็นเรื่องยากที่จะให้บริการที่รวดเร็ว ได้ตามความคาดหวังของ
ผู้เกี่ยวข้อง ถึงแม้ศาลปกครองมีการกาหนดกรอบเวลามาตรฐานของคดี แต่ยังคงประสบกับปัญหาปริมาณคดี
จานวนมากที่เข้ามาสู่การพิจารณาของศาลปกครอง ดังนั้น จาเป็นต้องมีการจัดการปริมาณงาน การกระจายงาน
ให้เท่าเทียมกัน การบริหารจัดการระยะเวลาการพิจารณาคดีให้ใช้เวลาลดลง ลดโอกาสของคดีที่ใช้ระยะเวลานานเกิน
ในศาลปกครอง และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคดีของศาลปกครองให้ รวดเร็วเพิ่มขึ้น สานักงานศาลปกครอง
จาเป็นต้องพิจารณาเครื่ องมือช่วยสนับสนุน การบริห ารจัดการคดี ของศาลปกครอง รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูล
ส าหรั บ การวิเคราะห์ ข้ อมู ล เพื่ อช่ว ยในการตั ดสิ นใจ จัดตารางจัด การคดี ให้ ไ ด้ อย่ างมี ประสิ ทธิภ าพ สามารถ
กาหนดเวลาคดีได้โดยอัตโนมัติบนพื้นฐานของความเชี่ยวชาญ ปริมาณคดี ความซับซ้อนของเวลา และประเภทของคดี
นอกจากนี้ จาเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลงานคดีให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากส่วนมาก
ข้อมูลมีลักษณะทีย่ ังไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
๓.๔ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม
รวมถึ ง กฎหมาย มาตรฐานความมั่ น คงปลอดภัย ที่ ยั งไม่ ทั น ต่ อ ภัย คุ ก คาม การน าเทคโนโลยี ดิจิ ทั ล ที่ ทั น สมัย
มายกระดับการทางานของศาลปกครองยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน การรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัยของข้อมูล
และการอานวยความสะดวกแก่ บุคลากรและผู้รับบริการของศาลปกครอง สานักงานศาลปกครองจาเป็ นต้ อง
พิ จ ารณาน าเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย มาช่ว ยยกระดั บ การด าเนิน งานและให้ บ ริ ก ารประชาชน ได้ แ ก่ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud technology) วิทยาศาสตร์ข้อมูล
(Data science) การใช้ประโยชน์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ (Data analytics) และเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัย
ที่เหมาะกับความทันสมัยของเทคโนโลยีที่ถูกนามาใช้ในศาลปกครอง
๓.๕ ด้ า นศั ก ยภาพของบุ ค ลากร จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารปรั บ แนวคิ ด การท างาน การพั ฒ นาความรู้
ความสามารถ และทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล ของบุ ค ลากรให้ เ พี ย งพอ เนื่ อ งจากบุ ค ลากรยัง ขาดความรู้ ทั ก ษะ และ
ความเชื่อมั่นในการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง การปรับเปลี่ยน
ศาลปกครองให้พร้อมใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งสร้างความรู้ ทักษะ เพื่อสร้างความมั่นใจ
ในการใช้ระบบดิจิทัล ด้วยความน่าเชื่อมั่นต่อระบบดิจิทัลที่มีความมั่นคงปลอดภัย ให้เป็นที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง
อย่างกว้างขวาง
๓.๖ ด้ า นงบประมาณ งบประมาณส าหรั บ การพั ฒ นาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ ศ าลปกครองได้ รั บ
ยั งไม่เพีย งพอกับ การยกระดับ การพัฒ นาเทคโนโลยีดิจิทัล ของศาลปกครองให้ พร้อมพัฒ นาเป็นศาลปกครอง
อัจฉริยะ (Smart court) ได้อย่างเต็มรูปแบบ หน่วยงานรับผิดชอบในเชิงนโยบายและหน่วยงานรับผิดชอบด้าน
ดิจิทัลต้องบูรณาการความร่วมมือ เพื่อสร้างกลยุทธ์สาหรับการขอรับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพั ฒ นา
เทคโนโลยีดิจิทัลของศาลปกครองให้มีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง
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จากนโยบายการพั ฒ นาเทคโนโลยี ดิจิ ทั ล ของประเทศไทยที่ มี เ ป้ า หมายการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล
ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อปรับปรุงการบริการแก่ประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว
รวมทั้งมุ่งเน้นการบูรณาการจัดทาข้อมูลเพื่อประโยชน์การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประกอบกับมีทิศทางการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ของกระทรวงยุติธรรมและศาลยุติธรรมที่มุ่ง พัฒนาบริการดิจิทัล
สาหรับประชาชน การเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลของหน่ว ยงานภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาคน
ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้เทคโนโลลยีดิจิทัล
นอกจากนี้ ศาลในต่างประเทศผู้นาในภูมิภาคเอเชีย ได้มีความก้าวหน้าในการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาสนับสนุนการดาเนินงานของศาลในหลากหลายรูปแบบได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงการฟ้องคดี ข้อมูลในคดี และข้อมูลด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะได้
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย ได้แก่ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ อุปกรณ์เคลื่อนที่สื่อสารไร้สาย
คอมพิวเตอร์แบบพกพา รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมในที่ตั้งของศาลให้พร้อมอานวยสะดวกแก่คู่กรณี ให้สามารถ
นาเสนอข้อมูลผ่านอุปกรณ์ของตนเองได้ และการเข้าถึงข้อมูลเอกสารในคดีของตนเองได้แบบทุกที่ทุกเวลา
จากทิศทางนโยบายของประเทศไทย และการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในศาลต่างประเทศที่เป็นผู้ นา
นั บ เป็ น โอกาสและความท้าทายของศาลปกครองที่จ ะใช้เป็นทิศทาง และต้นแบบส าหรับการกาหนดทิศทาง
การพั ฒ นาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ของศาลปกครองในระยะ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ให้ ริ เ ริ่ ม พั ฒ นาก้ า วเข้าสู่
ศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt) อย่างเป็นรูปธรรม โดยริเริ่มนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาช่วยยกระดับ
การให้บริการและสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองให้มีการอานวยความยุติธรรมแก่ประชาชน
ด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และทันสมัย เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม และเป็นศาลแห่งความเป็นเลิศ
ได้ตามวิสัยทัศน์ของแผนแม่บทศาลปกครองระยะ ๒๐ ปี
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การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของศาลปกครอง
ศาลปกครองได้มีนโยบายริเริ่มการพัฒนาระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) โดยเริ่มนา
ระบบดิจิทัลมาช่วยให้บริการประชาชน การพิจารณา/พิพากษาคดี และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักงาน
ศาลปกครองเพื่ อเพิ่ มช่ อ งทางการเข้ าถึ ง ศาลปกครอง ลดการใช้กระดาษ ที่จะช่ว ยประหยั ด ค่า ใช้จ่ ายให้ กั บ
ประชาชนและศาลปกครองได้ โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญพัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองและ
บริการประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน
มีประเด็นการนาเสนอ ๒ ส่วน ได้แก่ ผลการดาเนินงานในภาพรวม และผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. ผลการดาเนินงานในภาพรวม
ผลการด าเนิ น งานในภาพรวมที่ ส าคั ญ ประกอบด้ ว ย การพั ฒ นาระบบดิ จิ ทั ล ที่ ค รอบคลุ ม
การให้บริการประชาชน สนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี การบริหารจัดการคดี และการบริหารจัดการองค์กร
ซึง่ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
(๑) การบริ ก ารประชาชนด้ ว ยระบบดิ จิ ทั ล ส านั ก งานศาลปกครองได้ จั ด ให้ มี ร ะบบดิ จิ ทั ล
เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองสาหรับประชาชนโดยมีบริการดิจิทัล ดังนี้
(๑.๑) การยื่ น ฟ้ อ งคดี ผ่ า นระบบงานคดี ป กครองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Litigation portal)
ระบบงานคดี ป กครองอิ เล็ กทรอนิ กส์ (e-Litigation portal) เป็นระบบที่มี ม าตรฐานและความชัด เจนทางวิ ธี
พิจารณาคดี และเป็นระบบที่มีความปลอดภัย โดยประชาชนสามารถเข้ าถึงบริการได้โดยสะดวกในทุกเวลาและ
ทุกสถานที่ที่ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยมีขั้นตอนการเข้าใช้งานที่เรียบง่ายเพียง ๒ ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้งาน โดยระบุข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน รวมทั้งที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail)
สาหรับการติดต่อระหว่างศาลและคู่กรณี กาหนดชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ด้วยตนเอง
และขั้นตอนการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ เช่น การยื่นคาฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ การยื่นเอกสารเพิ่มเติม เป็นต้น
นอกจากนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่ยื่นเอกสารผ่านระบบ
ดิจิทัลยังต้องพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการดาเนินการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างบริการ
ที่มีความสะดวกให้แก่ป ระชาชนเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ การยืนยันพิสูจน์ตัวตนที่เพิ่มเติมจาการเชื่อมโยงกับส านัก
ทะเบี ย นราษฎ์ กรมการปกครอง และพั ฒ นาระบบการช าระเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มผ่ า นช่ อ งทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือรองรับการทาธุรกรรมทางดิจิทัลของศาลปกครอง
(๑.๒) การให้ บ ริ ก ารแอปพลิ เ คชั น ของศาลปกครองบนอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ สื่ อ สารไร้ สาย
(Admincourt mobile application) เพื่ออานวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการของศาลปกครอง ได้แก่
การคัดสาเนาคาพิพากษา/คาสั่ง ศาลปกครองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ บริการข้อมูลข่าวสารของศาลปกครอง
การตรวจสอบบัญชีนัด การจองที่จอดรถล่วงหน้า เป็นต้น สานักงานศาลปกครองได้จัดให้มีบริการแอปพลิเคนชัน
ของศาลปกครองบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สื่อสารไร้สายสาหรับบริการประชาชน โดยที่ประชาชนไม่จาเป็นต้องเดินทาง
มายังที่ตั้งศาล ลดการใช้กระดาษ รวมทั้งช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สานักงานศาลปกครองยังจาเป็น ต้อ งมี
การพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับประชาชน คู่กรณี ตุลาการ และพนักงานคดีปกครองเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับ
การบริการและการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองด้วยระบบดิจิทัล ต่อไปในอนาคต โดยขยายช่องทาง
การเข้าถึงกระบวนการยุ ติธรรมทางปกครอง ด้วยการปรับปรุงระบบบริการให้ คาปรึกษาแนะนาในการฟ้องคดี
แก่ประชาชนด้วยการนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มความสามารถการให้บริการประชาชนให้มีความทันสมัยมากขึ้น
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(๒) การสนั บสนุ นการพิ จารณาพิ พากษาคดี และองค์ กรด้ วยระบบดิ จิ ทั ล มี การพั ฒนาระบบดิจิทัล

สนั บ สนุ น การพิ จ ารณาพิ พากษาและบริ หารจั ดการคดี ของศาลปกครอง รวมทั้ ง การบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร
โดยศาลปกครองมีสถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้
(๒.๑) ด้านการพิจารณาพิพากษาคดี พัฒนาระบบดิจิทัลสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี
โดยมีระบบย่อยที่พัฒนาภายใต้พัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองและบริการประชาชนผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) โดยมีระบบย่อยรองรับการใช้งาน ได้แก่
 ระบบจั ด เก็บเอกสารอิเ ล็กทรอนิกส์ใ นสานวน (e-Records) เป็นระบบส าหรับ
จัดเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถดูเอกสารในลักษณะสารบัญในสานวนคดี
ได้เพื่อรองรับการให้บริการขอตรวจ/คัดสาเนาเอกสารในสานวน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ปรับปรุง
สารบั ญ ให้ ส ามารถใช้ ดู ไ ด้ เ หมื อ นกั บ สารบั ญ ที่ ทุ ก ฝ่ า ยเข้ า ใจเป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น และเริ่ ม ใช้ ง านจริ ง ทั้ ง
ศาลปกครองกลาง ศาลปกครองสู ง สุ ด และศาลปกครองในภู มิ ภ าค รวมทั้ ง ปรั บ ปรุ ง หน้ า จดหมาย/หนังสื อ
แจ้งคาสั่งให้สามารถสแกนเอกสารเข้าระบบได้ ทั้งนี้ ในการพัฒนาให้ก้าวสู่ การเป็นศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์
และศาลปกครองอัจฉริยะอย่างเต็มประสิทธิภาพ ยังจาเป็นต้องดาเนินงานกิจกรรมที่เป็นหลักการพื้นฐานสาคัญ คือ
การแปลงเอกสารและข้ อ มู ล กระดาษให้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบดิ จิ ทั ล ที่ ส ามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ต่ อ ยอดได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
 ระบบห้องพิจารณาคดีหรือห้องไต่สวนคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courtrooms)
ติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สาหรับสนับสนุนการพิจารณา/ไต่สวนคดีอานวยความสะดวกให้ แก่
ตุ ลาการ คู่ กรณี และคู่ ความเข้ าถึ งข้ อมู ลและเอกสารในคดี ผ่ านระบบส านวนคดี อิ เล็ กทรอนิ กส์ (e-Records)
การนาเสนอพยานหลักฐานผ่านระบบแสดงภาพและมีการบันทึกภาพและเสียงระหว่างการพิจารณาคดี สาหรับ
การเรียกดูย้อนหลัง รวมถึงรองรับการพิจารณาคดี/ไต่สวนทางไกลผ่านระบบการประชุมผ่านจอภาพ (Video
conferrence system) โดยติดตั้งไว้ในส่ ว นกลาง ณ อาคารศาลปกครอง กรุงเทพฯ และจาเป็นต้องขยายให้
ครอบคลุมศาลปกครองทุกแห่งทั่วประเทศ
 ระบบการสืบค้นข้อมูลช่องทางเดียวจากข้อมูล หลายฐาน (Single search) เป็น
ระบบที่มีการบูรณาการจากหลายแหล่งฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลกฎหมาย ฐานข้อมูลคาพิพากษา/คาสั่ง คาวินิจฉัย
ชี้ขาดอานาจศาล เอกสาร Day-to-Day หนังสือจากห้องสมุด และคลังความรู้ของสานักงานศาลปกครอง เพื่อพัฒนา
ระบบสนั บ สนุ น บุ ค ลากรศาลปกครองและส านั กงานศาลปกครองให้ ส ามารถสื บ ค้น ข้ อ มูล จากระบบทั้ ง หมด
ได้เบ็ดเสร็จจากระบบเดียว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีได้มีประสิทธิภาพ
เพิ่ มขึ้น ควรมีการพัฒนาต่อยอดการทางานของระบบ ด้วยเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence (AI)
เพื่อช่วยให้ตุลาการศาลปกครอง และพนักงานคดีปกครองสามารถจัดทาร่างคาพิพากษา/คาสั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒.๒) ด้ า นการบริ หารจัดการคดี มีการพัฒ นาระบบงานคดีป กครอง (ADMCASE) ส าหรับ
การบันทึกข้อมูลงานธุรการศาลตั้งแต่การรับคดีเข้าสู่ศาล การจัดเก็บข้อมูลความเคลื่อนไหวคดี จนถึงการจัดทา
ค าพิ พ ากษา/ค าสั่ ง และออกเลขแดง โดยจั ด ให้ มี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ก ารจั ด ท าข้ อ มู ล สถิ ติ
เพื่อการบริหารจัดการคดี รวมทั้งการติดตามสถานะความเคลื่อนไหวของคดี เพื่อรองรับการก้าวสู่ศาลปกครอง
อัจฉริยะ ระบบบริหารจัดการคดีควรมีการพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการคดีของผู้บริหารศาลปกครอง องค์คณะ ตุลาการ และพนักงานคดี สามารถช่วยในการจัดการระยะเวลาคดี
ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามเป้าหมายการดาเนินงานตามแผนแม่บทของศาลปกครองฯ
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(๒.๓) ด้านการบริหารจัดการองค์กร ได้พัฒนาระบบดิจิทัลสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่
 ระบบดิจิทัลสนับสนุนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์
ให้สามารถยื่นใบลา อนุมัติใบลา และตรวจสอบสถิติการลาผ่านระบบ Online ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เคลื่อนที่สื่อสารไร้สายอัจฉริยะ (Smartphone) โดยเป็นระบบริเริ่มที่ทุกขั้นตอนเป็นกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่ ส ามารถยกเลิ ก เอกสารกระดาษในการปฏิ บั ติ ง านได้ ตั้ ง แต่ ต้ น ทางจนถึ ง สิ้ น สุ ด กระบวนการ คื อ การยื่ น
การอนุญาต การอนุมัติวันลา รวมทั้งการตรวจสอบสถิติวันลารายบุคคลได้
 ระบบดิจิ ทัล สนับสนุน งานเอกสารส านั ก งาน โดยการพัฒ นาระบบการประชุ ม
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อบริหารจัดการการประชุมโดยเน้นการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทดแทนการใช้กระดาษ
(Paperless) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวนโยบายและทิ ศ ทางการด าเนิ น งานของศาลปกครอง โดยระบบรองรั บ
การประชุมองค์คณะและสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส
 ระบบดิจิทัลการบริหารอาคารและทรัพย์สิน ได้พัฒนาระบบสารสนเทศต้น แบบ
Web application on mobile โดยใช้ QR Code เป็ น Smart-ID เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางการเข้ า ถึ ง บริ ก ารต่ า ง ๆ
ได้ ผ่ า นอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ สื่ อ สารไร้ ส ายอั จ ฉริ ย ะ (Smartphone) เช่ น ระบบจองห้ อ งประชุ ม ออนไลน์ ระบบ
แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ระบบให้บริการใช้รถยนต์ออนไลน์ เป็นต้น
(๒.๔) ด้านระบบข้อมูลเพื่อการสร้างคุณค่าให้กับองค์กร สานักงานศาลปกครองมีการจัดทา
ฐานข้ อ มู ล ในรู ป แบบของฐานข้ อ มู ล เชิ ง สั ม พั น ธ์ แ ยกจั ด เก็ บ ในแต่ ล ะระบบภายใต้ โ ครงสร้ า งข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ไป
ตามแนวทางการทางานของผู้พัฒนาระบบ ยังไม่มีการจัดทาโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล กลางเพื่อทางานร่ว มกัน
หรืรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล อีกทั้งยังขาดระบบข้อมูลที่จะนาไปใช้สาหรับการวิเคราะห์ (Data analytics)
รวมถึงการต่อยอดวิเคราะห์ด้วยวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data science) เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการทานายพยากรณ์
ค่าทางสถิติสนับสนุนการบริหารจัดการ หรือการตัดสินใจกาหนดนโยบาย เป้าหมายการดาเนินงานของผู้บริหาร
ศาลปกครอง และสานักงานศาลปกครอง รวมทั้ง สนับสนุนการวางแผนบริหารจัดการคดี และการบริหารจัดการ
องค์ ก รด้ ว ยข้ อ เท็ จ จริ ง (Management by facts) นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งเตรี ย มความพร้ อ มข้ อ มู ล รองรั บการใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความทันสมัย เช่น เทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI), Big Data, Business Intelligence (BI)
เป็นต้น เพื่อรองรับการทางานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างชาญฉลาดเพิ่มขึ้น
(๒.๕) ด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สานักศาลปกครองได้จัดให้มีเทคโนโลยีดิจิ ทัล
ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างส่วนกลางและภูมิภาค จัดระบบการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยี
Virtual machine: VM เพื่อจัดสรรทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการใช้งานระบบงานดิจิทัลด้านต่าง ๆ ได้แก่
ระบบสนับสนุนการบริการ การพิจารณาพิพากษาคดี การบริหารจัดการคดี และการบริหารสานักงานศาลปกครอง
โดยมีร ะบบสื่ อสารในส่ ว นกลางด้ว ยความเร็ว อิน เทอร์เน็ ต Internet speed ๑๒๐/๒๐ Mbps และให้ บริก าร
ผ่านเครือข่ายไร้สายด้วยความเร็ว ๔๐๐/๑๐๐ Mbps นอกจากนี้ได้เชื่อมต่อการสื่อสารกับหน่วยงานในภูมิภ าค
ด้วยโครงข่ายการสื่อสารผ่านอินเทอร์ด้วยความเร็ว ๑๖ Mbps รองรับการใช้อุปกรณ์การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
(Video Coference) ด้ ว ยความเร็ ว ๘ Mbps และเครื อ ข่ า ยไร้ ส ายด้ ว ยความเร็ ว ๑๒ Mbps โดยมี เ ครื อ ข่ า ย
การเชื่อมโยง ดังภาพ
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ทั้งนี้ การจัดเตรียมเครื อข่ายการสื่ อสารรองรับทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ในอนาคต
จาเป็นต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายและศักยภาพของระบบด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในทุก ๆ ด้าน
(๒.๖) ด้ า นการสนั บ สนุ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานและความมั่ น คงปลอดภั ย เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
สานักงานศาลปกครองได้จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสนับสนุนการพัฒนาระบบดิจิทัลและการใช้งานระบบดิจิทัล
ที่มีความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบดิจิทัล โดยมีส่วนประกอบสนับสนุนการพัฒนาระบบดิจิทัล ทั้งส่วน
การสนับสนุนการพัฒนาระบบดิจิทัล (Software development) โดยได้จัดให้มีเครื่องมือสาหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
(Software development tool) เครื่ องมื อส าหรั บการจั ดการฐานข้ อมู ล (DB management tool) การติ ด ตาม
การทางานของระบบดิจิทัล รวมทั้งเครื่องมือติดตามการจัดการเวลาของระบบ (Uptime monitoring tool) รวมทั้ง
ได้จัดหาเครื่องมือสนับสนุนการบริการระบบเครือข่ายและการสื่ อสารคอมพิวเตอร์ ติดตั้งอุปกรณ์ และระบบ
การรั กษาความมั่ นคงปลอดภั ยระบบคอมพิ วเตอร์ และเครื อข่ าย นอกจากนี้ ได้ จั ดเตรี ยมซอฟต์ แวร์ การท างาน
ของหน่วยงาน และซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลให้ศาลปกครองทั่วประเทศ
(๒.๗) ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ได้จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง คอมพิวเตอร์พกพาสนับสนุนการทางานของผู้บริหาร/ตุลาการศาลปกครอง ผู้บริหารสานักงานศาลปกครอง
พนักงานคดีปกครอง และบุคลากรสายสนับสนุน สานักงานศาลปกครอง ซึ่งจัดสรรรองรับ การปฏิบัติงานให้ กับ
บุคลากรได้ในสัดส่วน ๑ : ๑ โดยมีรายการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนคอมพิวเตอร์ สภาพแวดล้อมทางด้านดิจิทัลให้กับ
หน่วยงานภายในทั้งส่วนกลางและภูมิภาคในกลุ่มภารกิจต่าง ๆ ทั้งนี้ ในปัจจุบันจากการสารวจเครื่องคอมพิวเตอร์
พบว่า เครื่ องคอมพิว เตอร์ ส่ ว นมากมีอ ายุ ก ารใช้งานที่ มีอ ายุการนานเกิน ๑๐ ปี จึงได้มีการพิจารณาวางแผน
การจัดหาเพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสื่อมอายุการใช้งานตามสภาพจานวนมากกว่า ๒,๐๐๐ เครื่อง รวมทั้ง
สถาณการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ เชื้ อ ไวรัส โคโรน่ า ๒๐๑๙ (COVID-19) จ าเป็ น ต้ อ งวางแผนการเตรียม
สิ่ งสนั บ สนุ น ทางดิจิ ทัล ที่เอื้อต่อ การรองรั บ การปฏิบัติข องบุ คลากรได้จากทุ กสถานที่และทุ กเวลาจึงวางแผน
การจั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ พ กพาเพื่ อ สนั บ สนุ น การท างานในยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ ต้ อ งสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ จ าก
ทุกสถานที่และทุกเวลา โดยปัจจุบันมีการจัดสรรทรัพยากรทางดิจิทัลให้หน่วยงานใช้งาน ดังนี้
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บุคลากร ไม่รวม
ตุลาการ

บุคลากรทั้งหมด

จานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์

๑๖๘

๔๐

๑,๒๐๔

๕๖๔

๓

๔๙๙

๑๓

๒,๒๘๓

๒,๕๔๒

๓,๐๐๒

๕๑

๗๐

๔๐

๗๗๓

๒๙๒

-

๒๕๐

๑๓

๕๕๕

๑,๔๘๙

๑,๗๓๙

-

๙๘

-

๔๓๑

๒๗๒

๓

๒๔๙

-

๙๕๕

๑,๐๕๓

๑,๒๖๓

-

-

-

๕๐

๑๐๘

-

๒๒

-

๑๘๐

๑๘๐

๒๓๕

-

-

-

๑๕

๓๔๑

๑๔

๗๓

-

๔๔๓

๔๔๓

๕๑๐

๕๑

๑๖๘

๔๐

๑,๒๖๙

๑,๐๑๓

๑๗

๕๙๔

๑๓

๒,๙๐๖

๓,๑๖๕

๓,๗๔๗

ตุลาการ
ศป. ชั้นต้น
ตุลาการประจา
ศป. ชั้นตัน
พนักงาน
คดีปกครอง
ข้าราชการ
สายงานอื่น ๆ
ลูกจ้างประจา

ลูกจ้างชั่วคราว

รวมทั้งหมด

๕๑

ตุลาการ ศปส.

หน่วยงาน
กลุ่มภารกิจด้านการพิจารณา
พิพากษาคดีปกครอง
- ส่วนกลาง
- ส่วนภูมิภาค
กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ
คดีปกครองและเสริมสร้าง
การปฏิบัติราชการที่ดี
(ส่วนกลาง)
กลุ่มภารกิจด้านบริหาร
จัดการองค์การ (ส่วนกลาง)

พนักงานราชการ

ตารางการจัดสรรคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสาหรับหน่วยงานภายในทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จาแนก
ตามภารกิจโครงสร้างขององค์กร

แผนทดแทนและจัดหาเพิ่มเติมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์พกพา และสแกนเนอร์
ทดแทนคอมพิวเตอร์ที่มีอายุนานเกิน ๑๐ ปี รวมทั้งจัดหาเพิ่มเติมสาหรับบุคลากรที่บรรจุแต่งตั้งใหม่ระหว่างปี
ปีงบประมาณ

ทดแทน
อุปกรณ์
ที่มีอายุนาน
๑๐ ปี ขึ้นไป

รวม

จานวนคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ (ชุด)
จัดหาทดแทน เพิ่มเติมใหม่
๒๕๖๓
๒๕๖๓

จานวนคอมพิวเตอร์
พกพา (เครื่อง)
จัดหา
เพิ่มเติมใหม่
๒๕๖๓
๒๕๖๓

เครื่องสแกน (เครื่อง)
จัดหา
๒๕๖๓

เพิ่มเติมใหม่
๒๕๖๓

๑,๐๖๕

-

๒๖๐

-

๘๔

๑๖

๒๕๖๔

๒๕๖๔

๒๕๖๔

๒๕๖๔

๒๕๖๔

๒๕๖๔

๖๘๐

๒๐

๖๐

-

-

๔

๒๕๖๕

๒๕๖๕

๒๕๖๕

๒๕๖๕

๒๕๖๕

๒๕๖๕

๘๐๐

๘๐

๕๕๐

-

๓๖

๔

๒,๕๔๕

๑๐๐

๘๗๐

-

๑๒๐

๒๔

(๒.๘) ด้ า นการพัฒนาระบบดิจิทัลและทักษะของบุค ลากร ด้ว ยแนวโน้มการเปลี่ ยนของ
เทคโนโลยี ดิจิ ทัล ที่มีการเปลี่ ย นแปลงอย่ างรวดเร็ว องค์กรทุกภาคส่ ว นมี การตื่นตัว ในการปรับตัว โดยการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานในองค์กรทุก ระดับ รวมถึงองค์กรศาลทั่วโลกโดยนาเทคโนโลยี
ที่ทัน สมัย มาใช้ส นั บ สนุ น อย่ างเป็ น รู ป ธรรม ซึ่งบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของส านักงานศาลปกครอง
จ าเป็ น ต้องมีความรู้ ส าหรั บ การพัฒ นาระบบดิจิ ทัล ที่ช่ว ยสนับสนุน บริก าร และสนับสนุนการดาเนินงานของ
ศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง ด้วยแนวคิดการพัฒนาระบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีตามตาราง
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เครื่องมือในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา
ฐานข้อมูล
ระบบปฏิบัติการ

สถาปัตยกรรม
การพัฒนาระบบดิจิทัล

ระบบงานคดีปกครอง
VB.NET, Groovy
ORACLE 11, 12
MySQL 5.5
Windows server 2003
Windows server 2012R2
Windows server 2016
Windows server 2008 AIX
version 7.1, Linux
Web Application

ระบบสนับสนุนงาน
บริหารองค์การ
ASP.NET, ASP, PHP
ORACLE, MySQL, Nest NSF
SQL SERVER, Maria DB
Windows server 2003R2
Windows server 2016
Windows server 2019
Web Application

ระบบบริการของ
ศาลปกครอง
Phone gap, Xcode
PHP, Java
MySQL
iOS,Android
Windows Server 2012R2

Mobile application
Web Application
Client Server
Windows Application

ด้วยแนวโน้มเทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ ยนแปลงในปัจจุบัน เป็นเทคโนโลยี ขั้นสูง ที่มีความทันสมัย
มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบุคลากรทางด้านดิจิทัลยังขาดทักษะและความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงจาเป็นต้อง
พัฒนาความรู้และทักษะให้แก่บุคลากร เพื่อให้มีขีดความสามารถในการนาเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาใช้สนับสนุน
การดาเนินงานของศาลปกครองให้มีประสิทธิภาพได้เพิ่มมากขึ้น โดยพัฒนาในทุกด้านของเทคโนโลยี ดิจิทัล ที่มี
การเปลี่ยนแปลง เช่น ด้านการพัฒนาระบบ ด้านเทคโนโลยีข้อมูล ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสื่อสาร นวัตกรรม
ที่ทันสมัย และมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น เพื่อการพิจารณาตัดสินใจประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเหล่านั้นให้
ใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาศาลปกครองไปเป็น
ศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt) ในอนาคต
(๓) ผลการประเมินความพร้อมเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล ๑๒ เมื่อพิจารณาผลสารวจความพร้อมการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของศาลปกครอง ซึ่งประเมินโดยสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล การประเมินได้กาหนดมิติการประเมิน
๖ ด้าน ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๑ ด้านแนวนโยบายและหลั กปฏิบัติ (Policies/Practices) ตัวชี้วัดที่ ๒ ด้านศักยภาพ
เจ้ าหน้ าที่ภ าครั ฐ ด้านดิจิ ทัล (Digital capabilities) ตัวชี้วัดที่ ๓ ด้านบริการภาครัฐ (Public services) ตัวชี้วัดที่ ๔
ด้านการบริ หารจั ดการรู ปแบบดิจิ ทัล (Smart back office) ตัวชี้วัดที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ (Secure and efficient infrastructure) และตัวชี้วัดที่ ๖ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการนาไปใช้
(Digital technological practices) โดยมีสรุปผลการประเมินในแต่ละด้านตามภาพด้านล่าง ดังนี้

๑๒

ผลการสารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทลั หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของสานักงานศาลปกครอง ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
สารวจโดยสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน)
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ตารางสรุปคะแนนประเมินความพร้อมการเป็นรัฐบาลดิจิทัลของสานักงานศาลปกครอง
Pillar 1 : Policies / Practices

คะแนนเฉลี่ย
ระดับกรม
๕๗.๒๑%

คะแนนเฉลี่ย
กระทรวงต้นสังกัด
๔๖.๒๕%

อันดับหนึ่ง
หน่วยงานระดับกรม
๘๖.๗๕%

สานักงาน
ศาลปกครอง
๕๕.๓๕%

Pillar 2 : Digital capabilities

๖๖.๐๘%

๕๑.๕๘%

๘๔.๐๐%

๔๙.๑๕%

Pillar 3 : Public services

๖๘.๕๗%

๕๗.๐๒%

๙๕.๘๓%

๗๑.๒๗%

Pillar 4 : Smart back office practices

๖๑.๙๗%

๔๔.๙๙%

๗๖.๕๐%

๗๗.๖๐%

Pillar 5 : Secure and efficient
infrastructure
Pillar 6 : Digital technological practices

๗๕.๓๖%

๖๐.๓๕%

๙๖.๖๗%

๗๓.๓๓%

๓๗.๔๖%

๒๖.๖๗%

๗๐.๐๐%

๓๐.๐๐%

คะแนนรายตัวชี้วัดหลัก

สรุปภาพรวมคะแนนประเมิน
สานักงานศาลปกครอง

อันดับหนึ่งระดับกรม คะแนนเฉลี่ยกระทรวงต้นสังกัด คะแนนเฉลี่ยระดับกรม

๖๒.๕๔%

๘๘.๕๕%

๕๑.๕๕%

๖๔.๖๐%

สรุปผลการประเมินตามตัวชี้วัดรัฐบาลดิจิทัล
ตัวชี้วดั ที่ ๑ ๑.๑ Digital government policy

๑.๒ Data governance

๑.๓ Cyber security policy

๑.๔ Budget allocation

ตัวชี้วดั ที่ ๒ ๒.๑ IT professional

๒.๒ Digital Leadership

๒.๓ Digital Literacy

๒.๔ Data Governance

ตัวชี้วดั ที่ ๓ ๓.๑ Proportion of Digital
services
ตัวชี้วดั ที่ ๔ ๔.๑ Internal Integration

๓.๒ Usability

๓.๓ Customer experience ๓.๔ Promote for using
Digital

ตัวชี้วดั ที่ ๕ ๕.๑ Reliability Infrastructure

๔.๒ External
Integration
๕.๒ Data Management

ตัวชี้วดั ที่ ๖ ๖.๑ Conectivity

๖.๒ Intelligence

๖.๓ Trusted Protocol

โดยสรุป สานักงานศาลปกครองมีความพร้อมเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัลในระดับคะแนนร้อยละ ๖๒.๕๔
ใกล้เคียงกับคะแนนโดยรวมในระดับประเทศ คือ ร้อยละ ๖๔.๖๐ โดยมีการจัดกลุ่มผลการประเมิน ดังนี้
(๓.๑) กลุ่ มงานที่มีคะแนนโดดเด่น มี ๒ เรื่อง ได้แก่ ข้อ ๒.๔ การส่ งเสริมและให้ ความรู้
เกี่ยวกับเรื่อง Digital Governance ได้แก่ ด้านกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล และด้านการบริหาร
โครงการและกลยุ ท ธ์ใ นเชิง ดิจิ ทั ล ด้ า นทั ก ษะการออกแบบ เขี ย นโปรแกรมสร้ างสรรค์ บ ริก าร และข้ อ ๖.๑
ด้านเทคโนโลยี การเชื่ อมต่อ /การสื่ อสาร (Connectivity) ซึ่งรวมทั้งความปลอดภัย และการรับ รู้เ กี่ยวกับความ
ปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT security awareness)
(๓.๒) กลุ่มงานที่มีคะแนนค่อนข้างโดดเด่น จานวน ๖ เรื่อง ได้แก่ ข้อ ๑.๓ มาตรการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (Cyber security) ข้อ ๓.๑ บริการหลักที่หน่วยงานให้บริการ
กับประชาชน/ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ (Proportion of digital service) ข้อ ๓.๓ การศึกษาความต้องการของผู้ใช้ก่อน
พั ฒ นาบริ ก าร (Customer experience) และการให้ ข้ อ มู ล และเปิ ด โอกาสให้ ผู้ รั บ บริ ก ารแสดงความคิ ด เห็ น
ต่อบริการ ข้อ ๔.๑ ระบบบริหารจัดการภายในที่ดาเนินการในรูปแบบดิจิทัล (Internal integration) ข้อ ๔.๒
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ความจาเป็นที่จะต้องเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลกับหน่วยงานภายนอก (External integration) และข้อ ๕.๑
เป็นเรื่องความน่าเชื่อถือโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล เช่น การจัดทากระบวนการจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ (Incident
management process) หรือกระบวนการบริหารความต่อเนื่องของระบบบริการของหน่วยงาน (Business continuity
management process) ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
(๓.๓) กลุ่ มงานที่ควรมี การพั ฒ นา จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ข้อ ๑.๑ เรื่องการจัด ท าแผน
เพื่อรองรับการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัล (Digital government policy) โดยเน้นเรื่องแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ
และข้อ ๒.๒ การดารงตาแหน่งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital leadership) คือ ผู้บริหารมีการปฏิบัติหน้าที่
ตามบทบาทของ CIO เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กรจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(๓.๔) กลุ่มงานที่ควรเร่งพัฒนาเพื่อช่วยลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานสาหรับการบูรณาการ
ด้านดิจิทัล ซึง่ มีหลายด้านที่สานักงานศาลปกครองต้องเร่งให้เกิดการพัฒนาเพิ่มขึ้นมีรายการ ดังนี้
- ข้อ ๑.๒ ในเรื่องการรับรู้และการดาเนินการที่เกี่ยวกับข้อมูล คือ ธรรมาภิบาลข้อมูล
(Data governance) และข้อ ๑.๔ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ (Budget allocation) ซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทาแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies and practices)
- ข้อ ๒.๑ ด้าน IT professional ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ด้านดิจิ ทัล (Digital capabilities) ที่เป็ น บุคลากรผู้ ปฏิบัติงานเฉพาะด้ านเทคโนโลยี และข้อ ๒.๔ ด้าน Data
literacy ซึ่งเป็นความสามารถของบุคลากรในองค์กรที่มีความสามารถการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
- ข้อ ๓.๒ เรื่องการนาไปใช้ได้จริง (Usability) และข้อ ๓.๔ การประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
การใช้ระบบดิจิทัลให้ประชาชนได้รับรู้ ซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการภาครัฐ (Public services)
- ข้อ ๕.๒ เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure
and efficient infrastructure) ในเรื่องการบริหารจัดการข้อมูล (Data management) ซึ่งเป็นเรื่องของการปรับปรุง
ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งาน และการตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูลของหน่วยงาน
ที่เก็บรักษาไว้
- ข้ อ ๖.๒ การน าเทคโนโลยี อั จ ฉริ ย ะ (Intelligence) และข้ อ ๖.๓ เทคโนโลยี
ด้ า นความมั่ นคง (Trusted protocol) ซึ่ งเป็ นการน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และการน าไปใช้ (Digital technological
practices) สนับสนุนระบบดิจิทัลที่ให้บริการภายในองค์กร และที่ให้บริการประชาชน
จากผลการด าเนิ น งาน และผลการประเมิ น ความพร้ อ มรั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ของศาลปกครอง
โดยสานักงานพัฒนารัฐ บาลดิจิ ทัล มีข้อที่ควรมีการพัฒนาและควรมีการเร่งพัฒนา ได้แก่ เรื่องการจัดทาแผน
เพื่อรองรับการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัล (Digital government policy) การจัดสรรงบประมาณ (Budget allocation)
การรับรู้และการดาเนินการด้านธรรมาภิบาลข้อมูล (Data governance) การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อบริการภาครัฐ
(Public services) การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้ระบบดิจิทัล (Promotion for using digital) รวมทั้งโครงสร้าง
พื้นฐานการบริการที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and efficient infrastructure) และการ
บริหารจัดการข้อมูล (Data management) ซึ่งเป็นเรื่องของการปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
และพร้อมใช้งาน การตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูลของหน่ว ยงานที่เก็บรักษาไว้ นอกจากนี้ ควรพิจารณาเรื่อง
การประยุ กต์ใช้เทคโนโลยี อัจ ฉริ ย ะ (Intelligence) และเทคโนโลยีด้านความมั่นคง (Trusted protocol) และ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี (IT professional) และความสามารถของบุคลากรใน
การใช้ประโยชน์ จากข้อมูล (Data literacy) ซึ่งการดาเนินงานที่ควรปรับปรุง ข้างต้น สานักงานศาลปกครองได้
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พิจารณากาหนดประเด็นหัวข้อที่ควรมี การปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่ อนการพัฒ นาศาลปกครองให้มี
ความพร้อมก้าวเข้าสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincour) ในประเด็นสาคัญ ดังนี้
๑. ด้านการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย การจัดทาแผนเพื่อรองรับการพัฒ นา
ด้านรั ฐ บาลดิจิ ทัล (Digital government policy) การจัดสรรงบประมาณ (Budget allocation) ซึ่งพิจารณา
สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณสาหรับการพัฒนาดิจิทัลที่ครอบคลุมองค์ประกอบสาคัญ ได้แก่ การพัฒนาระบบ
ดิจิทัล การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ การบารุงรักษาระบบ การประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ที่ทันสมัย การเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ รวมทั้งการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของบุคลากร และการพัฒนาผู้บริหาร
หรือผู้นาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital leadership) ของศาลปกครอง
๒. ด้ า นการพั ฒ นาระบบดิ จิ ทั ล เพื่ อ บริ ก ารประชาชน ที่ มุ่ ง เน้ น ปรั บ เปลี่ ย นการบริ ก าร
ของศาลปกครองให้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบของดิ จิ ทั ล ให้ เ พิ่ ม ขึ้ น สนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบดิ จิ ทั ล เพื่ อ บริ ก ารภาครั ฐ
(Public services) รวมทั้ ง ควรมี การประชาสั มพั นธ์ ส่ งเสริ มการใช้ ระบบดิ จิ ทั ล (Promotion for using digital)
ของศาลปกครองให้กว้างขวางและทั่วถึงเพิ่มมากขึ้นผ่านช่องทางที่หลากทั้งภายในและผ่านเครือข่ายภาครัฐ
๓. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูล (Data management) โดยการปรับเปลี่ยน
ข้อมูลของศาลปกครองให้ อยู่ในรูปแบบของข้อมูลดิจิทัล รวมทั้งการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล ดิจิทัล ให้ มี
ความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and efficient infrastructure) และการบูรณาการความร่วมมือของ
หน่วยงานภายในให้มีการบริหารจัดการข้อมูล ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์โดยการสร้างการรับรู้และ
การด าเนิ น การด้ า นธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล (Data Governance) ที่ มี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย การรั ก ษาความเป็ น
ส่วนบุคคล และสามารถเชื่อมโยงกัน เพื่อให้สามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง
การดาเนินงานของสานักงานศาลปกครอง และการบริการประชาชนของศาลปกครองให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
๔. ด้านเทคโนโลยีด้านความมั่นคง (Trusted protocol) โดยส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจ
และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐน าเทคโนโลยีดิจิทัลทางด้านความมั่นคงปลอดภัย ที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหาร
จั ดการและการให้ บริ การภาครั ฐตามความเหมาะสมกั บภารกิ จของหน่ วยงาน เช่ น เทคโนโลยี ความปลอดภั ย
Blockchain เทคโนโลยี ความปลอดภัย PKI เป็นต้น เพื่อเป็นการยกระดับ เทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรมใหม่ๆ
สนับสนุนการทางานของศาลปกครอง
๕. ด้านการประยุ กต์ ใช้เ ทคโนโลยีอั จฉริ ย ะ (Intelligence) โดยส่ งเสริมการสร้างความรู้
ความเข้ าใจและสนั บ สนุ น ให้ หน่ ว ยงานภาครั ฐ น าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ ทั นสมั ย เช่ น AI, Speech-to-Text, OCR,
Big data, Data science, Data analytics และ BI มาใช้ สนั บสนุ นการบริ หารจั ดการและการให้ บริ การภาครัฐตาม
ความเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อเป็นการยกระดับรัฐบาลดิจิทัล และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สนับสนุน
การทางานของศาลปกครอง
๖. ด้ า นศั ก ยภาพบุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเฉพาะด้ า นเทคโนโลยี (IT professional) และ
ความสามารถของบุคลากรในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล (Data literacy) โดยการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจ
ด้านกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานรั ฐ บาลดิจิทัล ความรู้ การบริห ารโครงการและกลยุทธ์ ในเชิง ดิจิ ทัล ทักษะ
การออกแบบ การเขียนโปรแกรมสร้างสรรค์บริการ รวมทั้งความปลอดภัยในการทางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Security Awareness) และด้านความตระหนั กรู้ในการท างานภายใต้ส ภาวะดิจิ ทัล (Digital Awareness)
ให้บุคลากรทุกกลุ่มได้รับรู้เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ โดยพัฒนาให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีมีความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
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๒. ผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ สานักงานศาลปกครองได้ มีการดาเนินโครงการและได้รับ
การจัดสรรงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจาปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
สรุปผลการดาเนินงานสาคัญ ๕ ส่วน ดังนี้
๒.๑ ส่ ว นที่ ๑ การเพิ่ ม ช่ อ งทางการให้ บ ริ ก ารของศาลปกครองในรู ป แบบระบบดิ จิ ทั ล โดย
การพัฒนาระบบบริการของศาลปกครองด้วยระบบดิจิทัล ตั้งแต่ขั้นตอนการขอรับคาปรึกษาแนะนาการฟ้องคดี
การยื่นคาฟ้อง การชาระค่าธรรมเนียมศาลและรับเอกสารหลักฐานการชาระเงิน การยื่นเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม
การขอตรวจของคัด/รับรองสาเนาเอกสารในสานวน การรับฟังการพิจารณา/ไต่สวนคดี การสืบค้นคาพิ พากษา/
คาสั่งของศาลปกครองสูงสุด การขอคัดสาเนาคาพิพากษา/คาสั่งของศาลปกครอง รวมทั้งขั้นตอนในส่ว นของ
การบังคับคดีปกครอง (การยื่นคาร้องการบังคับคดี การชาระเงินการบังคับคดี การขายทอดตลาด เป็นต้น) โดยมี
การพั ฒ นาระบบดิ จิ ทั ล ส าหรั บ บริ ก ารประชาชน คู่ ก รณี และหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี ก ารด าเนิ น งานแล้ ว เสร็ จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ดังนี้
๒.๑.๑ การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อบริการประชาชน คู่กรณี และหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นปีที่ริเริ่มการพัฒนาระบบการยื่นคาฟ้องคดีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ยื่นเอกสาร
หลักฐานในการฟ้องคดีสาหรับคู่กรณี จัดสิ่งสนับสนุนทางดิจิทัลภายในห้องพิจารณา/ไต่สวนคดี (e-Courtrooms)
เพื่อนาร่องใช้งาน ณ อาคารศาลปกครอง กรุงเทพฯ จานวน ๑ ห้อง นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงระบบการเผยแพร่ข้อมูล
ความรู้เกี่ยวกับคดีปกครองเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้กับประชาชน หน่วยงานรัฐและผู้สนใจ รวมทั้งได้จัดทาระบบ
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) สาหรับประชาชนผ่านเว็บไซต์ศาลปกครอง และเปิดให้บริการ
ข้อมูลคดีปกครองผ่านแอปพลิเคชันของศาลปกครองบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile application) เวอร์ชัน ๑
๒.๑.๒ การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อบริการประชาชน คู่กรณี และหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นปีที่ขยายการให้บริการระบบดิจิทัลของศาลปกครองสาหรับประชาชน ดังนี้
(๑) เริ่มเปิดให้บริการระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e–Litigation portal) โดย
เริ่มเปิดใช้งานครั้งแรกในศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุด (ฟ้องตรง) โดยให้ผู้ฟ้องคดียื่นคาฟ้องและ
ผู้ถูกฟ้องคดียื่น คาให้ การและคู่กรณีส ามารถเข้าถึงเอกสารในคดีของตนเองผ่ านแฟ้มสานวนอิเล็ กทรอนิ กส์ ได้
ผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ปรับปรุงบริการแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile application) ของ
ศาลปกครอง เวอร์ชัน ๒.๐ ให้สามารถขอคัด/รับรองสาเนาเอกสารคาพิพากษา/คาสั่ง ในรูปแบบอิเล็ กทรอนิกส์
สามารถสื บ ค้ น ค าพิ พากษา/ค าสั่ งของศาลปกครองได้ ผ่ านอุ ปกรณ์ เคลื่ อนที่ รวมทั้ งสามารถขอจองที่ จอดรถ
เพื่ออานวยความสะดวกในการรั บบริ การ ณ ที่ตั้งศาลปกครอง กรุงเทพฯ ได้ล่ วงหน้า และสามารถสื บค้นบั ญชี
นัดหมาย หรือตั้งค่าปฏิทินนัดหมายการพิจารณา/ไต่สวนคดีส่วนตัวได้ นอกจากนี้ ได้เริ่มต้นใช้งานระบบ Court
Access เพื่อจัดเก็บข้อมูลการจัดระบบที่จอดรถและการเข้า-ออกอาคารศาลปกครองรองรับจานวนผู้เข้าอาคาร
และพื้นที่จอดรถ อาคารศาลปกครอง ถ.แจ้งวัฒนะ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีข้อมูลแบ่งเป็นจานวน
การเข้า-ออกอาคารศาลปกครอง จานวน ๔๔,๘๐๗ ครั้ง และพื้นที่จอดรถ จานวน ๑๘,๐๘๗ ครัง้
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(๓) ระบบบริการผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครอง ได้แก่ การรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
เพื่ออานวยความสะดวกการรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซด์ของศาลปกครองให้แก่ประชาชน การให้บริการระบบ
ฐานข้อมูลกฎหมาย/กฎ คาพิพากษา/คาสั่ ง ของศาลปกครองสู งสุ ดในรูปแบบดิจิทัล เพื่อบริการประชาชนบน
เว็บไซต์ศาลปกครอง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลคดีปกครองที่เป็นประโยชน์ และเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ
๒.๑.๓ การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อบริการประชาชน คู่กรณี และหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นปีที่ขยายการให้บริการระบบดิจิทัลของศาลปกครองสาหรับประชาชนเพิ่มเติมในขั้นตอนอื่น ๆ
ดังนี้ ระบบการยื่นฟ้องคดีผ่ านระบบคดีป กครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation portal) โดยขยายให้ ครอบคลุ ม
การให้บริการของศาลปกครองทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่ออานวยความสะดวกให้คู่กรณีสามารถเข้าถึงบริการของ
ศาลปกครองได้สะดวก รวดเร็ว เช่น การยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม การรับเอกสารหมายศาล การเข้าถึงเอกสาร
ในสานวนทางอิเล็กทรอนิกส์ตนเองได้ผ่านระบบคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation portal) เปิดใช้ระบบ
การชาระเงินค่าธรรมเนียมศาล หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) และรับหลักฐาน
การชาระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Reciept) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานเอกสารหลักฐานภาครัฐสาหรับ
ประชาชนและคู่กรณี รวมทั้ง อานวยความสะดวกแก่ประชาชนด้ว ยระบบบริการจองคิวขอปรึกษาคดีปกครอง
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ศาลปกครอง (Video/voice call)
๒.๒ ส่วนที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองด้วยระบบดิจิทัล
โดยการพัฒนาระบบดิจิ ทัลสนั บสนุ นการดาเนินงานของศาลปกครองตั้งแต่ ขั้นตอนการพิจารณาตรวจค าฟ้ อง
การจ่ายสานวน การออกหมาย/คาสั่งศาลปกครอง การนั่งพิจารณา/ไต่สวนคดี การจัดทาคาแถลงการณ์ การใช้
ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น การพิ จ ารณาพิ พ ากกษาคดี การสื บ ค้ น ค าพิ พ ากษา/ค าสั่ ง กฎ ระเบี ย บสนั บ สนุ น การจั ด ทา
ร่างคาพากษา/คาสั่งของศาลปกครองสูงสุด โดยได้ดาเนินงานพัฒนาระบบดิจิทัลสนับสนุน การดาเนินงานของ
ศาลปกครองแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ดังนี้
๒.๒.๑ การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อเพิมประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแฟ้มสานวนโดยการเริ่มพัฒนา
ระบบยืม - คืน แฟ้มสานวนคดี (Docket control system) เพื่อติดตามสถานะการใช้งานแฟ้มสานวนว่าอยู่ที่
หน่วยงานใด เนื่องจากมีกลุ่มผู้ใช้แฟ้มสานวนตลอดเส้นทางการพิจารณาพิพากษาคดี ทั้งผู้บริหารศาลปกครอง
ตุ ล าการเจ้ า ของส านวน ตุ ล าการผู้ แ ถลง พนั ก งานคดี ป กครอง หน่ ว ยงานธุ ร การของศาล ปกครอง รวมทั้ ง
การให้บริการประชาชนสาหรับการขอตรวจและขอคัดสาเนาเอกสารในแฟ้มสานวน ระบบดังกล่าวจะช่วยอานวย
ความสะดวกในการติ ดตาม สนั บ สนุ น การเรียกใช้แฟ้ มส านวนให้ รวดเร็ว เพิ่ม ขึ้น นอกจากนี้ ได้พัฒ นาระบบ
การเชื่อมโยงฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพ ากษาคดีของตุลาการศาลปกครองและ
พนักงานคดีปกครอง
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๒.๒.๒ การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อเพิมประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้พัฒนาระบบการทางานพื้นฐานสาหรับการพัฒนาเป็นศาลอิเล็กทรอนิกส์
(e-Court) ของศาลปกครองมีระบบดิจิทัล ดังนี้
(๑) ระบบส านวนคดีอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ห รื อ (e–Records system) เพื่อรองรั บจั ดเก็ บ
เอกสารในส านวนทั้ งคดี ที่ ยื่ นฟ้ องผ่ านระบบคดี ปกครองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Litigation portal) รวมทั้ ง รองรั บ
การจัดเก็บข้อมูลในแฟ้มสานวนผ่านช่องทางปกติ โดยการแปลงเอกสารกระดาษในแฟ้มสานวนเป็นข้อมูลดิจิทัล
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่ายในศาลปกครอง
(๒) การเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐเพิ่มเติม โดยพัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอเข้า
ใช้งานฐานข้อ มูล หน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้แก่ ข้อมูลหนังสื อเดิ นทางของกรมการกงสุ ล ข้อมูลบุคคลล้ มละลายของ
กรมบังคับคดี ข้อมูลผู้ต้องขังของกรมราชฑัณฑ์ ข้อมูลหนังสือมอบอานาจของกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งเพิ่มเติม
จากการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง และหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ซึง่ เป็นหน่วยงานเริ่มต้นที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลใช้ประโยชน์ของศาลปกครอง เพิ่มเป็นจานวน ๖ หน่วยงาน
(๓) พัฒนาต่อยอดระบบบริหารจัดการคดีสาหรับบุคลากรศาลปกครอง หรือ ระบบ
ศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e–Admincourt) โดยปรับปรุงขั้นตอนในการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ ขั้นตอนการตรวจคาฟ้องเบื้องต้นและออกหมายเลขคดีดา การสรุปคาฟ้อง/คาขอ
การสั่งจ่ายสานวนของผู้บริหาร การตรวจคาฟ้องโดยตุลาการ รวมทั้งการจัดทารายงานกระบวนพิจารณาของตุลาการ
(การจัดทาหมาย)
(๔) ปรับปรุงระบบสืบค้นรองรับฐานข้อมูลหลายฐาน (Single search) โดยบูรณาการ
ฐานข้อมูลจากแนววินิจฉัย คาพิพากษา/คาสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความสามารถระบบการสืบค้น
ให้เป็นประโยชน์สาหรับตุลาการและพนักงานคดีปกครองเพิ่มมากขึ้น
๒.๒.๓ การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อเพิมประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(๑) พัฒนาต่อยอดระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) จากปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้รองรับการปฏิบัติงานได้ทั้งคดีทางอิเล็กทรอนิกส์และคดีกระดาษ เพิ่มฟังก์ชันการทางานการสั่งการใน
ชั้น ตรวจคาให้ การ คาคัดค้านคาให้ ก าร คาให้ การเพิ่ ม เติ ม การออกหมาย การกาหนดวันสิ้ นสุ ด การแสวงหา
ข้อเท็จจริง รวมทั้งการออกหมายแจ้ งกาหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก (เพิ่มเติมจากขั้นตอนการตรวจคาฟ้อง
เบื้องต้นและออกหมายเลขคดีดา การสรุปคาฟ้อง/คาขอ การสั่งจ่ายสานวนของผู้บริหารศาลปกครอง การตรวจ
คาฟ้องโดยตุลาการ การจัดทารายงานกระบวนพิจารณา และการจัดทาหมาย)
(๒) ขยายห้องประชุมองค์คณะอิเล็กทรอนิกส์ (e-Chambers) สาหรับการประชุมของ
องค์คณะตุลาการของศาลปกครองทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ในปีงบปรมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แก่ ศาลปกครอง
เชียงใหม่ ขอนแก่น ระยอง สงขลา ศาลปกครองสูงสุด จานวน ๓ ห้อง และศาลปกครองกลาง จานวน ๓ ห้อง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(๓) การเชื่อมโยงข้ อมู ลกั บหน่วยงานรั ฐ สนั บสนุน การพิ จารณาพิ พากษาคดี เพื่อ
สนั บ สนุ น การพิจ ารณาพิพากษาคดีของตุล าการศาลปกครองและพนั กงานคดีป กครอง โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ เชื่อมโยงข้อมูลผู้มีรายได้น้อยของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งเพิ่มเติมจากการดาเนินงาน
ที่ผ่านมาจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมเป็น เพิ่มเป็นจานวน ๗ หน่วยงาน
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๒.๓ ส่วนที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสานักงานศาลปกครองด้วยระบบดิจิทัล
โดยการพั ฒ นาระบบดิ จิ ทั ล สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของส านั ก งานศาลปกครองทั้ ง ด้ า นเอกสารส านั ก งาน
การบริ ห ารงานบุ คคล การบริ ห ารอาคารและทรัพย์สิ น การบริห ารแผนและงบประมาณ การบริห ารการเงิน
การบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง การติดตามผลการดาเนินงานโครงการ โดยได้ดาเนินการพัฒนาระบบดิจิทัลสนับสนุน
การดาเนินงานของสานักงานศาลปกครองแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ดังนี้
๒.๓.๑ การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภ าพการปฏิ บั ติง านส าหรั บบุ ค ลากรของ
สานักงานศาลปกครองในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้ปรับปรุงพัฒนาการทางานของระบบให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ได้แก่ ระบบควบคุมการผลิตเอกสาร เวอร์ชัน ๒ ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชัน ๒ นอกจากนี้
มีการพัฒนาระบบสนับสนุนสานักงานเพิ่มเติมตามความต้องการของหน่วยงาน ได้แก่ ระบบบริหารจัดการทุน ระบบ
ยื ม -คื น เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ แ ละเครื่ อ งครั ว สวั ส ดิ ก ารส านั ก งานศาลปกครอง การพัฒนาระบบเข้าถึงระบบ
อินทราเน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือ Web application on mobile ระบบคาขอย้ายและเลื่อนตาแหน่งของตุลาการ
ศาลปกครอง ระบบสารวจความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชนที่มีต่อระบบข้อมูลสารสนเทศในกระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครอง
๒.๓.๒ การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่ อเพิ่มประสิทธิ ภ าพการปฏิบัติงานสาหรั บบุค ลากรของ
สานักงานศาลปกครองในปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยพัฒ นาระบบสนับสนุนการปฏิบัติ งานส านั ก งาน
ศาลปกครองเพิ่มขึ้น ได้แก่ ระบบจัดการเอกสารสานักงาน เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เวอร์ชัน ๒ ระบบ
ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เป็นต้น ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและอาคารสถานที่ ได้แก่ ระบบให้บริการ
จองห้ องประชุม ออนไลน์ ระบบตรวจสอบทะเบียนครุภัณ ฑ์ส านั ก งานแบบอิเล็ ก ทรอนิกส์ เวอร์ชัน ๒ ระบบ
ให้ บ ริ การขอใช้ร ถยนต์ และระบบแจ้ งซ่อมอาคารสถานที่ รวมทั้ง ระบบบริห ารจัดการบุคลากร ได้แก่ ระบบ
สารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ (DPIS) ระบบฐานข้อมูลประวัติตุลาการ ระบบพัฒนาบุคลากร (วตป.) และระบบลง
เวลาปฏิบัติราชการด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ
๒.๓.๓ การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่ อเพิ่มประสิทธิ ภ าพการปฏิบัติงานสาหรั บบุค ลากรของ
สานักงานศาลปกครองในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้พัฒนาระบบดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติงานสานักงาน
ศาลปกครอง ได้แก่ ระบบการบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการด้วยใบหน้า ซึ่งใช้เทคโนโลยีการรู้จาใบหน้า (Face
recognition) ติดตั้ง ณ อาคารศาลปกครองทั้ งในส่ วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อช่วยอานวยความสะดวก
ในการลงเวลาและลดความเสี่ย งการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ระบบส านักงานภายใน
ผ่านระบบเครือข่าย Intranet ของสานักงานศาลปกครองให้บุคลากรสามารถเข้าถึงได้ผ่าน QRID ผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที่สื่อสารไร้สาย เพื่ออานวยความสะดวกในการใช้งานระบบได้ง่าย และรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งระบบ
การลาอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับการบริหารงานบุคคคลของสานักงานศาลปกครองในส่วนกลาง
๒.๔ ส่วนที่ ๔ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางดิจิทัลให้พร้อมสนับสนุนการเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารของหน่วยงานภายในศาลปกครองทั่วประเทศ รวมทั้ง
พัฒนระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยดิจิทัล และสิ่งสนับสนุนทางดิจิทัล ทั้งคอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์พกพา
อุปกรณ์ต่อพ่วง โดยได้ดาเนินการจัดหาระบบความปลอดภัย สิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานของศาลปกครอง ซึ่งมี
การดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ดังนี้
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๒.๔.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสนับสนุนทางดิจิทัลของศาลปกครอง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีการดาเนินงาน ดังนี้
(๑) สนับสนุนการสื่อสารของหน่วยงานภายในศาลปกครองทั่วประเทศ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศ รวมทั้งการวางระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย เพื่อสร้างความมั่นใจและรองรับการปฏิบัติงานของศาลปกครองให้มีความปลอดภัยจากภัยคุกคามระบบ
คอมพิวเตอร์ทั้งจากภายนอกและภายใน โดยได้จัดหาติดตั้งระบบความปลอดภัย ได้แก่ ระบบรักษาความปลอดภัย
สาหรับฐานข้อมูลที่สามารถจัดการสิทธิการเข้าถึงฐานข้อมูลและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูล
ป้ อ งกั น การโจมตี ร ะบบฐานข้ อ มู ล ของศาลปกครอง รวมทั้ ง การจั ดหาระบบความปลอดภั ยส าหรั บจดหมาย
อิ เล็ กทรอนิ กส์ (e-Mail) และความปลอดภั ยส าหรั บเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย นอกจากนี้ ได้ จั ด หาระบบ
ป้องกันมัลแวร์ การป้องกันช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการทางเครือข่าย การป้องกันการโจมตีในระดับ Application
layer และเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางานระบบบริหารงานคดีปกครองของศาลปกครอง เพื่อเตรียมพร้อมรองรั บ
การให้บริการยื่นฟ้องคดีปกครองและส่งเอกสารคาคู่ความต่าง ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ แก่ประชาชน และ
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt)
(๒) จั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ว ง สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
บุคลากรศาลปกครองและสานักงานศาลปกครองให้มีความทันสมัยทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุนาน ๑๐ ปี
ขึ้นไป รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรดิจิทัลรองรับตุลาการและบุคลากรที่บรรจุใหม่ระหว่างปี
๒.๔.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสนับสนุนทางดิจิทัลของศาลปกครอง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(๑) ปรับปรุงการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายเพื่อการติดต่อสื่อสารของหน่วยงานภายใน
ทั่วประเทศ จานวน ๓ ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางที่ ๑ เครือข่ายสื่อสารข้อมูลใช้รับส่งข้อมูลระบบงานสารสนเทศ
ต่างๆ ช่องทางที่ ๒ เครือข่ายสื่อสารใช้ถ่ายทอดระบบประชุมทางไกลไปสานักงานศาลปกครองในภูมิภาค ๑๔ แห่ง
ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี ระยอง นครศรีธรรมราช สงขลา เพชรบุรี
นครสวรรค์ สุพรรณบุรี ภูเก็ต และยะลา ในส่วนช่องทางที่ ๓ เป็นเครือข่ายสื่อสารข้อมูลใช้รับส่งข้อมูลระบบงาน
สารสนเทศต่างๆ เชื่อมโยงสานักงานศาลปกครอง ไปที่ทาการชั่วคราว อาคารเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ จัดหาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับศาลปกครองภูมิภาคแห่งใหม่ คือ ศาลปกครองยะลาและศาลปกครอง
ภูเก็ต รวมทั้งดาเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล สาหรับอาคารที่ทาการสานักงานศาลปกครองชั่วคราว
(อาคารบริหาร ๑ บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน))
(๒) เพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือให้กับระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับให้บริการประชาชน โดยติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและใบรับรอง SSL certificate เพื่อยืนยันและ
สร้างความน่าเชื่อถือว่าเป็นระบบงานที่ให้บริการของศาลปกครอง
(๓) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สาหรับใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสารองไฟ จานวน ๓๐๐ ชุด
และเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา จานวน ๒๐ ชุด

๕๒ | หน้า

๒.๔.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสนับสนุนทางดิจิทัลของศาลปกครอง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีการดาเนินงาน ดังนี้
(๑) จัดหาระบบความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลของศาลปกครอง ได้แก่
(๑.๑) ระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุกทางเครือข่าย (IPS) ทาหน้าที่ป้องกัน
การบุ ก รุ ก และการโจมตี จ ากผู้ ไ ม่ ป ระสงค์ ดี สามารถท า Smart blocking เพื่ อ ตรวจสอบการโจมตี ก่ อ นท า
การ Block โดยใช้เทคโนโลยีช่วยการสแกน และสามารถป้องกันมัลแวร์ที่รู้จักและไม่รู้จักได้
(๑.๒) ระบบป้องกันการโจมตีทางเครือข่าย (Internet firewall) ทาหน้าที่ตรวจสอบ
การจราจรบนเครือข่าย กาหนดนโยบาย (Policy) การใช้งานในระดับ Application (Application control) การกาหนด
นโยบายความปลอดภัย (Security Policy) ตรวจสอบผู้ใช้ (Authentication) รวมถึงวิเคราะห์ ข้อมูลเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นบนอุปกรณ์ป้องกันและรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ในกรณีที่ตรวจสอบพบการโจมตีระบบ และสามารถ
กาหนดให้มีการป้องกันตามกลุ่มประเทศ และสามารถเปลี่ยนแปลง Policy ของ Firewall ได้แบบอัตโนมัติ
(๑.๓) ระบบป้องกันระบบงานที่ให้บริการผ่าน Internet ด้วยอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่
ป้องกันการโจมตีระบบงานของสานักงานศาลปกครองที่ให้บริการผ่านระบบ Internet แบบ Real time คือ ระบบ
การป้องกันด้วย Web app firewall
(๑.๔) อุปกรณ์ป้องกันการเข้าใช้งานเว็บไชต์ที่ไม่เหมาะสมและมีความเสี่ยง ซึ่งจะ
เป็ น ภัย ต่อความมั่น คงทางเครื อข่ายของส านักงานศาลปกครอง โดยจะมีการ update signature กับเจ้าของ
ผลิ ตภัณฑ์ทาให้ ส ามารถตรวจจั บ ภัย คุ กคามใหม่ ๆ ได้ นอกจากนี้ จะมีการแสดงข้ อมู ล การป้ อ งกัน ระบบทั้ ง
Inbound และ Outbound รวมทั้งไฟล์ต่าง ๆ ที่รับส่งผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามทาง
เครือข่าย ซึง่ เป็นอุปกรณ์ทมี่ ีเพื่อตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามขั้นสูง (Advanced persistent threat) ทั้งที่รู้จัก
และไม่รู้จัก โดยเฉพาะสามารถป้องกันการหลบหลีกการตรวจจับของมัลแวร์ (VM-ware) บน Virtualized OS ได้
(๑.๕) ระบบการตรวจสอบและเฝ้าระวังระบบเครือข่าย (Monitor) เป็นอุปกรณ์
ที่ ส ามารถรั บข้ อมู ล ตรวจจั บ ข้ อมู ล (Packet capture) จั ดท า index และเก็ บข้ อมู ล (Stores all data packets)
การจราจรข้อมูล ที่ส่งภายในระบบเครือข่ายสื่อสาร และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินผลและประสิทธิภาพระบบ
เครือข่ายสื่อสารพร้อมทั้งจัดทารายงานได้
(๒) การจัดหาสิ่งสนับสนุนการใช้งานทางดิจิทัลของศาลปกครอง ได้แก่
(๒.๑) จัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) จานวน ๑๐ TB รองรับการขยายตัว
สาหรับระบบบริหารงานคดีปกครอง เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ สนับสนุนการ
พิจารณาพิพากษาคดีและอานวยความสะดวกให้แก่คู่กรณี และให้บริการประชาชน ให้สามารถยื่นฟ้องคดีปกครอง
และส่งเอกสารคาคู่ความต่าง ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒.๒) จัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ สนับสนุนการปฏิบัติให้กับหน่วยงานตามภารกิจการพิจารณาพิพากษาคดี การบริหารจัดการองค์กร
และการสนับสนุนงานวิชาการ และจัดสรรให้ตุลาการและบุคลากรที่บรรจุใหม่ จานวนรวม ๓๐๐ ชุด
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๒.๕ ส่วนที่ ๕ การพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรศาลปกครอง ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
ทางด้านดิจิทัล โดยจัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สาหรับบุคลากรทั้งตุล าการศาลปกครอง
พนักงานคดีป กครอง เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับระบบงานคดีปกครองอิเล็ กทรอนิกส์ ให้ สามารถใช้งานระบบ ได้
นอกจากนี้ ได้พัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีกิจกรรมที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ดังนี้
๒.๕.๑ การพัฒนาความรู้ และทักษะบุคลากรศาลปกครองในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่ตุลาการและพนักงาน
คดีปกครอง รวมทั้งบุคลากรทางด้านดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบในกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดี
ของศาลปกครอง รวมทั้งเพิ่มคุณภาพกระบวนการยุติธรรมและพัฒนาประสิทธิภาพการอานวยความยุติธรรมของ
ศาลปกครองด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับศาลฎีกา สาธารณรัฐเกาหลี
ในหัวข้อระบบรับฟ้องอิเล็กทรอนิกส์ และศาลอิเล็กทรอนิกส์ สาธารณรัฐเกาหลีและหลักการของการออกแบบและ
พั ฒ นาระบบสารสนเทศที่ ส อดคล้ อ งกั บ ปรั ช ญาในการอ านวยความยุ ติ ธ รรม การเตรี ย มโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการปรับปรุงกระบวนการทางาน และกฎระเบียบ (Soft infrastructure) ที่เกี่ยวข้อง
กับ ศาลอิเล็ กทรอนิ กส์ และศาลอัจ ฉริ ย ะ รวมทั้ง การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การปรับปรุงกระบวนการทางาน และกฎระเบียบ (Soft infrastructure) ที่เกี่ยวข้องกับ ศาลอิเล็กทรอนิกส์และ
ศาลอัจฉริยะ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่เป็นความรู้
ที่ ทั น สมั ย เช่ น Artificial Inteligence (AI), Data science และการพั ฒ นาโปรแกรมด้ ว ยแนวคิ ด MVC เพื่ อ
เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) เป็นต้น
๒.๕.๒ การพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรศาลปกครอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
มีกิจกรรมการดาเนินการ ดังนี้
(๑) การจัดเสวนาวิชาการและสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ
การด าเนิ น งานศาลอั จ ฉริ ย ะและศาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เรื่ อ ง “ศาลปกครองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Admincourt)
เพื่อการพัฒนาคุณภาพของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองในประเทศไทย” ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มิถนุ ายน
๒๕๖๒ ณ อาคารศาลปรองโดยการเรี ย นรู้ จ ากประเทศที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ดี เ ลิ ศ (Best practices) และเป็ น
การดาเนิ น การภายใต้โครงการความร่ วมมือทางวิชาการกับมูล นิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจาภูมิภ าคเอเชีย
(สิงคโปร์) โดยการเสวนาครั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์จากต่างประเทศ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิจากศาลของ
สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐฝรั่งเศส และเครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งจะทาให้บุคลากรของศาลปกครองมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถเปรียบเทียบกระบวนพิจารณาคดีรวมทั้งระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ สร้างความเข้าใจและ
การยอมรับในการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศกับกระบวนพิจารณาคดีของศาลปกครอง โดยมีผู้เข้าร่ว ม
การเสวนา จานวน ๓๕๓ คน เป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภายใน จานวน ๒๖๔ คน และหน่วยงานภายนอก จานวน ๘๙ คน
(๒) การฝึกอบรมบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
บุ ค ลากรด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาและดู แ ลระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศใน
เรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาทักษะให้สามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นสาหรับใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่โทรศัพท์และ
อุปกรณ์แทปเล็ต การพัฒนาทักษะให้สามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์
การพัฒนาทักษะให้สามารถดูแลเว็บไซต์ของศาลปกครอง ระบบอินทราเน็ต และแอพพลิเคชั่นสาหรั บใช้งานใน
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ศาลปกครอง และพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ใช้ข้อมูลด้ว ยเครื่องมือที่ทันสมัย และการใช้ประโยชน์ของ Data
Science จานวนรวม ๖ คน
๒.๕.๓ การพัฒนาความรู้ และทักษะบุคลากรศาลปกครองในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
มีกิจกรรมการดาเนินการ ดังนี้
(๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วย e-Government
Standard Framework ของสาธารณรั ฐเกาหลี ส านักงานศาลปกครองได้ส ร้างความร่ว มมือทางวิชาการกับ
ส านั ก งาน The National Information Society Agency (NIA) ของรั ฐบาลสาธารณรั ฐเกาหลี ในการถ่ ายทอด
ความรู้และให้คาแนะนา เรื่อง e-Government Standard Framework โดยจัดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสานักงานศาลปกครอง จานวน ๓๒ คน ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
โดยทางสานักงาน NIA ของรัฐบาลสาธารณรั ฐเกาหลีได้ให้การสนับสนุนคณะผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคสาหรับ
ฝึ ก อบรม ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางและค่ า ที่ พั ก ของวิ ท ยากร ส าหรั บ การถ่ า ยทอดความรู้ ทั้ ง หมดในครั้ ง นี้
โดยการฝึ กอบรมครั้ งนี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อพัฒ นาบุ คลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้ มีความรู้ เข้าใจวิธีการ
และเครื่องมือในพัฒนาระบบสารสนเทศตามมาตรฐานของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี และนามาประยุกต์ใช้กับ
การพั ฒ นาระบบสารสนเทศ ภายใต้ ร ะบบศาลปกครองอิ เ ล็ ก ทรอนิก ส์ (e-Admincourt) ให้ มี ม าตรฐานและ
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยอาศัยกรอบการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐเกาหลี (e-Government
Standard Framework) ซึ่งเป็ น มาตรฐานการพัฒ นาระบบสารสนเทศหรือพัฒ นาซอฟต์แวร์ที่มีประสิ ทธิภาพ
มีความยืดหยุ่น และมีคุณภาพตามมาตรฐานสารกล ช่วยให้สามารถพัฒนาระบบได้ง่ายและรวดเร็ว ง่ายสาหรับ
การจั ด การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข แก้ ไ ขปั ญ หาลดค่ า ใช้ จ่ า ยการพั ฒ นาที่ มี จ านวนเพิ่ ม มากขึ้ น ลดความซั บ ซ้ อ นของ
การทางานของซอฟต์แวร์ เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลบารุงรักษา และเพิ่มขีดความสามารถการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ
มาใช้สาหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มมากขึ้น โดยกรอบมาตรฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของ
สาธารณรัฐเกาหลีได้ถูกออกแบบและเผยแพร่ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้สนใจสามารถนาไปใช้ได้
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน๑๓

(๒) การศึกษาแลกเปลี่ยนดูงานการพัฒนาระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Court) และ
ศาลอัจฉริยะ (Smart Court) ของศาลประชาชน แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประธานศาลปกครองสูงสุด
และคณะผู้แทนจากศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง จานวน ๑๓ คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลประชาชน
สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๔ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Court) และระบบศาลอัจฉริยะ (Smart Court) ซึ่งมีการประยุกต์ใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงในการพัฒนาระบบสนับสนุนผู้พิพากษา/ตุลาการในการพิจารณาคดีและจัดทาคาพิพากษา
การเผยแพร่ e-Government Standard Framework ของสาธารณรัฐเกาหลี
https://www.egovframe.go.kr
๑๓
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ภายใต้ระบบการพิจารณาคดีและศาลอัจฉริยะ (Intelligent Trial and Wisdom Court) และได้จัดทารายงาน
การศึ ก ษาดู ง านการพั ฒ นาระบบศาลอิ เ ล็ ก ทรอนิก ส์ (e-Court) และการพั ฒ นาศาลอั จฉริ ยะ (Smart Court)
ของศาลประชาชน แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเผยแพร่ให้ตุลาการศาลปกครองทั่วประเทศได้รับทราบข้อมูล
การประยุกต์นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีและการบริการประชาชนข องศาล
ประชาชน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ การบริการประชาชน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในวิธีพิจารณาคดีของ
ศาลอัจฉริยะ (Smart Court) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ทันสมัย ได้แก่ เทคโนโลยี Big Data และ Artificial
Intelligence (AI) มาใช้สนับสนุนกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาลประชาชน แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

(๓) การสร้ า งความร่ วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านโครงการพัฒ นา
ระบบการออกเอกสารหลักฐานทางราชการผ่านระบบดิจิทัล โดยสานักงานศาลปกครองได้สร้างความร่ว มมื อ
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) สานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. และสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ตามโครงการ
พัฒนาระบบการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัลซึ่งมีวัตถุประสงค์สาคัญ เพื่อพัฒนาระบบ
บริ การและการออกเอกสารของทางราชการผ่ านระบบดิจิ ทัล ส าหรับ ประชาชนให้ มี ความปลอดภั ยและเป็ น
มาตรฐานเดียวกัน โดยใช้เทคโนโลยีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital signature) ซึ่งการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ได้พิจ ารณาน าเทคโนโลยี ตามโครงการมาพัฒ นาต่อยอดการออกเอกสารหลั กฐานของระบบงานคดีปกครอง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Litigation portal) และระบบศาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Court) ได้ แ ก่ การออกใบรั บ เงิ น
ค่ า ธรรมเนี ย มทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Receipt) และประยุ ก ต์ ส าหรั บ การออกหมาย/ค าสั่ ง ของศาลปกครอง
เพื่อรองรับการยื่นฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน และการยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมของคู่กรณีให้มี
ความปลอดภัยน่าเชื่อถือ รวมทั้งได้มาตรฐานตามที่ภาครัฐกาหนด
(๔) การพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดอบรมให้ความรู้ พัฒนาทักษะและ
ประสบการณ์ทางด้านดิจิทัล สาหรับบุคลากรทางด้านดิจิทัล โดยส่งบุคลากรทางด้านดิจิทัลเข้าร่วมการฝึกอบรม
ผ่านระบบออนไลน์ ของส านั กงานพัฒ นารัฐบาลดิจิทัล ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นสูง ได้แก่ Machine
learning ซึ่งเป็ น หลั กสู ตรเกี่ย วกับ การการวิเคราะห์ จาลองรูปแบบการทางานอัตโนมัติ ของคอมพิว เตอร์ จ าก
ชุดข้อมูล และการวางระบบวิศวกรรมข้อมูล (Data Engineering) ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของการพัฒนฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) รวมจานวน ๕ หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวน ๑๓ คน
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กฎหมาย ระเบียบ ประกาศรองรับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง
ศาลปกครองตระหนั กถึงความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มี อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผลต่อ
การดาเนินงานของทุกองค์กรภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรทุกแห่ง รวมทั้งศาลปกครอง ดังนั้น จึงได้ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อยกระดับบริการและการพิจารณาพิพากษาคดี
ไปสู่การพัฒนาศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admmincourt) และศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt)
ผ่านกลไกด้านกฎหมายโดยการจัดทาและแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่สาคัญ ดังนี้
๑. พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบภายในของศาลปกครอง
๑.๑ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
๑.๑.๑ มาตรา ๔๖ คาฟ้องให้ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครอง หรือส่ งทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียน ในการนี้อาจยื่นคาฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัลอื่นใด หรือโทรสาร ตามระเบียบ
ของที่ประชุมใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และเพื่อประโยชน์ในการนับอายุความให้ถือว่าวันที่ส่งคาฟ้อง
แก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์หรือวันที่ส่งคาฟ้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัลอื่นใด หรือโทรสารเป็นวันที่ยื่น
คาฟ้องต่อศาลปกครอง
๑.๑.๒ มาตรา ๖๐/๑ เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่กรณี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคาขอและศาลเห็นว่า
จะเป็ น ประโยชน์ แก่ความยุ ติธ รรมหรื อเพื่ออานวยความสะดวกแก่คู่กรณี ศาลอาจมีคาสั่ งให้ ดาเนินกระบวน
พิจารณาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
โดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
๑.๒ ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
๑.๒.๑ ระเบี ยบที่ ประชุ มใหญ่ ตุ ลาการในศาลปกครองสู งสุ ด ว่ าด้ วยวิ ธี พิ จารณาคดี ปกครองทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีส่วนสาคัญ ๔ ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป ซึ่งกาหนดถึงวิธีการใช้งานระบบสนับสนุนการฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนที่ ๒ การฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรสาร
ส่วนที่ ๓ การยื่น ส่ง และรับ คาให้การ คาคัดค้านคาให้การ คาให้การเพิ่มเติม คาชี้แจง
คาแถลง คาร้อง คาขอ พยานหลักฐาน คาสั่งศาล หมายเรียก หรือเอกสารอื่นใดโดยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยโทรสาร
ส่วนที่ ๔ การพิจารณาคดีโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
นอกจากนี้ ได้กาหนดบทเฉพาะกาลสาหรับ กรณีที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์ที่จะ
ดาเนินกระบวนพิจารณาโดยระบบงานคดีปกครองอิเล็ กทรอนิกส์ แต่คู่กรณีอื่นไม่ได้ใช้ระบบงานคดีปกครอง
อิเล็กทรอนิกส์บรรดาสาเนาเอกสารหรือสาเนาพยานหลักฐานที่ต้องส่งให้แก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งในรูปกระดาษหรือ
ข้อมูล อิเล็ กทรอนิ กส์ ให้ ส านั กงานศาลปกครองเป็นผู้ จัดทาสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูล อิเล็ กทรอนิกส์เป็นเอกสาร
ในรูปกระดาษ หรือแปลงเอกสารในรูปกระดาษเป็นรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แล้วแต่กรณี โดยค่าใช้จ่ายในการจัดทา
สิ่งพิมพ์ออก หรือแปลงเอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานศาลปกครอง รวมทั้งการลงลายมือชื่อ
ของตุล าการศาลปกครองในคาพิ พากษา/คาสั่ ง คาสั่ งศาล หมายศาล หรือเอกสารอื่นใดที่กระท าเป็น ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห รือลงลายมือชื่อในเอกสารรูปกระดาษแล้วนาเข้าในระบบงาน
คดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าเป็นต้นฉบับเอกสาร
๑.๒.๒ ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓๔ คาฟ้องที่ขอให้ศาลสั่งให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรค
หนึ่ง (๓) หรือ (๔) ให้ชาระค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์เป็นเงินสด เช็คซึ่งธนาคารรับรองหรือเช็คซึ่งส่วนราชการ
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หรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้สั่งจ่าย โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลออกใบรับให้หรือชาระค่าธรรมเนียมศาลโดยวิธีการ
อื่นดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นในการเรียกเก็บเงินตามวิธีการดังกล่าว (ถ้ามี)ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ประธานศาลปกครองสูงสุดกาหนด
(๑) บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
(๒) หักบัญชีธนาคาร หรือชาระผ่านธนาคาร สถาบันการเงิน นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ
การบริการรับชาระหนี้แทนหรือด้วยเครื่องฝากถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM)
(๓) ทางอินเทอร์เน็ต
(๔) วิธีการอื่นตามที่ประธานศาลปกครองสูงสุดกาหนด
๑.๓ ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และค่าธรรมเนียมการตรวจดู การคัดสาเนา และการรับรอง
สาเนาค าพิพากษา/ค าสั่ง หรื อค าสั่งชี้ขาดคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อรองรับการให้ บริการผ่ านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีสาระสาคัญเพื่อให้บริการประชาชนในส่วนการขอตรวจดู ขอคัดสาเนา หรือขอให้รับรองสาเนา
คาพิพากษา/คาสั่ง หรือคาสั่งชี้ขาดคดีปกครองในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
สาหรับการรับรองสาเนาคาพิพากษา/คาสั่งศาลปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๔ ระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยการเงินค่าธรรมเนียมเงินค่าปรับ และเงินกลาง (ฉบับที่....) พ.ศ. ....
เป็นระเบียบรองรับการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ก.บ.ศป.
๑.๕ ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด และอธิบดีศาลปกครอง เพื่อรองรับการให้บริการยื่นฟ้อง
และขั้นตอนของธุรการศาลผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation portal) ได้แก่
๑.๕.๑ การเริ่มเปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองทุกชั้นศาล
๑.๕.๒ การรับรองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
๑.๖ ประกาศสานักงานศาลปกครอง เพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรสายงานคดีปกครองให้มี
แนวทางการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้แก่
๑.๖.๑ ข้อกาหนดการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
๑.๖.๒ รูปแบบหรือขนาดของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
๒. พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบภายนอกศาลปกครอง
๒.๑ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่า นระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่กาหนดให้ หน่ วยงานภาครั ฐปฏิบั ติ เพื่อการขับเคลื่ อนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๖๖ ของรัฐ ธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจั กรไทย เรื่ อง การปฏิ รู ปการบริ หารราชการแผ่ นดิ นและการบริ การประชาชนด้ วยระบบดิ จิ ทั ล
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีประเด็น สาคัญ คือ ให้หน่วยงานรัฐจัดทาข้อมูล และบริการในรูปแบบดิจิทัล (Digitzation)
ให้ห น่ว ยงานรัฐ จัดให้มีก ารเปิดเผยข้อมูล ในรูปแบบดิจิทัล (Open government data) รวมทั้งการพัฒ นา
เชื่อมโยงแลกเปลี่ ยนระหว่างหน่วยงานโดยการใช้บังคับมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒.๒ พระราชบัญ ญัติธุร กรรมทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ซึ่งเป็นกฎหมายรองรับสถานะทางกฎหมาย
ของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอกับการทาเป็นหนังสือ หรือหลักฐานเป็นหนังสือ การรับรองวิธีการส่งและรับ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการรับฟังพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อเป็นการส่งเสริมการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีความน่าเชื่อถือ และมีผลในทางกฎหมายเช่นเดียวกับ
การทาธุรกรรมโดยวิธีการทั่วไปที่เคยปฏิบัติอยู่เดิม ควรกาหนดให้มี คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ทาหน้าที่วางนโยบายกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อส่งเสริมการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ติดตามดูแลการประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมีหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาการทางเทคโนโลยีเพื่อติดตาม
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ความก้าวหน้ าของเทคโนโลยี ซึ่งมีการเปลี่ ยนแปลงและพัฒ นาศั กยภาพตลอดเวลาให้ มี มาตรฐานน่ าเชื่ อ ถื อ
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อั น จะเป็ น การส่ ง เสริ ม การใช้ ธุ ร กรรม
ทางอิเล็กทรอนิ กส์ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ด้วยการมีกฎหมายรองรับในลักษณะที่เป็นเอกรูป
และสอดคล้องกับมาตรฐานที่นานาประเทศยอมรับ
๒.๓ พระราชบัญ ญัติคุ้ม ครองข้อ มูล ส่ว นบุค คล เป็นกฎหมายที่มุ่งเน้นให้องค์กร หน่วยงานรัฐ
หรื อนิ ติบุ คคลจั ดให้มี “มาตรฐาน” ในการจั ดการข้อมูลส่วนบุ คคลอย่ างเหมาะสมและเพียงพอ เมื่อมีความจาเป็ น
ต้องขอใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบไปถึงการรักษาความลับ (Confidentiality)
ความถูกต้องสมบูรณ์ (Integrity) และความพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ก่อให้เกิดแนวโน้ม
ให้เกิดผลกระทบเชิงลบหรือความเสียหายในระดับบุคคลหรือองค์กร โดยมีสาระสาคัญ ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้
(๑) เจ้าของข้อมูลต้องให้ความยินยอม (Consent) ในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย
ข้อมูล ส่ ว นบุ คคลตามวัตถุป ระสงค์ที่ผู้ เก็บรวบรวม ผู้ ใช้ แจ้งไว้ตั้งแต่แรกแล้ ว เท่านั้น กล่ าวคือ ต้องขออนุมัติ
จากเจ้าของข้อมูลก่อน เช่น หากแอปพลิชันหนึ่งจะเก็บข้อมูลเจ้าของบัตรเครดิตไว้ในระบบ ต้องมีข้อความให้ยืนยัน
เพื่อยิ น ยอม พร้ อมแจ้ งวัตถุป ระสงค์ ในการเก็บรวบรวมและการใช้ หากเจ้าของข้อมูล ไม่ ยินยอมให้ ใช้ ข้ อ มู ล
บัตรเครดิต ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันนั้นก็ไม่สามารถใช้ข้อมูลบัตรเครดิตได้
(๒) ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลต้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลง
แก้ไข หรือถูกเข้าถึงโดยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เช่น สถานพยาบาลจะต้องเก็บข้อมูลของผู้ป่วยให้เป็นความลับ
และไม่เปิดเผยให้กับผู้อื่น ธนาคารต้องเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับรายการถอน
(๓) เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ถอนความยินยอม ขอให้ลบหรือทาลายข้อมูลเมื่อใดก็ได้ หากเป็น
ความประสงค์ของเจ้าของข้อมูล
๒.๔ พระราชบัญ ญัติว่า ด้ว ยการกระทาความผิดเกี่ย วกับ คอมพิวเตอร์ฯ การส่ง SMS โฆษณา
โดยไม่รับความยินยอม การส่ง e-Mail ขายของทางอิเล็กทรอนิกส์ การกด Like และการแชร์ข้อมูลทางโซเชียล
เกี่ยวกับสถาบันที่เป็นความผิดมาตรา ๑๑๒ การเผยแพร่โดยการแชร์และมีผลกระทบต่อผู้อื่นหรือบุคคลที่ ๓ ข้อมูล
ที่ผิดกฎหมายอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเรา การแสดงความคิดเห็นผิดกฎหมาย การเปิดให้มีการแสดงความเห็น
การเผยแพร่สิ่งลามกอนาจารต่อสาธารณะ การโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้เสียชีวิต
ที่ทาให้ เกิดความเสื่ อมเสี ย ชื่อเสี ย ง หรื อถูกดูห มิ่น การละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ไม่ว่าข้อความ เพลง รูปภาพ หรือวีดีโอ
ส่งรูปภาพแชร์ของผู้อื่นไปใช้ในเชิงพาณิชย์
๒.๕ พระราชบัญ ญัต ิก ารรัก ษาความมั ่น คงปลอดภัย ไซเบอร์ฯ โดยสรุ ป การประกาศใช้
พระราชบั ญญัติฉบั บ นี้ คือ การให้ บ ริ การหรื อการประยุก ต์ใช้ เครื อ ข่า ยคอมพิว เตอร์ อินเทอร์เน็ต โครงข่า ย
โทรคมนาคม หรือการให้บ ริ การโดยปกติของดาวเทียมมีความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งอาจกระทบ
ต่อความมั่ น คงของรั ฐ และความสงบเรี ย บร้ อ ยภายในประเทศ ดังนั้น เพื่อให้ ส ามารถป้ อ งกัน หรื อรั บ มื อ กั บ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที ทั้งหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนจะต้องมีการป้องกั น รับมือ และ
ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าในสถานการณ์ทั่วไป
หรือสถานการณ์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างร้ายแรงก็ตาม

๕๙ | หน้า

การวิเคราะห์กาหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
เครื่องมือที่ใช้สาหรับการวิเคราะห์
๑. Balance scorecards strategy map
Balanced scorecard เป็นเครื่องมือทางการบริหารที่พิจารณาเชื่อมโยงมุมมองสาคัญ ของทุกองค์กร
ในมุมมองสาคัญ ๔ ด้าน ประกอบด้วย
๑. มุมมองด้านการเงิน (Financial perspective) ในส่วนของศาลปกครองพิจารณาในด้านงบประมาณ
ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดาเนินงานจากรัฐบาล และจะต้องพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณด้วยความประหยัด
และคุม้ ค่า
๒. มุ ม มองด้ า นผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร (Customer perspective) หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (Stakeholder)
ซึ่งในส่ วนผู้ ใช้บริ การของศาลปกครอง ได้แก่ ประชาชน คู่กรณี หน่วยงานภาครัฐ และนักกฎหมาย รวมทั้งผู้ มี
ส่วนได้เสียภายในของศาลปกครอง ได้แก่ ผู้บริหารศาลปกครอง ตุลาการศาลปกครอง ผู้บริหารสานักงานศาลปกครอง
๓. มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal process perspective) ศาลปกครองมีกระบวนการ
สาคัญ คือ กระบวนพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง กระบวนการสนับสนุนงานคดีปกครองและเสริมสร้างการปฏิบัติ
ราชการที่ดี กระบวนการบริหารจัดการองค์กร
๔. มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนาองค์กร (Learning and growth perspective) พิจารณา
บุ คลากรของศาลปกครองในสายงานส าคั ญ คือ บุคลากรทางด้า นพิจ ารณาพิ พ ากษาคดี บุคลากรสนั บ สนุ น
งานคดีปกครองและเสริมสร้างการปฏิบัติราชการที่ดี บุคลากรสนับสนุนการบริหารองค์กร
๒. สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture (EA))
Enterprise Architecture (EA) หรือ สถาปัตยกรรมองค์กรนั้นเป็นโครงสร้างการเชื่อมโยงองค์ประกอบ
ทางการบริหารขององค์กรทั้ง ๔ มุมมอง กับองค์ประกอบสาคัญทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ไว้ด้วยกัน เริ่มตั้งแต่
การให้ บ ริ การลู ก ค้า ขององค์ กร (Customers) โครงสร้างองค์กร (Organization) กระบวนการทางานภายใน
(Internal process) ข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการทางานขององค์กร (Data and Information) ระบบซอฟต์แวร์
และแอปพลิเคชัน (Software and application) โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Infrastructure)
ทั้งระบบเครือข่าย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล (Security) โดยกรอบแนวคิด
EA จะช่วยให้การกาหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและกระบวนการ
ทางานทั้งกระบวนการหลัก กระบวนการสนับสนุนต่าง ๆ ภายในองค์กร
๓. SWOT analysis เป็นเครื่องมือการประเมินสถานการณ์สาหรับองค์กร ซึ่งช่วยผู้บริหารกาหนดจุดแข็ง
และจุ ดอ่อ นจากสภาพแวดล้ อ มภายใน โอกาส และอุปสรรคหรื อ ความท้ า ทายจากสภาพแวดล้ อ มภายนอก
ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการทางานขององค์กร
ผลการประเมินสถานการณ์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของศาลปกครองในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณา
จุดแข็งและจุดอ่อน โอกาสและความท้าทายตามองค์ประกอบสาคัญทางด้านดิจิทัลของศาลปกครอง โดยพิจารณา
จากผลการประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมินความพร้อมในการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่กาหนดโดยสานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (สพร.) และข้อมูลจากการสารวจความคาดหวังของสานักบริหารยุทธศาสตร์ ซึ่งสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส อุปสรรคและความท้าทายทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของศาลปกครอง สรุปผลได้ดังนี้
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๑. จุดแข็งการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Strength) ศาลปกครองมีการส่งเสริมและให้ความรู้
ด้านดิจิทัลที่เพียงพอและต่อเนื่ อง มีเทคโนโลยีระบบเครือข่ายและการสื่ อสารที่พร้อมใช้ ด้วยมาตรการรัก ษา
ความมั่ น คงปลอดภั ย ของโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นดิ จิ ทั ล ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อี ก ทั้ ง ระบบบริ ห ารจั ด การภายใน
ที่ดาเนินการในรูปแบบดิจิทัลที่ครอบคลุมกระบวนการภายใน มีกระบวนการจัดการเหตุการณ์ผิดปกติทางดิจิทัล
๒. จุดอ่อนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Weakness) ศาลปกครองยังต้องมีการปรับปรุง ให้ มี
แผนรองรับการพัฒนาไปเป็นองค์กรดิจิทัล และมีผู้นาในตาแหน่งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการรับรู้
และการดาเนินการด้านธรรมาภิบาลข้อมูล อีกทั้งการบริหารจัดการข้อมูล และทักษะสมัยใหม่ของผู้ปฏิบัติงาน
เฉพาะด้านเทคโนโลยี และความสามารถของบุคลากรในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
๓. โอกาสการพั ฒ นาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Opportunity) จากความคาดหวั ง ของผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง
คาดหวั ง ด้ า นการพั ฒ นาให้ เป็ น ศาลปกครองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ / ศาลปกครองอั จ ฉริย ะ คาดหวั ง ให้ ศ าลปกครอง
เป็นศาลที่ก้าวล้าทันสมัยในทุก ๆ ด้าน สามารถนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยสนับสนุนการทางานเป็นศาลอัจฉริยะ
ได้ จ ริ ง ทั้ ง ตุ ล าการและบุ ค ลากรส านั ก งานสามารถใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิทั ล ในการท างานอย่ า งคล่ อ งแคล่ ว และ
มีประสิทธิภาพ
๔. อุปสรรคและความท้าทายการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Threats) การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
ของเทคโนโลยี ส่ งผลต่อเศรษฐกิจ สั งคม รวมถึงกฎหมาย การนาเทคโนโลยีส ารสนเทศสมัยใหม่มายกระดั บ
การทางานของศาลปกครองยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน รวมทั้งการรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัยของข้อมูล
และการอานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ นอกจากนี้ มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยที่ยังไม่ทัน
ต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมทั้งทัศนคติของบุคลากรในการนาเทคโนโลยีดิจิ ทัลมาช่วยสนับสนุนการดาเนินงาน
ของศาลปกครองอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

การวิเคราะห์กาหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของศาลปกครอง
ตามเป้าหมายแผนแม่บทศาลปกครองระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ มีเป้าหมายการพัฒนาศาลปกครอง
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้มีการบริหารจัดการคดี การพิจารณาพิพากษาคดี และการบังคับคดีให้เป็นไปตามกรอบเวลา
มาตรฐานที่กาหนด ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ พัฒนาเป็นศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) และในปี พ.ศ. ๒๕๗๕
พัฒนาศาลปกครองไปเป็นศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt) ให้ได้อย่างสมบูรณ์ การวิเคราะห์จัดทา
แผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ นาเป้าหมายองค์กรมาจัดทาความเชื่อมโยงการพัฒนา
ศาลปกครองร่วมกับองค์ประกอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้กรอบแนวคิดของ Enterprise Architecture (EA)
เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ ตามองค์ประกอบของแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

๖๑ | หน้า

แผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ตามกรอบการจัดทาแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ และเชื่ อมโยงกั บ แผนแม่ บ ทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ก าหนดเป้ าหมาย
ให้ศาลปกครองก้าวเข้าสู่ศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนภาพแสดงทิศทาง
การพัฒนาศาลปกครองเพื่อการเริ่มก้าวเข้าสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt) รวมทั้งเมื่อวิเคราะห์โอกาส
จากนโยบายรั ฐ บาลที่ มุ่ งสนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ พั ฒ นาไปเป็ นรั ฐ บาลดิ จิ ทั ล แนวโน้ มของเทคโนโลยี
ที่มีขีดความสามารถและความทันสมัยพร้ อมสนับสนุน ในการพัฒนาระบบศาลปกครองเข้ าสู่ ศาลอิเล็ กทรอนิ กส์
(e-Court) ประกอบกับทิศทางการนาเทคโนโลยี ดิจิทัลสมัยใหม่ไปใช้ของศาลยุติธรรม ศาลประเทศผู้นาในภูมิภาค
เอเชีย ซึ่งมีทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถสร้างขีดความสามารถไปเป็นศาลอัจฉริยะ (Smart court)
อีกทั้งเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ าด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ที่หลากหลายรู ปแบบ ทาให้ศาลปกครองพบกั บ
ความท้าทายในการเตรียมความพร้ อมและเริ่มก้าวสู่ การพัฒนาศาลปกครองไปเป็นศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart
Admincourt) ให้ทันต่อการเปลี่ยนของเทคโนโลยีและการพัฒนาเทคโนโลยีของศาลในต่างประเทศ แต่ด้วยข้อจากัด
ทางสภาพแวดล้ อมภายในของศาลปกครองที่ จ าเป็ นต้ องมี การปรั บปรุ งพั ฒ นาองค์ ประกอบทางดิ จิ ทั ล ต่ าง ๆ
ให้ มี ความพร้ อมพั ฒ นาและรั บ การปรั บ เปลี่ ยนศาลปกครองก้ าวเข้ าสู่ ก ารเป็ นศาลปกครองอั จฉริ ย ะ (Smart
Admincourt) ดังนั้ น ทิศทางของแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ จึงต้องมุ่งเน้นสร้าง
ความพร้อมทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ระบบบริการดิจิทัลสาหรับประชาชน
และคู่กรณี ระบบดิจิทัลสนั บสนุ นการปฏิบัติงานของศาลปกครอง รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัล และ
บุคลากรที่จาเป็นต้องพัฒนาทักษะทางดิจิทัลให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุน
การปฏิบัติงาน นอกจากนี้ สิ่งสาคัญคือการพัฒนาผู้นาทางด้านดิจิทัลให้เกิดทั่วทั้งองค์กร ซึ่งต้องเตรียมให้พร้อมกับ
การพัฒนาคนก้าวสู่การเป็นศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt) ได้ตามเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๗๕

วิสัยทัศน์

เป้าหมาย
พัฒนาระบบดิจิทัลที่มุ่งเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์ กลาง (People-centric digital systems) โดยผสมผสาน
นาแนวคิดการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงศาลปกครองผ่านเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ ได้รวดเร็ว ทันสมัย
และใช้งานได้ง่าย (Democratization) โดยไม่จาเป็นต้องมีการอบรมหรือเรียนรู้เพิ่มเติม และการใช้เทคโนโลยีทางาน
ได้อย่างอัตโนมัติ (Hyperautomation) โดยการพัฒนาต่อยอดให้บุคลากรของศาลปกครองทางานร่วมกับเทคโนโลยี
ขั้ นสู งที่ ทั นสมั ย เช่ น เทคโนโลยี ปั ญญาประดิ ษฐ์ (Artificial Intelligence (AI)) หรื อ โมเดลข้ อมู ลและการเรี ยนรู้
ของระบบคอมพิวเตอร์ (Machine Learning) เป็นต้น เพื่อสร้างความโปร่งใสในการทางาน การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการตั ดสิ นใจ และการด าเนิ นงานของศาลปกครองให้ มี ประสิ ทธิ ภาพและสามารถโต้ ตอบให้ บริ การประชาชน
ได้อย่างอัตโนมัติ ด้วยระบบดิจิทัลที่มคี ุณภาพ สร้างความโปร่งใส และเป็นธรรมได้
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พันธกิจ
๑. พัฒนาและยกระดับระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครองและเพิ่มคุณภาพการบริการแก่ประชาชนและคู่กรณีให้สะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน
๒. พัฒนาระบบดิจิ ทัล และการสื่ อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดี การบริห าร
จัดการคดีและการบริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
๓. พิ จ ารณานวั ต กรรมและองค์ ค วามรู้ ที่ ทั น สมั ย มาใช้ เ พื่ อ ยกระดั บ การพั ฒ นาระบบดิ จิ ทั ล ของ
ศาลปกครองไปสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt) ได้ตามเป้าหมาย
๔. พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ขี ด ความสามารถทางด้ า นดิ จิ ทั ล ด้ ว ยการใช้ ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
เป็นบุคลากรที่มีความฉลาดในการปฏิบัติงาน (Smart people) ให้พร้อมพัฒนาไปสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ

แนวทางสาคัญขับเคลื่อนความพร้อมก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ
(Smart Admincourt)
ตามเป้าหมายแผนแม่บทศาลปกครองระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ที่มีเป้าหมายการพัฒนาศาลปกครอง
ไปสู่ ศาลปกครองอัจฉริ ยะ (Smart Admincourt) ในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ ให้ ได้อย่างสมบู รณ์ ตามเป้าหมายแผนแม่ บ ท
ศาลปกครองระยะ ๒๐ ปี ประกอบกับแนวโน้มของเทคโนโลยีในปัจจุบัน รวมทั้งความท้าทายในการนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการบริการ การดาเนินงานของศาลปกครอง รวมทั้งสนับสนุนการดาเนินงานของสานักงาน
ศาลปกครองให้ทัดเทียมกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของไทย รวมถึงการพัฒ นา
อย่างไม่หยุดยั้งของศาลในต่างประเทศผู้นาในภูมิภาคเอเชีย ศาลปกครองจาเป็นต้องพิจารณากาหนดแผนภาพ
แสดงทิศทางการพัฒนาศาลปกครองที่แสดงถึงหลักการสาคัญ ผลลัพธ์และประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับ
โดยมีแนวทางการขับ เคลื่ อนการพัฒ นาก้าวสู่ ศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt) ซึ่งปรับเปลี่ ยนและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและชาญฉลาด ประกอบด้วย ผลผลิต ๕ ด้าน เพื่อประโยชน์ของ
ผู้ได้รับประโยชน์ จานวน๙ กลุ่มเป้าหมาย และกาหนดผลที่คาดว่าจะได้รับ หรือประโยชน์ที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้รับจาก
การเริ่มก้าวสู่การพัฒนาเป็นศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt) มีสาระ ดังนี้
ผลผลิตการดาเนินงาน ประกอบด้วยผลผลิตการพัฒนาระบบดิจิทัลที่ครอบคลุมการให้บริการ กระบวนงานของ
ศาลปกครองและสานักงานศาลปกครองโดยกาหนดเป็น แนวทางสาคัญขับเคลื่อนการพัฒนาก้าวเข้าสู่ศาลปกครอง
อัจฉริยะ (Smart Admincourt) ด้วยระบบดิจิทัลที่สาคัญ ดังนี้
ระบบบริการอัจฉริยะ (Smart services) เพิ่มช่องทางบริการของศาลปกครองด้วยระบบดิจิทัลสาหรับ
การบริการที่ช่วยให้ทุกภาคส่วนในสังคมสามารถเข้าถึงการอานวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายและทั่วถึง
ได้รับความรู้ ความเข้าใจการฟ้องคดีปกครองได้แบบทุก สถานที่ทุกเวลา มีการเผยแพร่คาพิพากษา/คาสั่ง ความรู้
ความเข้าใจด้านสิ ทธิ และหน้ า ที่ตามกฎหมายปกครองและหลั ก ปฏิบัติร าชการที่ดี ผ่ านช่องทางและอุ ป กรณ์
ที่ ห ลากหลาย โดยปั จ จั ย ที่ ส นั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ความส าเร็ จ คื อ ความพร้ อ มของข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล ที่ พ ร้ อ มส าหรั บ
การให้บริการ มีการพัฒนาระบบดิจิทัลที่พร้อมให้ประชาชนเข้าถึงได้ ใช้งานได้ง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน
ภายใต้ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล ที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใสและเป็นธรรมในกระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครอง
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ระบบศาลอัจฉริยะ (Smart court) พัฒนาระบบดิจิทัลสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีที่ช่วยยกระดับ
การดาเนิ นงานของศาลปกครองให้ มีความรวดเร็ว มีประสิ ทธิภ าพ รวมทั้งได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล และ
การให้ บริ การที่มีคุณภาพแก่ทุกภาคส่ วน มี การบังคับคดีปกครองที่มีความถู กต้อง เป็นธรรม และเกิดสั ม ฤทธิ ผ ล
โดยปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสาเร็จ คือ ความพร้อมของข้อมูลดิจิทัลซึ่งต้องมี การแปลงข้อมูลกระดาษให้อยู่
ในรูปของข้อมูล ดิจิ ทัล ให้มีความสมบูรณ์ และนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้แก่ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรื อ
Machine Learning เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data
science) และเทคโนโลยี BI เทคโนโลยี การแปลงเสี ยงเป็ นข้ อ ความ (Speech-to-Text) การแปลงข้ อ มู ล ภาพ
เป็นข้อความ (OCR) การสื่อสารระยะไกลด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video conference ซึ่งจะช่วย
เสริ ม สร้ า งและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ข องศาลปกครองให้ มี ค วามรวดเร็ ว และ
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ภายใต้ความมั่นคงปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องในศาลปกครอง
ระบบสานักงานอัจฉริยะ (Smart office) สานักงานศาลปกครองมีภารกิจสนับสนุนการดาเนินงานของ
ศาลปกครองทั้ ง ปฏิ บั ติ ง านหน้ า ที่ ง านธุ ร การศาล สนั บ สนุ น งานวิ ช าการศาลปกครอง และงานส านั ก งาน
ศาลปกครองที่ ป ระกอบด้ ว ยภารกิ จ ด้ า นการวางแผนและงบประมาณ งานการเงิ น และบริ ห ารงบประมาณ
งานบริหารบุคลากร งานธุรการสานักงาน งานบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่ ซึ่งระบบดิจิทัลที่ มีสนับสนุน
การใช้ ง านในปั จ จุ บั น ยั ง จ าเป็ น ต้ อ งยกระดั บ ระบบให้ มี ขี ด ความสามารถในการสนับ สนุ น งานของส านัก งาน
ศาลปกครองให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะระบบข้อมูลดิจิทัลสนับสนุนการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้มี
ความสมบูรณ์สามารถนาไปใช้สาหรับการวางแผนการพัฒนางานศาลปกครอง การจัดสรรงบประมาณ การบริหารแผน
การติดตามผลการดาเนินงานของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครองตามเป้าหมายที่กาหนด
บุค ลากรที่ ปฏิบัติ งานอย่า งชาญฉลาด (Smart people) พัฒนาบุคลากรและสร้างผู้นาทางดิจิทั ลของ
ศาลปกครองในมี ความรู้ ทักษะ และสร้ างวั ฒนธรรมที่ เอื้ อต่ อการน าเทคโนโลยีดิจิ ทัลมาใช้ สนั บสนุ นการบริ การ
การดาเนินงานของศาลปกครอง สนับสนุนบุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์ นานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ และการสร้าง
การทางานแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการทางานข้ามสายงานของบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อมุ่งพัฒนาศาลปกครองก้าวเข้าสู่
ศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt)
ธรรมาภิบาลด้านดิจิทัล (Digital governace) การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดาเนินงานของ
องค์กรศาลปัจจัยสาคัญ คือ ความมั่นคงปลอดภัย ความโปร่งใสในการใช้งานระบบ ซึ่งสิ่งสาคัญที่ต้องคานึงถึง คือ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย การใช้เทคโนโลยีที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสร้างความน่าเชื่อถื อ
ระบบดิจิทัลให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Smart technology) แนวโน้มเทคโนโลยีในปัจจุบันถูกนามาใช้ในการดาเนินงาน
และการบริการของทุกภาคส่วนรวมถึงองค์กรศาล โดยองค์กรศาลในต่างประเทศได้นามาใช้สนับสนุนการดาเนินงาน
ในหลากหลายรู ป แบบอย่ างเป็ น รู ป ธรรม ได้แ ก่ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big Data)
วิ ท ยาศาสตร์ ข้ อ มู ล (Data science) ซึ่ ง ศาลปกครองสามารถพิ จ ารณาน าเทคโนโลยี ดั งกล่ า วมาช่ว ยในเรื่อง
การพัฒนาระบบได้เช่น กัน เช่น ระบบให้คาแนะนาการฟ้องคดีอัจฉริยะ ซึ่งเป็นคาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่ อ
การฟ้องคดีแก่ประชาชนผู้รับบริการ การแปลงข้อมูลกระดาษให้อยู่ในรูปของข้อมูลดิจิทัล เช่น เทคโนโลยีแปลง
ข้อมูลเสียงเป็นข้อความอัตโนมัติ (Speech-to-Text) การแปลงข้อมูลภาพเป็นข้อความอัตโนมัติ (OCR) ที่ช่วย
ลดระยะเวลาการปฏิบัติงานของศาล นอกจากนี้ การนาเทคโนโลยี AI, Machine Learning และ Big Data มาช่วย
สนับสนุนการสืบค้นแนวคาวินิจฉัยที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการคดี ตามกรอบมาตรฐาน
ระยะเวลาที่กาหนด นอกจากนี้ การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบดิจิทัลด้วยการใช้เทคโนโลยี PKI
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ความปลอดภัยของเอกสารดิจิทัล และเทคโนโลยีความปลอดภัย Blockchain ที่จะมีการนามาใช้อย่างกว้างขวาง
มากขึ้นในอนาคต
กลุ่ มเป้ าหมายการให้ บริ การระบบดิ จิ ทั ล ผู้ รั บบริ การของศาลปกครอง ประกอบด้ ว ย ผู้ รั บบริ การภายนอก
ซึ่งหมายถึง ประชาชน คู่กรณี หน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ ผู้สนใจทั่วไป และผู้รับบริการภายใน หมายถึง ผู้บริหาร
ศาลปกครอง ตุลาการศาลปกครอง ผู้บริหารและบุคลากรสานักงานศาลปกครอง โดยกลุ่มเป้าหมายมีความคาดหวัง
ต่อการใช้บริการเทคโนโลยีที่แตกต่างกันไป ดังนี้
ผู้รั บบริ การภายนอก ซึ่งมีความคาดหวั งที่ จะเข้ าถึ งศาลปกครองได้ อย่ างสะดวก รวดเร็วได้ ครอบคลุ ม
จากทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้งคาดหวังให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีได้รวดเร็ว ทันต่อการเยียวยาความเดือดร้อน
มีความโปร่งใสและเป็นธรรมจากการตัดสินคดีของศาลปกครอง
ผู้รั บบริ การภายใน ซึ่ งมี ความคาดหวั งให้ ส านั กงานศาลปกครองจั ดหาเครื่ องมื อและเทคโนโลยี ดิ จิทัล
ที่ทันสมัยมาใช้เพื่อสนั บสนุ นการพิจารณาพิพากษาคดีและการแสวงหาข้อเท็จจริง สนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่
ตุลาการศาลปกครองเป็นไปอย่างมีระบบ ครบถ้วน รอบด้าน รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยา เช่น มีระบบการจัดเก็บและ
ค้นคว้าข้อมูลคาพิพากษา/คาสั่งที่สามารถค้นหาได้ง่าย มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อช่วยการทางานของ
ตุลาการ และให้บริการประชาชนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ จากการเริ่มก้าวสู่การพัฒนาเป็นศาลปกครองอัจฉริยะ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนา
ศาลปกครองให้ เริ่ มก้าวเข้าสู่ ศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt) คือ การเพิ่มช่องทางและอานวยความ
สะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของศาลปกครองที่รวดเร็ว ความโปร่งใสและเป็นธรรม ด้วยการดาเนินงาน
ของศาลปกครองที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีมาตรฐานภายใต้โครงสร้างพื้นฐาน
ที่มคี วามมั่นคงปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมให้พร้อมสาหรับการพัฒนาศาลปกครองอัจริ ยะ
(Enhanced digital system) เพื่อเตรี ย มความพร้อมระบบดิจิทัล รองรับการอานวยความยุติธ รรม และเข้าถึง
ความเป็นธรรมทางปกครองที่รวดเร็ว และทันสมัย สนับสนุนการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการบริการประชาชน
คู่กรณี และหน่วยงานภภาครัฐ รวมทั้งสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีให้ตุลาการและพนักงาน และการบริหาร
องค์กรของบุคลากรสายสนับสนุนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบอัจฉริยะ ซึ่งจะช่วย
เพิ่มขีดความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพ และเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี การบริหารจัดการคดีให้กับผู้บริหาร
ศาลปกครอง ตุลาการศาลปกครอง และการบริหารจัดการองค์กรของผู้บริหารสานักงานศาลปกครอง
เป้าประสงค์
ศาลปกครองมีการพัฒนาระบบดิจิทัลที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ของศาลปกครอง โดยมุ่งเน้นการให้บริการประชาชน คู่กรณี และหน่วยงานภาครัฐ ที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือ โดยนา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนพิจารณาพิพากษาคดี เร่งรัดการบริหาร
จัดการคดี และการบริหารจัดการองค์กร อีกทั้งมุ่งเน้นการให้บริการประชาชนที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มขีดความสามารถการบริการประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย (Enhanced court service) การพัฒนาการบริการประชาชนด้ว ยระบบดิจิทัล อัจฉริยะที่ทันสมัย
สามารถเข้าถึง ศาลปกครองได้ ง่า ย สะดวก และทั่ว ถึง ด้ว ยระบบดิจิทัล ที่ใช้ง านง่าย รวมทั้งสามารถโต้ ต อบ
การบริ ก ารประชาชนได้อ ย่ า งอั ต โนมั ติ รวดเร็ ว ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา และน่ า เชื่ อ ถื อ เช่ น การให้ ค าปรึ ก ษาแนะนา
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การยื่นฟ้องคดี และการชาระค่าธรรมเนียมผ่านระบบดิจิทัล
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ผลผลิตภายใต้กลยุทธ์ที่ ๑
๑.๑ ระบบบริการอัจฉริยะ (Smart service) เป็นการปรับเปลี่ยนการบริการของศาลปกครอง
ให้เป็นระบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มช่องทางเข้าถึงศาลปกครองให้กับประชาชน คู่กรณี และหน่วยงานภาครัฐ โดยการนา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการทางานของระบบให้มีขีดความสามารถในให้บริการที่มีประสิทธิภาพเข้าถึงและ
ได้รับการโต้ตอบได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา โดยมีระบบย่อยภายใต้ผลผลิตระบบบริการอัจฉริยะที่ให้บริการประชาชน
คู่กรณี และหน่วยงานภาครัฐ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
(๑) การขอรับคาปรึกษาแนะนาการฟ้องคดีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Video/Voice
call เป็นการอานวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถจองคิวผ่านระบบอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ศาลปกครอง และ
เข้ารับคาปรึกษาแนะนาการฟ้องคดีได้ผ่าน Line application platform
(๒) การยื่ น ค าฟ้ อ งส าหรั บ ประชาชน และยื่ น เอกสารเพิ่ ม เติ ม ส าหรั บ คู่ ก รณี ทั้ ง สองฝ่ า ย
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation portal) เพื่อเพิ่มช่องทางและ
เป็นทางเลือกให้ประชาชนในการเข้าถึงการฟ้องคดีปกครองด้วยขั้นตอนการเข้าใช้งานที่เรียบง่ายเพียง ๒ ขั้นตอน
คือ ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้งาน โดยระบุข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน รวมทั้งที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail)
สาหรับการติดต่อระหว่างศาลและคู่กรณี กาหนดชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ด้วยตนเอง
และขั้นตอนการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ เช่น การยื่นคาฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ การยื่นเอกสารเพิ่มเติม
เป็นต้น
(๓) การรับฟังการพิจารณา/ไต่สวนคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courtrooms) เพื่อเป็น
การอานวยความสะดวก รวมทั้งช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ กับคู่กรณี และบุคคลในคดี
สามารถรับฟังการพิจารณาคดีได้ผ่านระบบการประชุมผ่านจอภาพ (Video conference system) นอกจากนี้
ได้ติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สาหรับสนับสนุนการพิจารณา/ไต่ สวนคดี เพื่ออานวยความสะดวก
ให้ แก่ ตุล าการ คู่กรณี และผู้ รั บ มอบอ านาจได้ ส ามารถเข้า ถึ ง ข้ อ มูล และเอกสารในคดีผ่ านระบบส านวนคดี
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Records) และสามารถนาเสนอพยานหลักฐานผ่านระบบแสดงภาพ และมีการบันทึกภาพและ
เสียงระหว่างการพิจารณาคดี สาหรับการเรียกดูได้ย้อนหลังได้
(๔) การชาระเงินค่าธรรมเนียมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เพื่อเพิ่มช่องทางและ
อานวยความสะดวกให้กับประชาชน คู่กรณีในการช าระเงินค่าธรรมเนียมศาล หรือค่าธรรมเนียมอื่นพร้ อ มรับ
เอกสารหลักฐานการชาระเงินตามมาตรฐานภาครัฐผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องเดินทางมาศาลปกครอง
(๕) การสร้างความโปร่งใสในกระบวนพิจารณาคดีของศาลปกครอง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ สนใจ
สามารถรั บฟั งการพิ จารณาพิ พากษาคดี ของศาลปกครองได้ ผ่ านระบบการถ่ ายทอดสดการพิ จารณา/ไต่ สวนคดี
ทางอินเทอร์เน็ต (Streaming)
(๖) การปรับเปลี่ยนระบบบริการยื่นเอกสารการบังคับคดีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
และการชาระเงินสาหรับการบังคับคดีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่
คู่กรณีได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่มขึ้น
(๗) การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงศาลปกครองและข้อมูลคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile application) เพื่อให้บริการข้อมูลทางคดีปกครองที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและ
สาธารณะ รวมทั้งการขอคัดสาเนาคาพิพากษา/คาสั่ง ขอตรวจ/ขอคัดสาเนาเอกสารในสานวนสาหรับคดีที่ฟ้อง
ผ่านช่องทางปกติผ่านแอปพลิเคชันของศาลปกครองบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile application) ได้ในอนาคต
(๘) การเพิ่มขีดความสามารถในการโต้ตอบให้ บริการประชาชนอัตโนมัติแบบทุกสถานที่
ทุกเวลา ด้วยการนาเทคโนโลยีที่ปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ เช่น Chatbot, Machine Learning โดยการพัฒนา
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ต่อยอดในบริการที่เหมาะสมกับเทคโนโลยี ได้แก่ การให้คาปรึกษาแนะนาอัตโนมัติผ่าน Chatbot หรือ ระบบให้
คาปรึกษาโต้ตอบอัตโนมัติ (Smart consult) การให้คาแนะนารับเรื่องร้องเรียนอัตโนมัติ เป็นต้น
กลยุ ทธ์ ที่ ๒ ยกระดั บเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลให้ ทั นสมั ยเพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการด าเนิ นงานของ
ศาลปกครอง (Enhanced digital technology) ปรั บ ปรุ ง การพั ฒ นาระบบดิ จิ ทัล ด้ว ยเทคโนโลยีที่ ทั นสมัย
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการพิจารณาพิพากษาคดี การบริหารจัดการคดี และการบริหารองค์กรของศาลปกครอง
สนับสนุนบุคลากรภายในศาลปกครอง ทั้งผู้บริหาร ตุลาการศาลปกครอง ผู้บริหารและบุคลากรสานักงานศาลปกครอง
เช่ น เทคโนโลยี การแปลงเสี ยงพู ดเป็ นข้ อความ (Speech-to-Text) การแปลงข้ อ มู ล ภาพเป็ น ข้ อ ความ (OCR)
อุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลภาพและเสียง เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสนับสนุนการดาเนินกระบวนพิจารณา
ด้ว ยระบบดิจิ ทัล ที่ช าญฉลาดและเพิ่ม ขีดความสามารถในการตั ดสิ นใจ โดยพัฒ นาระบบดิจิทัลที่สามารถช่ วย
สนับสนุนการบริหารจัดการคดี ลดระยะเวลาการพิจารณาพิพากษาคดี เพิ่มขีดความสามารถ และเร่งรัดการพิจารณา
คดีให้ได้ผลการดาเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายของศาลปกครอง
ผลผลิตภายใต้กลยุทธ์ที่ ๒
๒.๑ ระบบศาลอั จฉริ ยะ (Smart court) การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพระบบดิ จิ ทั ลสนั บสนุ น ตุ ล าการ
ศาลปกครองและพนักงานคดีป กครองที่ครอบคลุ ม กระบวนพิจารณาคดีของศาลปกครอง โดยนาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเพื่อช่วยอานวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพ และเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี เช่น เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการพัฒนาระบบให้สามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์และตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน ดังนี้
(๑) ห้องประชุมองค์คณะทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Chamber Meeting) สนับสนุนการประชุม
ขององค์ ค ณะผ่ า นช่ อ งทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ รองรั บ การเชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบส านวนอิ เ ล็ ก ทรอิ น กส์ (e-Records)
และระบบบริหารงานคดีปกครอง (ADMCase) ระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ตุลาการและพนักงาน
คดีปกครองสามารถเข้าถึงข้อมูลคดีอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวกและรวดเร็ว
(๒) ระบบสนั บ สนุ น การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล คดี ป กครองผ่ า นแอปพลิ เ คชั น บนอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่
(Web mobile application) สาหรับตุลาการและพนักงานคดีปกครองสนับสนุนการพิจรณาพิพากษาคดีด้วยข้อมูล
ที่มปี ระสิทธิภาพ
(๓) เพิ่มประสิทธิภาพระบบการสืบค้น กฎหมาย คาพิพากษา/คาสั่งศาลปกครอง และของ
ศาลอื่น รวมทั้งความเห็นทางกฎหมายขององค์กรสาคัญ ๆ ที่มีความทันสมัย เข้าถึงง่าย และตรงตามที่ต้องการ
ใช้งานของตุล าการศาลปกครองและพนักงานคดีปกครอง หรือ ระบบสื บค้นอัจฉริยะ (Smart serch) ซึ่งเป็น
เครื่องมือสืบค้นโดยนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เทคโนโลยี
ทะเลสาบข้อมูล (Data Lake) การแปลงภาพเป็นข้อความ OCR เป็นต้น มาช่วยในการบันทึกและวิเคราะห์ประวัติ
การสืบค้นข้อมูลกฎหมาย คาพิพากษาและคาสั่ง รวมทั้งคาวินิจฉัยเพื่อวิเคราะห์การใช้ข้อมูลจากกฎหมาย และ
คาวินิจฉัย โดยปรับปรุงผลการสืบค้นพร้อมทั้งเสนอแนะข้อความในเอกสารกฎหมายและคาวินิจฉัยของศาลที่มี
ความเกี่ ย วข้ อ งกั บ ค าค้ น ของผู้ ใ ช้ ง านได้ อ ย่ า งแม่ น ย ามากขึ้ น ซึ่ ง ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข องโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (Machine Learning) อย่างต่อเนื่องจนได้ผลการสืบค้นที่มีประสิทธิภาพ
(๔) ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการบังคับคดีสาหรับเจ้าหน้าที่สานักงานศาลปกครองให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถติดตามงานของเจ้าหน้าที่ได้ผ่านระบบดิจิทัล
(๕) ระบบสนับสนุนงานตุลาการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบการแจ้งเตือนที่มี
ประสิทธิภาพ ระบบการรติดตามความเคลื่อนของคดี เป็นต้น
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๒.๒ ระบบสานักงานอัจฉริยะ (Smart office) การพัฒนาระบบดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของสานักงานศาลปกครองด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนงาน ได้แก่ ระบบสนับสนุน
การบริหารงบประมาณ โครงการ การเงิน พัสดุ/ครุภัณฑ์ และผลการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครอง ระบบ
สารบรรณทางอิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ ข องส านั กงานศาลปกครอง ระบบบริห ารจัด การวันลาของบุ คลากรส านั ก งาน
ศาลปกครอง ระบบการจัดการเอกสารสาหรับการประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพิ่มช่องทาง
การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศองค์การผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ รวมทั้งระบบการบันทึกลงเวลาการปฏิบัติงานด้วยใบหน้า
(Face recognition) โดยมีระบบดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนี้
(๑) ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์สานักงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล ได้ง่าย
สะดวก รวดเร็ ว ผ่านการใช้เทคโนโลยี QR Code ช่ว ยลดระยะเวลาการบันทึกข้อมูล ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทาการ
ตรวจสอบครุภัณฑ์ของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครองที่มีจานวนมาก
(๒) ระบบการบั น ทึกเวลาการปฏิบัติราชการด้ว ยใบหน้า ซึ่งใช้เทคโนโลยีการรู้จาใบหน้า
(face recognition) มาติดตั้งแทนอุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือเดิม โดยดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์สแกนใบหน้าทั้งใน
ส่วนกลางและภูมิภาค ๑๔ แห่ง เพื่อลดการสัมผัสอุปกรณ์ร่วมกัน ลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(๓) พัฒ นาเชื่อมโยงระบบส านั ก งานภายในเครื อข่ ายส านั ก งานศาลปกครองให้ บุ คลากร
สามารถเข้าถึงระบบภายใต้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของศาลปกครองได้ผ่าน Web application on mobile โดยใช้
QR Code เป็น Smart-ID เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่สื่อสารไร้สายอัจฉริยะ
(Smartphone) เช่น ระบบจองห้ องประชุมออนไลน์ ระบบแจ้งซ่อมคอมพิว เตอร์ออนไลน์ ระบบให้บริการใช้
รถยนต์ออนไลน์ เป็นต้นด้วยความสะดวก รวดเร็ว โดยเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile)
(๔) ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ โดยขยายการใช้งานไปยังสานักงานศาลปกครองในภูมิภาค
ให้สามารถยื่นใบลา อนุมัติใบลา และตรวจสอบสถิติการลาผ่านระบบ Online ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เคลื่อนที่สื่อสารไร้สายอัจฉริยะ (Smartphone) โดยเป็นระบบริเริ่มที่ทุกขั้นตอนเป็นกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่
สามารถยกเลิกเอกสารกระดาษในการปฏิบัติงานได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ คือ การยื่น การอนุญาต
การอนุมัติวันลา รวมทั้งการตรวจสอบสถิติวันลารายบุคคลได้
(๕) ระบบการลงมติและการเลือกตั้งออนไลน์ (กรณีการลงคะแนนลับ) สาหรับใช้ในการลงมติ
ในการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference)
(๖) ระบบสลิปเงินบ านาญออนไลน์ส าหรับข้าราชการบานาญของส านักงานศาลปกครอง
เพื่ออานวยความสะดวกให้กับข้าราชการบานาญ สามารถดู ตรวจสอบสลิปเงินบานาญของตนเองผ่านระบบได้
(๗) ระบบทดแทนระบบ PBB ที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานสาคัญและสนับสนุนการตัดสินใจ
สาหรับผู้บริหาร ได้แก่ ระบบงบประมาณและแผนโครงการ ระบบการเงินและงบประมาณ ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบริหารครุภัณฑ์และทรัพย์สิน และระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร
ผลที่คาดว่าจะได้รับภายใต้ยุทธศาสตร์ ๑
ประชาชนสามารถเข้าถึง การฟ้องคดีทางปกครองได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว รวมทั้งคู่กรณีสามารถ
เข้าถึงข้อมูล คดี ข องตนเอง และสามารถรับทราบความเคลื่ อนไหวการพิจารณาพิ พากษาได้ ง่า ยและรวดเร็ ว
นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐสามารถเข้าถึงข้อมูลทางปกครองที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีของ
หน่วยงานทางปกครอง สามารถชาระเงิน และการบังคับคดีได้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของบุคลากร
ภายใน ตุลาการ/พนักงานคดีปกครองมีเครื่องมือช่วยสนับสนุน เร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีให้มีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งผู้บริหาร บุคลากรสานักงานศาลปกครองมีเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้วย
ระบบดิจิทัลที่สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖๘ | หน้า

ตัวชี้วัด
๑. อั ต ราส่ ว นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของจ านวนขั้ นตอนในการอ านวยความยุติ ธ รรมที่ ใ ช้เ ทคโนโลยี ดิจิทัล
เพื่อความโปร่งใส สะดวก และรวดเร็ว ตัวชี้วัด (KPI ๑๔) ตามแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
๒. ร้อยละของผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้น
ตัวชี้วัด (KPI ๑๙) ตามแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
๓. ร้อยละความสาเร็จในการปรับปรุงกระบวนการทางานและการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล (KPI ๒๑) ตามแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปรับเปลี่ยนศาลปกครองให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลดิจิทัล (Data-driven
organization) การขับเคลื่อนให้ศาลปกครองลดการใช้กระดาษ (Paperless) และปรับเปลี่ยนการทางานด้วย
การจัดทาข้อมูลดิจิทัล เพื่อให้บริการประชาชนที่สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ และเร่งรัด
การพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี การบริ ห ารจั ด การคดี และการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร เพื่ อ อ านวยความยุ ติ ธ รรม
ทางปกครองที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย และเป็นประโยชน์สูงสุดของประชาชน
เป้าประสงค์
ศาลปกครองมี ก ารแปลงข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น เอกสารกระดาษให้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล ได้ อ ย่ า งมี
มาตรฐานและมีความปลอดภัย โดยใช้แนวทางการกากับดูแลข้อมูลตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data
Governance) เพื่อสนับสนุนการให้บริการประชาชน การพิจารณาพิพากษาคดี การบริหารจัดการคดีและบริหาร
จั ดการองค์กรได้ผ่ านระบบดิจิ ทัลได้ภ ายในเวลาเดียวกัน ภายใต้ส ภาพแวดล้ อมทางดิจิทัลที่ได้มาตรฐานและ
น่าเชื่อถือ รวมทั้งมีข้อมูลและเครื่องมือที่ช่วยขับเคลื่อนการใช้และวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนการบริหารองค์กร
การตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อสร้างคุณค่าให้กับศาลปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรมให้ แ ก่ ป ระชาชน และสนั บ สนุ น เร่ ง รั ด การพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ข องผู้ บ ริ ห าร
ศาลปกครองและตุลาการศาลปกครองให้รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
กลยุทธ์ ๑ ปรับเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่น่าเชื่อถือและได้มาตรฐาน (Standards
and digital transformation) โดยจัดหาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยส่งเสริมการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัลได้ตามหลั กธรรมาภิบาล รวมทั้งสนับสนุนการปรับเปลี่ ยนและจัดเก็บข้อมูล ที่ เป็นเอกสารกระดาษของ
ศาลปกครองให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลได้อย่างมีมาตรฐานและปลอดภัย โดยใช้แนวทางการกากับดูแลข้อมูลตาม
กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) ซึ่งเป็นแนวทางที่จัดทาโดยสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
และพระราชบั ญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ มาประยุกต์ใช้งาน เพื่อนาไปใช้สนับสนุน กระบวนพิจารณา
พิพากษาคดีของตุลาการ/พนักงานคดี เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาศาลปกครองเริ่มก้าวเข้าสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ
ในอนาคต เนื่องข้อมูลเอกสารหลักฐานดิจิทัลเป็นหลักการพื้นฐานของศาลอัจฉริยะทั่วโลก
ผลผลิตภายใต้กลยุทธ์ที่ ๑
๑.๑ ระบบข้อมูลที่มีการแปลงเอกสารกระดาษเป็นข้อมูลดิจิทัลแล้วเสร็จ สนับสนุนการพิจารณา
พิพากษาคดีและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ เพื่อลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ลดการใช้กระดาษ และประหยัด
ค่าใช้จ่าย เพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลดิจิทัลร่วมกันในเวลาเดียวกันสนับสนุนกระบวนพิจารณาของศาลปกครอง
ระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งผู้บริหารศาลปกครอง ตุลาการ พนักงานคดีปกครอง และหน่วยธุรการศาล เช่น
เอกสารหลักฐานในแฟ้มสานวน เป็นต้น
๑.๒ กรอบธรรมาภิบ าลข้อมูล สาหรับการแปลงและจัดเก็บเอกสารแฟ้มส านวนอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานอิเล็ทรอนิกส์ให้มีมาตรฐานและปลอดภัย
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กลยุทธที่ ๒ สนับสนุนการใชและการวิเคราะขอมู ลดิจิ ทัลดวยวิ ทยาการวิทยาศาสตร ข อ มู ล
เพื่ อการขั บเคลื่ อนศาลปกครอง (Data-driven admincourt) จัดทําระบบขอมูลดิจิทัล ใหอยูในรูป แบบที่มี
ความพรอมในการวิเคราะหดวยเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (AI) และเทคโนโลยี Business Intelligence การจัดระบบ
ขอมูลขนาดใหญ (Big Data) หรือ การใชวิทยาศาสตรขอมูลเพื่อการวิเคราะห (Data science) และพัฒนาตอยอด
ระบบงานคดีปกครองไปเปนระบบสนับสนุน เรงรัดการบริหารจัดการคดีที่ชาญฉลาดเพื่อใหศาลปกครองสามารถ
นําขอมูลไปใชประโยชนในการสนับสนุนเรงรัดการพิจารณาพิพากษาคดี การบริหารจัดการคดี สําหรับผูบริหาร
ศาลปกครองและผูบริหารสํานักงานศาลปกครอง รวมทั้งสามารถพัฒนาตอยอดเพื่อใหบริการประชาชนดวยระบบ
ดิจิทัลที่ชาญฉลาดใหมีความรวดเร็ว ทันสมัย เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนากาวไปสูศาลปกครองอัจฉริยะ
(Smart court) ไดในอนาคต เนื่องจากขอมูลเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติงานและ
การใหบริการขององคกรยุคใหม
ผลผลิตภายใตกลยุทธที่ ๒
๒.๑ ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรงรัดการพิจารณาพิพากษาคดี การบริหารจัดการ
และการตัดสินใจสําหรับผูบริหารศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง ไดแก
(๑) ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อเรงรัดการพิจารณาคดี การบริหารจัดการคดีและการตัดสินใจ
สําหรับผูบริหารศาลปกครอง ตามเปาหมายของแผนแมบทศาลปกครองฯ เพิ่มประสิทธิภาพงานคดี เชน จํานวนคดี
ที่พิจารณาแลวเสร็จ ระยะเวลาคดีเสร็จ คดีที่อยูระหวางการพิจารณา ระยะเวลาคดีที่อยูในศาลปกครอง เปนตน
(๒) ระบบข อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การองค ก ร เช น ระบบข อ มู ล สารสนเทศ
ดานงบประมาณการเงิน การติดตามผลการดําเนินงานตามแผน ดานการบริหารบุคลากร ดานบริหารทรัพยสิน
เปนตน
(๓) ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน ไดแก ขอมูลครุภัณฑ
และทรัพยสิน ขอมูลบุคลากร ขอมูลงบประมาณและการเงิน เปนตน
(๔) ระบบขอมูลเพื่อการบริการประชาชน เชน ขอมูลคําพิพากษา/คําสั่ง แนววินิจฉัยแนวปฏิบัติ
ที่ดีใหแกหนวยงานราชการ เปนตน
ผลที่คาดวาจะไดรับภายใตยุทธศาสตร
ตุลาการศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง และประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลดิจิทัลทางดานคดี
ไดอยางรวดเร็วและปลอดภัยไดภายในเวลาเดียวกัน ลดระยะเวลาในการใหบริการขอตรวจและคัดสําเนาเอกสาร
ในสํ านวนสํ า หรั บ คดี ที่ยื่ น ฟ อ งผ า นช องทางกระดาษ นอกจากนี้ ผูบ ริห ารศาลปกครองมีข อมูล และเครื่ อ งมื อ
ทางดิจิทัลสนับสนุนการบริหารจัดการคดีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อชวยในการตัดสินใจบริหารเรงรัดจัดการคดีและ
การบริหารเชิงกลยุทธขององคกร นอกจากนี้ ตุลาการ/พนักงานคดีมีการพิจารณาพิพากษาคดีใหมีความรวดเร็ว
เพิ่มขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสํานักงานศาลปกครองมีความพรอมสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาลปกครองไดทันตอการเยียวยาความเดือดรอนของผูเกี่ยวของ
ตัวชี้วัด
๑. รอยละของขอมูลที่เปนเอกสารของศาลปกครองไดรับการปรับเปลี่ยนใหอยูในรูปแบบข อมูล
ดิจิทัลอยางมีความมั่นคงปลอดภัย
๒. ระบบฐานขอมูลของศาลปกครองในรูปแบบดิจิทัลมีความพรอมในการเชื่อมโยงกับหนวยงาน
ภายนอก (External Integration)
๓. รอยละของระบบขอมูลสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผูบริหารศาลปกครองและ
สํานักงานศาลปกครองที่ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนที่กําหนด
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพโครงสรางพื้นฐานทางดิจิทัลให้มีมาตรฐานและความมั่นคงปลอดภัย
(Standard infrastructure and security) โดยการจัดหาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ส นับสนุน การดาเนินงาน
และการบริการ สาหรับเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงปลอดภัยในระดับต่าง ๆ และสร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับ
บริการแก่ประชาชนและสนับสนุนการกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง
เป้าประสงค์
ศาลปกครองมีโ ครงสร้ างพื้นฐานทางด้านดิจิ ทัล ที่มีความมั่นคงปลอดภัยและระบบการรั ก ษา
ความปลอดภัยของข้อมูลที่มีมาตรฐานสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีและการบริหารจัดการคดีผ่านระบบ
ดิ จิ ทั ล ภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มทางดิ จิ ทั ล ที่ ไ ด้ ม าตรฐานและน่ า เชื่ อ ถื อ รวมทั้ ง ตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการเข้ า ถึ ง
การอานวยความยุติธรรมของประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย
กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มขีดความสามารถความมั่นคงปลอดภัยให้พร้อมป้องกันภัยคุกคามในทุกระดับ
ตามมาตรฐานสากล (Digital security readiness) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ระบบดิจิทัลของศาลปกครอง
ให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกศาลปกครอง ได้แก่ ระบบความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย ความปลอดภัย
ส าหรั บ ระบบดิจิ ทัล ที่ให้ บ ริ ก ารผ่ านว็ บ (Web security) ความปลอดภัยข้อ มูล (Information security) และ
ความปลอดภัยของเอกสารดิจิทัล (Document security) เป็นต้น
ผลผลิตภายใต้กลยุทธ์ ๑
๑.๑ ระบบความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับอุปกรณ์ ระดับเครือข่าย
ระดั บแอปพลิ เคชั นการใช้งาน ระบบฐานข้ อมู ลคดี ปกครอง ระบบความปลอดภั ยข้ อมู ลและไฟล์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
โดยมีระบบความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานรับบ ดังนี้
(๑) ระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุกทางเครือข่ายจากผู้ไม่ประสงค์ดี
(๒) ระบบป้องกันการโจมตีทางเครือข่ายการใช้งานในระดับ Application
(๓) ระบบตรวจจับวิธีการบุกรุกและป้องกัน การโจมตีป้องกันและรักษาความปลอดภัย ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(๔) ระบบการป้องกันระบบงานที่ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต
(๕) ระบบการป้องกันการเข้าใช้งานเว็บไชตที่ไม่เหมาะสมและมีความเสี่ยงที่จะเป็นภัยต่อ
ความมั่นคงทางเครือข่ายของสานักงานศาลปกครอง
กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนเครื่องมือทางดิจิทัลที่ทันสมัยให้เพียงพอสาหรับการก้าวเข้าสู่ศาลปกครอง
อัจฉริยะ (Efficient infrastructure) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในการพัฒนาการดาเนินงานของศาลปกครอง และการบริการประชาชนให้พร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นศาลปกครอง
อัจฉริยะ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์สนับสนุนการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลปกครอง
ผลผลิตภายใต้กลยุทธ์ ๒
๒.๑ การจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรร์ต่อพ่วงให้มีความทันสมัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
บุคลากรได้เพียงพอด้วยสัดส่วน ๑:๑ รวมทั้งอุปกรณ์สนับสนุนการแปลงข้อมูลกระดาษเป็นข้อมูลดิจิทัลที่เพียงพอ
มาตรฐานข้อ มูล และแนวปฎิ บั ติ ด้า นความมั่น คงปลอดภัย เช่น คอมพิว เตอร์ ตั้งโต๊ ะ ทดแทนคอมพิว เตอร์ ที่ มี
อายุนานเกิน ๑๐ ปี ซึ่งมีจานวนประมาณ ๒,๕๐๐ ชุด คอมพิวเตอร์พกพา คอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส
เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์ เป็นต้น
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้บริหารศาลปกครอง ตุลาการศาลปกครอง ผู้บริหารและบุคลากรภายในสานักงานศาลปกครอง
ทุกระดับ และประชาชนมีความเชื่อ มั่น ในการใช้ระบบดิจิทัล ของศาลปกครองที่พร้อมด้ว ยระบบความมั่นคง
ปลอดภัยและเชื่อถือได้
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินการตามมาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ
๒. ร้อยละของผู้ใช้บริการที่มีความเชื่อมั่นต่อการใช้งานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของศาลปกครอง
๓. ประสิ ทธิภ าพของโครงสร้างพื้นฐานและความพร้อ มใช้งานระบบดิจิทัล อย่างต่อ เนื่อ งของ
ศาลปกครองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
๔. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับสิ่งสนับสนุนทางดิจิทัลที่ทันสมัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทักษะดิจิทัลบุคลากรศาลปกครองให้พ ร้อมก้าวเข้าสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ
โดยการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติที่มีความฉลาด (Smart people) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ
และความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล และเป็นกาลังขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้วยการใช้ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ ในการวางแผนการปฏิบั ติงาน การตัดสิ นใจ พัฒ นานวัตกรรมบริการ และส่ งเสริมให้ บุคลากร
มี ทั ศ นคติ ที่ เ ห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของการปรั บ เปลี่ ย นศาลปกครองไปสู่ ก ารเป็ น ศาลปกครองอั จ ฉริ ย ะ (Smart
Admincourt)
เป้าประสงค์
บุคลากรของศาลปกครองมีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ ในการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และเป็ น กาลั ง ขับ เคลื่ อ นการปฏิ บั ติ งานด้ ว ยการใช้ ข้ อมู ล เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการวางแผนปฏิบั ติ งาน สนับสนุ น
การพิจารณาพิพากษาคดีและการบริหารจัดการคดีผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาผู้นาทางด้านดิจิทัล และวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งข้อมูลให้
พร้ อ มรองรั บ การพั ฒ นาศาลปกครองอั จ ฉริ ย ะ โดยการพั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะให้ กั บ ผู้ น าศาลปกครอง
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างการทางานร่วมกันแบบข้ามสายงาน ส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้
ทักษะการใช้เทคโนโลยี การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์สาหรับ การบริหารจัดการงานคดี รวมทั้ง
การบริหารองค์กร รวมทั้งสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับผู้บริหารได้อย่างชาญฉลาด และเผยแพร่เป็นบทเรียนสาหรับ
บุคลากรทั่วทั้งองค์กร
ผลผลิตภายใต้กลยุทธ์ ๑
๑.๑ การพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับตุลาการศาลปกครองและบุคลากรสานักงาน
ศาลปกครองที่ไม่ได้ป ฏิบั ติงานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยพิจารณากรอบการพัฒ นาทักษะทางด้านดิจิทัล
ของบุคลากรศาลปกครอง ซึ่งแบ่งเป็นแนวทางการพัฒนาได้ตามกลุ่มทักษะ ดังนี้
(๑) กลุ่มทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Skill Set) สาหรับ
บุคลากรทุกกลุ่มเป้าหมายในศาลปกครอง
(๒) กลุ่มทักษะด้านการควบคุมกากับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐาน
การจัดการด้านดิจิทัล (Digital Governance, Standard and compliance skill set) สาหรับผู้บริหารศาลปกครอง
และสานักงานศาลปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๓) กลุ่มทักษะด้านการขับเคลื่ อนการปรับ เปลี่ ยนศาลปกคอรงเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital
transformation skill set) สาหรับผู้บริหารศาลปกครอง สานักงานศาลปกครอง และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง
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(๔) กลุ่ มทั กษะด้ านผู้ น าดิ จิ ทั ล (Digital leadership skill set) ส าหรั บผู้ บริ หารศาลปกครอง
ผู้บริหารสานักงานศาลปกครอง และผู้ทาหน้าที่ในกลุ่มผู้บริหารงานสานักงาน
๑.๒ ตุ ลาการศาลปกครองและบุ คลากรส านั กงานศาลปกครองที่ ผ่ านการอบรมด้ านเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt) เข้ารับการอบรมตามเป้าหมาย
กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มขีดวามสามารถบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความเชี่ยวชาญทาง
เทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปฏิบัติได้อย่างชาญฉลาด (Smart people)
มีทักษะทางด้านดิจิ ทัล เพื่อน าเทคโนโลยีที่ทั นสมัย มาใช้ในการพัฒ นาระบบดิจิทัล สนับสนุน การบริก ารและ
การพิจารณาพิพากษาคดี รวมถึงการบริหารจัดการคดีและการบริหารจัดการองค์กรให้ได้ระบบที่มีความสามารถ
ช่วยลดระยะเวลาการดาเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานให้ได้ตามเป้าหมาย
ผลผลิตภายใต้กลยุทธ์ ๒
๒.๑ การพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบการพัฒนาทักษะดิจิทัล ของ
ศาลปกครอง ซึ่งแบ่งเป็นแนวทางการพัฒนาได้ตามกลุ่มทักษะ ดังนี้
(๑) กลุ่ มทั กษะด้ านเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อยกระดั บศั กยภาพองค์ กร (Digital technology
skill set) สาหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
(๒) กลุ่ ม ทั ก ษะด้ า นการออกแบบกระบวนการและการให้ บ ริ ก าร ด้ ว ยระบบดิ จิ ทั ล เพื่ อ
การพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ (Digital process and service design skill set) สาหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
(๓) กลุ่ มทักษะด้านการจัด การโครงการและการบริห ารกลยุทธ์ (Project and strategic
management skill set)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ศาลปกครองมีบุคลากรที่มีความความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล และมีความพร้อมในการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาศาลปกครอง
อัจฉริยะ (Smart Admincourt) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามแผนที่กาหนด
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของบุคลากรทุกระดับของศาลปกครองมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะที่จาเป็น
ทางด้านดิจิทัลตามเกณฑ์ที่กาหนด (KPI ๑๘)
๒. ร้อยละบุคลากรที่ผ่านการประเมินทักษะและได้รับประกาศนียบัตรทางด้านดิจิทัล
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ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง
แผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ระยะ ๓ ปี ได้เชื่อมโยงการจัดทา
แผนให้มีความสอดคล้ องกับ แผนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั ง คม
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ รวมทั้งแผนแม่บท
ศาลปกครองระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และเพื่อให้มีแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยี ดิจิทัล
ของศาลปกครองให้ส อดคล้องและบรรลุผลส าเร็จได้ตามเป้าหมายของแผนแม่บทศาลปกครอง จึงได้กาหนด
แนวทางการปฏิ บั ติ ง านประจ าปี เ พื่ อ ก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ประจ าปี ใ ห้ มี ค วามชั ด เจน
โดยมีความเชื่อมโยงภายในศาลปกครอง คือ แผนแม่บทศาลปกครองฯ และแผนพัฒนาดิจิทัลฯ รวมทั้งเชื่อมโยง
กับแผนระดับประเทศ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามแผนภาพ ดังนี้

กรอบระยะเวลาการพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง
การผลักดันแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครองระยะ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) มีเป้าหมายที่จะมุ่งสู่
วิสั ย ทัศน์ “ยกระดับ เทคโนโลยีดิจิ ทัลให้พร้อมก้าวสู่ ศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt) เพื่อบริการ
ที่ ร วดเร็ ว ทั น สมั ย โปร่ ง ใส และเป็ น ธรรม” โดยเพิ่ ม ช่ อ งทางการบริ ก ารของศาลปกครองผ่ า นระบบดิ จิ ทั ล
รวมทั้งเพิ่มประสิ ทธิภ าพและความโปร่ ง ใสในกระบวนพิจ ารณาพิ พ ากษาคดี ด้ว ยเทคโนโลยีดิ จิทัล การสร้า ง
ความเชื่อมั่นการใช้ระบบดิจิทัลเพื่อบริการประชาชนและสนับสนุนตุลาการศาลปกครอง และบุคลากรสานักงาน
ศาลปกครอง ด้ว ยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการทางานของระบบดิจิทัล รวมทั้ง
การเตรียมบุคลากรให้ พร้ อมรับ การปรั บเปลี่ ยนการบริการ การพิจารณาพิพากษาคดี และการบริห ารจัด การ
ของศาลปกครองผ่านระบบดิจิทัล โดยได้แบ่งเป้าหมายและระยะการดาเนินงานภายใต้แผนพัฒนาดิจิทัลฯ ออกเป็น
๒ ระยะ ได้แก่
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ระยะที่ ๑: การขั บเคลื่ อนการพั ฒนาศาลปกครองโดยใช้ ประโยชน์ จากข้ อมู ลดิ จิ ทั ล (Data - Driven
organization) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมุ่งเน้นดาเนินการแปลงเอกสารให้เป็นข้อมูลดิจิทัล รวมทั้งพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารและการตัดสินใจ และริเริ่มนาเทคโนโลยีระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ
(Business Intelligence) เทคโนโลยีทะเลสาปข้อมูล (Data Lake) ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) วิทยาศาสตร์
ข้อมูล (Data science) มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของศาลปกครอง นอกจากนี้ ยกระดับ
การพัฒนาระบบดิจิทัลศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน ดังนี้
๑. ระบบดิจิทัลเพื่อบริการประชาชน หรือ ระบบบริการอัจฉริยะ (Smart service)
กาหนดแผนพัฒนาระบบบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงศาลปกครอง
สาหรับบุคคลภายนอก ได้แก่ ประชาชน คู่กรณี และหน่วยงานภาครัฐ สร้างความโปร่งใส อานวยความสะดวก
ให้ แก่ป ระชาชน รวมทั้งช่ว ยประหยั ดเวลาและค่ าใช้ จ่ายในการรับ บริ การ โดยมีการพัฒ นาระบบดิจิ ทั ล ด้ ว ย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้แก่
๑.๑ วางระบบการถ่ายทอดสด (Streaming) สาหรับการพิจารณาพิพากษาคดีในคดีที่ศาลปกครอง
กาหนดให้ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ เพื่อสร้างความโปร่งใสในกระบวนพิจารณพิพากษาคดี โดยเปิดโอกาส
ให้ประชาชนสามารถรับฟังการพิจารณาคดีผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างเปิดเผย
๑.๒ พัฒนาระบบปรึกษาคดีปกครองผ่านระบบ VDO call หรือ Voice call ด้วยโปรแกรม Line
application
๑.๓ พัฒนาแอปพลิเคชันบริการงานคดีปกครองสาหรับให้คู่กรณีสามารถเข้าถึงศาลปกครอง
ได้ตลอดกระบวนพิจ ารณาตั้งแต่การยื่น ฟ้องคดีจนสิ้นสุดกระบวนพิจารณาโดยเข้าถึงบริการของศาลปกครอง
ผ่ านแอปพลิ เคชัน ที่ส ามารถเข้าถึงระบบได้ผ่ านทางเครื่องคอมพิว เตอร์ และอุ ปกรณ์เ คลื่ อนที่ (Web mobile
application)
๑.๔ เพิ่มประสิทธิภาพห้องพิจารณาคดี /ไต่สวนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courtrooms) ด้วย Video
conference system เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและอานวยความสะดวกให้กั บคู่กรณีสามารถรับฟังการพิจารณา/
ไต่สวนคดี ณ ที่ตั้งศาลปกครองใกล้ที่อยู่อาศัยของคู่กรณี
๒. ระบบดิจิทัลสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี หรือ ระบบศาลอัจฉริยะ (Smart court)
กาหนดแผนการพัฒนาดิจิทัลสาหรับสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของตุลาการศาลปกครอง
พนักงานคดีปกครอง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยกาหนดแผนการพัฒนาระบบดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของศาลปกครอง ได้แก่
๒.๑ พัฒนาระบบสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของตุลาการและพนักงานคดี ได้มีการนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ทันสมัย เช่น ปัญญาประดิษฐ์ AI ส่วนของ Machine Learning, Speech-to-Text,
Chatbot มาประยุกต์ใช้เพื่ออานวนความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานคดีปกครองให้ดีเพิ่มมากขึ้น เช่น
การพัฒนาระบบสืบค้นที่ตรงกับความต้องการเพิ่มขึ้น หรือ ระบบสืบค้นข้อมูลอัจฉริยะ (Smart search)
๒.๒ ขยายการพัฒนาระบบห้องพิจารณา/ไต่สวนคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนการพิจารณา/
ไต่ส่วนคดีให้ครอบคลุมศาลปกครองทั่วประเทศทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๒.๓ ปรับปรุงการพัฒนาห้องประชุมองค์คณะทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Chambers) ให้ครอบคลุม
ศาลปกครองทั่วประเทศทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

๗๕ | หน้า

๒.๔ อานวยความสะดวกการปฏิบัติงานสาหรับตุลาการศาลปกครองและพนักงานคดีปกครอง
ผ่ านแอปพลิ เคชัน ที่ส ามารถเข้าถึงระบบได้ผ่ านทางเครื่องคอมพิว เตอร์ และอุ ปกรณ์เ คลื่ อนที่ (Web mobile
application)
๒.๕ การเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานรัฐเพิ่มเติมซึ่งขอเชื่อมโยงข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์
ที่ดินและห้องชุด จากกรมที่ดิน และข้อมูลประวัติผู้ประกันตนและสถานที่พยาบาลของสานักงานประกันสังคม
๓. ระบบดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติงานสานักงานศาลปกครอง หรือ ระบบสานักงานอัจฉริยะ
(Smart Office) กาหนดแผนการพัฒนาดิจิทัลสนับสนุนการปฏบัติงานของหน่วยงานภายในสานักงานศาลปกครอง
โดยกาหนดแผนการพัฒนาระบบดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนี้
๓.๑ การเชื่อมโยงระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยการสแกนใบหน้ากับระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์
และขยายการใช้งานไปยังสานักงานศาลปกครองในภูมิภาค และรายงานการลาของบุคลากรสาหรับการบริหารงาน
ทั่วไปของสานักงานศาลปกครองทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
๓.๒ ระบบขอใช้บริการห้องสมุดออนไลน์ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ หอสมุด
กฎหมายมหาชน ห้องสมุดสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ห้องสมุด
สัญญา ธรรมศักดิ์) ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า ห้องสมุดสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ห้องสมุดสานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ห้องสมุดสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และห้องสมุดกลาง สวทช. (ฝ่ายบริการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS))
๓.๓ ระบบติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการติดตาม
ผลการดาเนินงานของหน่วยงานสาหรับผู้บริหารสานักงานศาลปกครอง รวมทั้งการติดตามงานทางด้านกฎหมาย
๓.๔ ระบบสารสนเทศสานักตรวจสอบภายในของสานักงานศาลปกครอง
๓.๕ ระบบฐานข้อมูล บริห ารงานทุ นส านั ก งานศาลปกครอง โดยพัฒ นาระบบเพิ่ มเติ ม ตาม
ความต้องการผู้ใช้งานระบบ
๔. ระบบเทคโนโลยีทางด้านข้อมูล สนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานและการตัดสินใจสาหรับ
ผู้บริหารศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
๔.๑ การแปลงข้อมูลกระดาษในแฟ้มสานวนให้เป็นข้อมูลดิจิทัล โดยพิจารณาแฟ้มสานวนคดี
ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาทั้งของศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดทั้งในส่วนกลางและในภูมิภาค ซึ่ง
การแปลงเอกสารกระดาษในแฟ้มสานวน เป็นข้อมูลดิจิทัลซึ่งเป็นหลักการพื้ นฐานที่สาคัญของการพัฒนาระบบ
ศาลอัจฉริยะ (e-Court) ที่ศาลทั่วโลกต้องดาเนินการ โดยมีเป้าหมายการแปลงเอกสารในแฟ้มสานวนอย่างน้อย
ร้อยละ ๕๐ ของคดีที่อยู่ระหว่างพิจารณาในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุด
๔.๒ การจัดทาธรรมาภิบาลข้อมูลของศาลปกครองตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล ภาครัฐ (Data
Governance for government) เพื่อกาหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสียในการบริหาร
จั ด การข้ อ มู ล โดยประกอบด้ ว ย สภาพแวดล้ อ มของธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล กฎเกณฑ์ ห รื อ นโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับการดาเนินงานกับข้อมูล บทบาทและความรับผิดชอบในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ กระบวนการธรรมาภิบาล
ข้อมูล ภาครั ฐ เพื่อสร้ างความมั่ น คงปลอดภัยของข้อมูล เช่น การรักษาความลั บ การเข้าถึงข้อมูล การรักษา
ความเป็นส่วนบุคคล และคุณภาพของข้อมูล
๔.๓ การใช้ ประโยชน์ ข้ อมู ลเพื่ อการเพิ่ มขี ดความสามารถในการตั ด สิ น ใจโดยใช้ เ ทคโนโลยี
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (BI) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดสาหรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
๗๖ | หน้า

ขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล และตอบสนองอย่างฉับไว ช่วยสนับสนุน
การขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล สร้างโมเดลการบริหารใหม่ ๆ สร้างการดาเนินงานในรูปแบบอัตโนมัติ
รวมไปถึงการพัฒนาบริการและสร้างช่องทางในการให้บริการใหม่ ๆ ในอนาคต
๔.๔ ศึกษาการวางระบบการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big Data) ที่เป็นประโยชน์
สนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง ซึ่งมีปัจจัยสาคัญประกอบด้วย
(๑) ข้อมูลที่พร้อมและมีคุณภาพ โดยจัดทาข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และมีการไหล
เข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง ทาให้ขนาดของข้อมูลขยายแบบเท่าตัวตลอดเวลา การจะบริหารข้อมูลที่มีการขยายตัว
รวดเร็ว จาเป็นต้องมีการสร้างระบบการเก็บ และเชื่อมโยงข้อมูลให้ดี นอกจากนี้ ยังต้องมีการปรับโครงสร้างของ
ข้อมูล และมีการประเมินคุณภาพของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
(๒) วิธีการใช้ข้อมูล (การสร้างระบบในการเก็บ และเชื่อมโยงข้อมูล โดยต้องอาศัยหลักการ
ETL (Extract-Transform-Load) และมีการสร้าง Data Lake ที่มีคุณภาพ) การสร้างระบบการประมวลผล และ
แสดงผลลัพธ์ โดยเฉพาะระบบการประมวลผลที่ มีความเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของศาลปกครอง ซึ่งต้องทา การ
ปรับโมเดลข้อมูล Customized data model ส่วนการแสดงผลลัพธ์นั้นคนที่สามารถเสนอความต้องการได้ดีที่สุด
คือ นักวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความเข้าใจภารกิจและข้อมูลขององค์กรอย่างดี
(๓) บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี Big Data จาเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลาย
โดยพื้นฐาน ประกอบด้วย วิศวกรข้อมูล (Data engineer) เพื่อทาหน้าที่ออกแบบ Data pipeline ตั้งแต่การนา
ข้อมูลดิบเข้าระบบออกแบบ Data Lake สร้าง Data Mart เตรียมข้อมูลก่อนนาไปวิเคราะห์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
(Data scientist) ทาหน้าที่ออกแบบ Data model นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data analyst) ทาหน้าที่เสนอความต้องการ
ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล และออกแบบช่องทางการแสดงผล นักวิเคราะห์องค์กร (Business analyst) คนที่ให้
ความต้องการในกระบวนการทางาน ทั้งกระบวนหลักและกระบวนการสนับสนุน ผู้ใช้ที่มีความฉลาดในการใช้
ประโยชน์ข้อมูล (Smart user) คือ ผู้ใช้ระบบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งข้อมูลดิบ ผู้จัดการโครงการ (Project
manager) ผู้ทาหน้าที่ควบคุมการทางาน ทั้งในเรื่องของงบประมาณ และระยะเวลาในการดาเนินการแต่ละส่วน
รวมถึงอาจมีความจ าเป็ นต้องใช้ Data visualization designer หรือ วิศวกรด้านซอฟต์แวร์ (Software engineer)
โดยต้องเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม รวมทั้งความเป็นผู้นาของผู้บริหารที่เข้าใจและสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างชาญฉลาด และการให้ความร่วมมือกันบุคลากรในองค์กรที่เป็นเจ้าของข้อมูลในแต่ละส่วน
๕. ระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล กาหนดแผนการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัย
และจัดหาสิ่งสนับสนุน ทางดิจิทัลที่มีความทันสมัย สนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี และการดาเนินงานของ
สานักงานศาลปกกครองโดยกาหนดแผนการพัฒนา ดังนี้
๕.๑ การจัดหาระบบความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลของศาลปกครองเพิ่มเติม โดยจัดหาระบบ
ความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนพื้นที่สารองจัดเก็บข้อมูล หรือ ระบบคลาวด์ พร้อมอุปกรณ์และระบบ
สารองข้อมูลสาหรับให้บริการประชาชน
๕.๒ การจัดหาสิ่งสนับสนุนการใช้งานทางดิจิทัลของศาลปกครอง โดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุ ปกรณ์ ต่ อพ่ วงส าหรั บทดแทนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี อ ายุ น านเกิ น ๑๐ ปี เพิ่ ม เติ ม จ านวน ๑๕๐ ชุ ด
สนับสนุนตุลาการและบุ คลากรในศาลปกครอง รวมทั้งจัดหาเครื่องสแกนเนอร์แปลงเอกสารเป็นข้อมูล ดิ จิทัล
จานวน ๔๐ เครื่อง
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ระยะที่ ๒: เพิ่มประสิทธิภาพระบบดิจิทัลเริ่มต้น ก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในปี ๒๕๖๕ (Initial step towards Smart Admincourt) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศาลปกครอง
มีการเพิ่มช่องทางการให้ บ ริ การประชาชนด้ว ยระบบดิจิทัล ครอบคลุ มทุ กขั้นตอน รวมทั้งพัฒ นาระบบดิจิทัล
สนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีได้ครบถ้วนตามกระบวนพิจารณาทางอิเล็ กทรอนิกส์ ของของศาลปกครอง
รวมทั้งมีการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยพัฒนาระบบดิจิทัล และขับเคลื่อนการพัฒนาศาลปกครองให้เริ่มก้าวเข้าสู่
ศาลปกครองอั จ ฉริ ย ะ ได้ แ ก่ เทคโนโลยี ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Machine Learning, Chatbot, Speech-to-Text)
นอกจากนี้ มีการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และทะเลสาป
ข้อมูล (Data Lake) เพื่อสร้างระบบการสืบค้นข้อมูลอัจฉริยะ (Smart search) ภายใต้ระบบความมั่นคงปลอดภัย
ที่ครอบคลุมระบบงานเทคโนโลยีดิจิทัล ที่พร้อมด้วยคอมพิวเตอร์อุปกรณ์สิ่งสนับสนุนทางดิจิทัลเพื่ อการปฏิบัติงาน
และการบริ การประชาชน พร้ อมทั้งมีการพัฒ นาทักษะทางดิจิทัล ให้ บุคลากรของศาลปกครองและส านักงาน
ศาลปกครอง โดยสรุประบบดิจิทัลตามแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ในแต่ละส่วน ดังนี้
๑. ระบบดิจิทัลเพื่อบริการประชาชน หรือ ระบบบริการอัจฉริยะ (Smart service) กาหนด
แผนการพัฒนาระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ดังนี้
๑.๑ ขยายการจั ดหาเพิ่ มเติ ม ระบบดิจิ ทัลภายในห้ องพิจารณาคดี /ไต่สวนทางอิ เล็ กทรอนิ กส์
(e-Courtrooms) สาหรับศาลปกครองในภูมิภาคให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่ออานวยความสะดวก ประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่คู่กรณี โดยสามารถขอรับฟังการพิจารณา/ไต่สวนคดีได้ในศาลปกครองที่สะดวก
ต่อการเดินทางของคู่กรณี
๑.๒ ระบบขอรับคาปรึกษาแนะนาโต้ตอบอัตโนมัติ ซึ่งประยุกต์ใช้นานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เรื่อง Chatbot เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถการบริการโดยพัฒนาระบบ
ให้คาปรึกษาแนะนาคดีปกครองอัตโนมัติ (Smart consult) โดยสามารถโต้ตอบให้บริการแก่ประชาชนได้ตลอด
๒๔ ชั่วโมง ทั้งในเวลาและนอกเวลาทาการ
๑.๓ ระบบบริการขอตรวจ/ขอคัดและรับรองสาเนาเอกสารในสานวนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Certified document) เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการสาหรับคู่กรณีที่ฟ้องคดีผ่านช่องทางปกติหรือทางกระดาษ
ได้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้บริการ ณ ที่ตั้งศาลปกครอง โดยมีการเชื่อมโยงระบบบริการ
เข้ากับระบบสานวนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Records) ซึ่งมีการแปลงเอกสารในแฟ้มสานวนกระดาษให้เป็นข้อมูลดิจิทัล
กาหนดสิทธิ์และจัดระบบความปลอดภัยและความลับของเอกสารในสานวนด้วยธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data
Governance)
๑.๔ ระบบดิจิ ทัลที่ครอบคลุมถึงการบังคับคดีปกครองในรูปแบบระบบดิจิทัล ได้ แ ก่ การยื่ น
เอกสารค าร้ อ งส าหรั บ การบั ง คั บ คดี (e-Filing) และการช าระเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Payment) ส าหรั บ
การบังคับคดีปกครอง
๒. ระบบดิจิทัลสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี หรือ ระบบศาลอัจฉริยะ (Smart court)
กาหนดแผนดาเนินงาน ดังนี้
๒.๑ กาหนดแผนการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานรัฐเพิ่มเติมกับสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ซึ่งรองรับการใช้งานของหน่วยงานภายในหลายหน่วยงาน
๒.๒ พัฒนาต่อยอดระบบสืบค้นอัจฉริยะให้มีประสิทธิภาพช่วยสนับสนุน การพิจารณาพิพากษา
คดีของตุลาการและพนักงานคดีปกครอง รวมทั้งการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ปัญญาประดิษฐ์ AI
๗๘ | หน้า

ส่วนของ Machine Learning, Speech-to-Text มาประยุกต์ใช้เพื่ออานวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานคดี ป กครองให้ ดี เ พิ่ ม มากขึ้ น โดยน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ พั ฒ นาระบบช่ ว ยจั ด ท าค าฟ้ อ ง ระบบช่ ว ยร่ า ง
คาพิพากษา/คาสั่ ง ระบบช่ว ยแปลงข้อมูล ภาพและเสี ยงเป็นข้อความสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี ข อง
ตุลาการ และการปฏิบัติงานของพนักงานคดีปกครอง
๓. ระบบดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติงานสานักงานศาลปกครอง หรือ ระบบสานักงานอัจฉริยะ
(Smart Office) กาหนดแผนดาเนินงาน ดังนี้
๓.๑ ระบบทดแทนระบบ PBB รองรับการทางานเพื่ อ การบริห ารแผนงบประมาณ ระบบ
การเงินและบัญชี ระบบบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารทรัพย์สิน ระบบติดตามและรายงานผลการปฎิบัติงาน
ทุกระดับ
๓.๒ ระบบการตรวจสอบครุภัณฑ์สานักงานศาลปกครองด้วยบาร์โค้ด และคิวอาร์โค้ด ซึ่งจะ
ช่วยลดระยะเวลาการตรวจสอบครุภัณฑ์ให้มีความรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
๓.๓ ระบบการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronics & Digitally signature) สาหรับบุคลากร
สานักงานศาลปกครอง ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การรับทราบผลการเลื่อนเงินเดือน
๓.๔ ขยายระบบขอใช้ บ ริ ก ารห้ อ งสมุ ด ออนไลน์ เ พิ่ ม เติ ม ได้ แ ก่ ส านั ก งานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง สานักงานศาลยุติธรรม สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และศูนย์เรียนรู้
และหอสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
๔. ระบบเทคโนโลยีทางด้านข้อมูล สนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานและการตัดสินใจสาหรับ
ผู้บริหารศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
๔.๑ ขยายการแปลงข้อมูลกระดาษในแฟ้มสานวนให้เป็นข้อมูลดิจิทัล โดยพิจารณาแฟ้มสานวน
คดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาทั้งของศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสู งสุดทั้งในส่วนกลางและในภูมิภ าค
ซึ่งการแปลงเอกสารกระดาษในแฟ้มสานวน เป็นข้อมูลดิจิทัลซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานที่สาคัญของการพัฒนาระบบ
ศาลอัจฉริยะ (e-Court) ที่ศาลทั่วโลกต้องดาเนินการ โดยมีเป้าหมายการแปลงเอกสารในแฟ้มสานวน ร้อยละ ๖๐
ของคดีที่อยู่ระหว่างพิจารณาในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุด
๔.๒ จั ดทาธรรมาภิบ าลข้อมูล ของศาลปกครองตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล ภาครัฐ (Data
Governance for government) เพื่อกาหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสียในการบริหาร
จั ดการข้อมูล โดยประกอบด้วย สภาพแวดล้ อมของธรรมาภิบาลข้อมูล กฎเกณฑ์หรือนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานกับข้อมูล บทบาทและความรับผิดชอบในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เช่น การรักษาความลับ การเข้าถึงข้อมูล การรักษาความเป็น
ส่วนบุคคล และพัฒนาคุณภาพของข้อมูลเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์
๔.๓ พัฒนาต่อยอดเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจโดยใช้เทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
อัจฉริยะ (BI) และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดสาหรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล และตอบสนองอย่างฉับไว ช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างโมเดลการบริหารใหม่ ๆ สร้างการดาเนินงานในรูปแบบอัตโนมัติ รวมไปถึงการพัฒนา
บริการและสร้างช่องทางในการให้บริการใหม่ ๆ ในอนาคต
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๕. การจัดหาระบบความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลของศาลปกครองเพิ่มเติม
๕.๑ โดยจัดหา ระบบความมั่นคงปลอดภัยระบบดิจิทัลของศาลปกครองเพื่อวิเคราะห์ ข้อมูล
การจราจรของระบบสารสนเทศทดแทนอุปกรณ์ที่มีอายุนานเกิน ๑๐ ปี รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย
โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลสาหรับบริการประชาชน
๕.๒ การจัดหาสิ่งสนับสนุนการใช้งานทางดิจิทัลของศาลปกครอง ได้แก่ จัดหาคอมพิวเตอร์ที่มี
อายุนานเกิน ๑๐ ปี เพิ่มเติมจานวน ๘๘๐ ชุด สาหรับทดแทนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของปี พ.ศ. ๒๕๕๔
และจั ดหาเพิ่มเติม รวมทั้ง คอมพิว เตอร์ พกพาสนั บสนุนการปฏิบัติ งานรูป แบบ WFH จานวน ๕๕๐ ชุด เพื่ อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรของศาลปกครองทุกกลุ่มภารกิจ
๖. การพัฒนาความรู้และทักษะทางดิจิทัลให้บุคลากรศาลปกครองให้พร้อมก้าวเข้าสู่ศาลปกครอง
อัจฉริยะ Smart people โดยครอบคลุมบุคลากรทุกกลุ่มทั้งผู้บริหารศาลปกครอง ตุลาการศาลปกครอง ผู้บริหาร
สานักงานศาลปกครอง และบุคลากรสานักงานศาลปกครองทุกระดับ โดยกาหนดทิศทางการพัฒนาความรู้ และทักษะ
ทางดิจิทัล ดังนี้
๖.๑ พัฒนาผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงทางดิจิ ทั ล โดยมุ่งเน้ นผู้ บริ หารศาลปกครองและส านั กงาน
ศาลปกครองให้เป็นผู้นาที่มีความรู้และความเข้าใจในการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับการดาเนินงานของ
ศาลปกครอง รวมทั้งมีทักษะทางด้ านดิจิ ทัลที่เพิ่ มขึ้น และเป็นต้นแบบสนั บสนุนบุ คลากรให้ ปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบ
การทางานโดยใช้ความรู้และทักษะทางดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนการพัฒนาศาลปกครอง
เริ่ มต้นก้าวเข้าสู่ ศาลปกครองอัจฉริ ยะ (Smart Admincourt) รวมทั้งจัดทากรอบการพัฒนาทั กษพความรู้พื้ นฐาน
ทางดิ จิ ทั ล (Digital Literacy) เพื่ อเพิ่ มความรู้ ความเข้ าใจการประยุ กต์ ใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลอย่ างมี ประสิ ทธิ ภ าพ
การขับเคลื่อนเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล และความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูลสาหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ
๖.๒ การพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรสานักงานศาลปกครอง โดยกาหนดแนวทางการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้เครื่องมือดิจิทัล หรือ
แอปพลิเคชันพื้นฐานสาหรับการปฏิบัติงาน การใช้ระบบดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติงานของศาลปกครอง เครื่องมือ
ดิจิทัลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์สาหรับการปฏิบัติงาน เพิ่มทักษะการจัดทาข้อมูลตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
สาหรับจัดเก็บเอกสารในแฟ้มสานวน เพื่อประโยชน์สาหรับการให้บริการประชาชน คู่กรณี และสนับสนับสนุน
การพิจารณาพิพากษาคดีของตุลาการศาลปกครอง รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ส าหรับ
การบริหารจัดการและการตัดสินใจสาหรับผู้บริหาร
๖.๓ การพั ฒนาความรู้ และทั กษะบุ คลากรผู้ ปฏิ บั ติ งานด้ านเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล โดยก าหนด
ให้บุคลากรมีการอบรมความรู้ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ได้แก่ เทคโนโลยีด้านระบบข้อมูล
และเครื่องมือทางด้านข้อมูล (เช่น Big Data, Data Lake, Hadoop เป็นต้น) ความเข้าใจการเตรียมข้อมูลและ
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์ Business Intelligence: BI การประยุกต์ใช้ความรู้ปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนา
หุ่นยนต์สนทนา (Chatbot) เพื่อการบริการภาครัฐ การสร้างความรู้ความเข้าใจภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อนาไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ การใช้ เ ทคโนโลยี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานความปลอดภั ย ส าหรั บ การท าธุ ร กรรม
อิเล็ กทรอนิ กส์ (Public Key Infrastructure, Blockchian เป็นต้น) การบริหารจัดการอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัย
ทางดิจิทัล (อุปกรณ์ความปลอดภัยระบบเครือข่าย ความปลอดภัยการใช้งานอินเทอร์เน็ต เป็นต้น)
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ตัวชี้วัดความสาเร็จขับเคลื่อนก้าวเข้าสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt)
ตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
คุณภาพการให้บริการ

ประสิทธิผลการดาเนินงาน

ประสิทธิภาพการดาเนินงาน

การพัฒนาบุคลากร

- ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นการใช้ระบบดิจิทัล
ของผู้รับบริการภายนอกร้อยละ ๖๕ - ๗๕
- ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นการใช้ระบบดิจิทัล
ผู้รับบริการภายในร้อยละ ๖๕ - ๗๕
- ร้อยละผลสาเร็จของงานที่บุคลากรศาลปกครองใช้ระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลสนับนุนการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๗๐
- ร้อยละความสาเร็จการดาเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลของ
ศาลปกครองฯ
- จานวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาแล้วเสร็จ
- อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของจานวนขั้นตอนในการอานวยความยุติธรรม
ที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อความโปร่งใส ความสะดวก รวดเร็ว
- ร้อยละของบุคลากรที่ใช้ประโยชน์จากระบบดิจิทัลมากกว่าร้อยละ ๘๐
- มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่เกี่ยวกับความรู้ด้านคดีปกครอง
คาพิพากษา/คาสั่งและแนวปฏิบัติราชการที่ดี
- ร้อยละจานวนบุคลากรในแต่ละระดับมีทักษะทางด้านดิจิทัลเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕๐
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งบประมาณ/โครงการสาคัญขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
สรุปจำนวนโครงกำร และงบประมำณตำมแผนพัฒนำดิจิทัลศำลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลและ
นวัตกรรมให้พร้อมสาหรับการ
พัฒนา
ศาลปกครองอัจฉริยะ
- Smart service
- Smart court
- Smart Office
ยุทธศาสตร์ที่ ๒

จานวน
โครงการ

ปี/วงเงินงบประมาณ (บาท)

รวมเงิน

๒๕๖๔

๒๕๖๕

(บาท)

๔

๔๔,๘๗๕,๘๐๐

๓๖,๗๒๕,๐๐๐

๘๑,๖๐๐,๘๐๐

๓

๑,๑๘๔,๐๐๐

๖๑๕,๐๐๐

๑,๗๙๙,๐๐๐

๒

๓๗,๑๗๗,๐๐๐

๘๐,๗๑๔,๘๐๐

๑๑๗,๘๙๑,๘๐๐

ปรับเปลี่ยนศาลปกครองให้
เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน
ด้วยข้อมูลดิจิทัล (Datadriven organization)
- Data Transform
- Data for Excellence
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
เพิ่มประสิทธิภาพ
โครงสรางพื้นฐานทางดิจิทัลให้
มีมาตรฐานและความมั่นคง
ปลอดภัย
- ระบบความปลอดภัยทาง
ดิจิทัล
- ระบบคลาวด์
- ระบบประชุมทางไกลผ่าน
จอภาพ
- ระบบเครื่องแม่ข่ายสาหรับ
การบริการ
- เครื่องคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
และอุปกรณ์ต่อพ่วง
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๔

จานวน
โครงการ

ปี/วงเงินงบประมาณ (บาท)

รวมเงิน

๒๕๖๔

๒๕๖๕

(บาท)

๔

๒,๙๒๕,๘๐๐

๒๕๕,๖๐๐

๓,๑๘๑,๔๐๐

การพัฒนาทักษะดิจิทัล
บุคลากรศาลปกครองที่ชาญ
ฉลาด (Smart people) ให้
พร้อมก้าวเข้าสู่ศาลปกครอง
อัจฉริยะ
- พัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ทางดิจิทัล
- ตุลาการศาลปกครอง
ผู้เข้ารับการอบรม
- บุคลากรสานักงาน
ศาลปกครองที่เข้ารับ
การอบรม
วงเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
๑. สรุ ปวงเงินงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนพัฒนาดิจิทัลศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
ประกอบด้วยโครงการ จานวน ๑๒ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒๐๔,๔๗๓,๐๐๐ บาท โดยมีวงเงินในปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวงเงิน ๘๖,๑๖๒,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑๔ และปีงบปรมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ในวงเงิน ๑๑๘,๓๑๐,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๖ ซึ่งรวมวงเงินสนับสนุนการพัฒนาเพิ่มขึ้นทุกปีตามลาดับ
เพื่อพัฒนาศาลปกครองเข้าสู่การเป็นศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt) ตามแผนภาพด้านล่าง

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

ปี ๒๕๖๔
๘๖,๑๖๒,๖๐๐
๔๒.๑๔%
ปี ๒๕๖๕
๑๑๘,๓๑๐,๔๐๐
๕๗.๘๖%
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๒. สรุปวงเงินงบประมาณตามยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาดิจิทัลศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
ประกอบด้ วยโครงการ จ านวน ๑๒ โครงการ วงเงิ นงบประมาณ ๒๐๔,๔๗๓,๐๐๐ บาท โดยมี วงเงิ นงบประมาณ
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศาลปกครองเข้าสู่การเป็นศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt) โดยการพัฒนา
ดิจิทัลให้ความสาคัญในการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลมากที่สุด ในวงเงิน ๑๑๗,๘๙๑,๘๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๖๖ ซึ่งเป็นการลงทุนและพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลซึ่งเป็นการลงทุนและ
พัฒนาทางด้าน Hardware มีแผนการพัฒนาระบบดิจิทัลสนับสนุนการบริการประชาชน การพิจารณาพิพากษาคดี
ของศาลปกครอง และการบริ หารจัดการองค์กรของสานักงานศาลปกครอง ซึ่ งเป็นการลงทุนและพัฒ นาทาง
ด้าน Software ในวงเงิน ๘๑,๖๐๐,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๙๐ การพัฒนาความรู้และทักษะทางดิจิทัล
ให้แก่ตุลาการศาลปกครองและบุคลากรสานักงานศาลปกครอง ซึ่งเป็นการลงทุนและพัฒนาทางด้าน Peopleware
ในวงเงิน ๓,๑๘๑,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๖ รวมทั้งการแปลงข้อมูลกระดาษเป็นข้อมูลดิจิทัลและการใช้
ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาไปสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ ในวงเงิน ๑,๗๙๙,๐๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๘% ตามลาดับ ตามแผนภาพด้านล่าง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
๓,๑๘๑,๔๐๐
๑.๕๖%
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
๘๑,๖๐๐,๘๐๐
๓๙.๙๐%
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
๑๑๗,๘๙๑,๘๐๐
๕๗.๖๖%
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
๑,๗๙๙,๐๐๐
๐.๘๘%

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

กลไกการขับเคลื่อนและติดตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕)
เพื่อให้ศาลปกครองสามารถปรับเปลี่ยนองค์กรเข้าสู่บริบทการดาเนินงานในรูปแบบของศาลปกครอง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Admincourt) และพั ฒ นาความพร้ อ มก้ า วสู่ ก ารการพั ฒ นาไปเป็ น ศาลปกครองอั จ ฉริ ย ะ
(Smart Court) กลไกการขับเคลื่อนและติดตามเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสาคัญในการผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ รั บ รู้ บ ทบาทในการร่ ว มกั น พั ฒ นาศาลปกครองไปเป็ น ศาลปกครองอั จ ฉริ ย ะ โดยแนวทางการขั บ เคลื่ อ น
โดยการกากับติดตามการดาเนินงาน ดังนี้
๘๔ | หน้า

กลไกเชิงนโยบาย กลไกเชิงนโยบายสามารถดาเนินการผ่านคณะกรรมการที่กากับดูแลทิศทางการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลของศาลปกครอง ซึ่งมีหน้าที่และอานาจในการเสนอแนะนโยบาย และกากับให้สานักงานศาลปกครอง
มีการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาดิจิทัล อีกทั้งสามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดเพื่อประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงถือเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันให้หน่วยงานภายในสานักงานศาลปกครอง
สามารถปฏิบั ติงานให้ เกิ ดผลสั มฤทธิ์ ได้ตามวิสั ยทั ศน์ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการนามาเป็นรากฐานในการเตรี ยม
การจั ด ท าแผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล ของศาลปกครองในฉบั บ นี้ แ ละฉบั บ ต่ อ ไป ซึ่ ง สามารถสร้ า งกลไกเชิ ง นโยบาย
ผ่านคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองและบริ การ
ประชาชน เพื่อความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนและผลักดันหน่วยงานภายในส านัก งานศาลปกครองให้สามารถ
ปฏิ บั ติ งานให้ เกิ ดผลสั มฤทธิ์ ได้ ตามวิ สั ยทั ศน์ และเป้ าหมายแผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล ฯ และแม่ บทของศาลปกครอง
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
กลไกการพิจารณากลั่นกรองและบริหารจัดการ โครงการและงบประมาณทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อให้โครงการประสบความสาเร็จ รวมทั้งแก้ไขอุปสรรคด้านการจัดสรรงบประมาณ และบริหารงบประมาณ
ตามโครงการที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อี ก ทั้ ง ลดความซ้ าซ้ อ นในการพิ จ ารณางบประมาณ
หากโครงการใดได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง และได้ผ่านการพิจารณาทางด้านงบประมาณ
โครงการดังกล่าวจะถูกรวบรวมเป็นวงเงินงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการประจาปีของสานักงานศาลปกครอง
โดยมีสานักบริหารยุทธศาสตร์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการกลั่นกรองและนาเสนอแก่คณะอนุกรรมการบริหาร
ศาลปกครองด้ า นการบริ ห ารและงบประมาณ และคณะกรรมการบริ ห ารศาลปกครองเพื่ อ เสนอต่ อ ส านั ก
งบประมาณ และการบริหารการใชัจ่ายเงินงบประมาณของโครงการต่อไป
กลไกการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภายในและความร่วมมือจากหน่วยงานทางด้านดิจิทัล เพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภายในทุกหน่วยงานในสั งกัด และหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริม
การพัฒ นาเทคโนโลยี ดิจิ ทัล ของภาครั ฐ หรือการร่ว มแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ และองค์ ความรู้ ข องบุ ค ลากร
ภาครัฐ สาหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ รองรับการให้บริการแก่ประชาชน โดยมีสานัก
วิทยาการสารสนเทศเป็นหน่วยงานรับผิดชอบสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐทางด้านดิจิทัล เช่น
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ เป็นต้น
กลไกการติดตามและประเมินผลโครงการ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาดิจิทัล
ของศาลปกครองฯ เพื่ อทราบภาพรวม สถานะการด าเนิ นการ และสภาพปั ญหาอย่ างเป็ นระบบทั่ วทั้ งองค์ กร
โดยมอบหมายให้ผู้บริหารศาลปกครองและผู้บริหารสานักงานศาลปกครอง เพื่อกาหนดมาตรการในการส่งเสริมและ
แก้ไขปัญหา รวมทั้งการติดตามและประเมินผลโครงการรายยุทธศาสตร์จนถึงระดับกลยุทธ์ในการดาเนินงาน
ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
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กลไกระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารด าเนิ น งาน การน าแผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล ไปสู่ ก ารปฏิบั ติ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารจั ด ตั้ง
ทีมปฏิบัติการเฉพาะ (Workforce) ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นบทบาทสาคัญในการขับเคลื่ อนการดาเนินงาน ได้แก่
ทีมสาหรับการติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ ทีมบริหารการพัฒนาศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart
Admincourt) ทีมดาเนิ น การแปลงเอกสารเป็นข้ อ มูล ดิจิทัล ทีมการพัฒ นาข้อมูล และใช้ประโยชน์ข้ อมู ล เพื่ อ
ความเป็นเลิศของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง และทีมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและสร้างผู้ นา
การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล รวมทั้ง การสร้างวัฒนธรรมทางดิจิทัลขององค์กรที่สอดคล้องกับการพัฒนาศาลปกครอง
ไปเป็ นศาลปกครองครองอัจฉริ ยะ (Smart Admincourt) นอกจากนี้ การพัฒนาระบบและองค์ประกอบส าคั ญ
ทางด้านดิจิทัล มีสานักวิทยาการสารสนเทศเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการพัฒนาผลผลิตสาคัญภายใต้การพัฒนา
ศาลปกครองอั จ ฉริ ย ะ (Smat Admincourt) ตามแผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล ของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
ได้ แก่ ระบบศาลอั จฉริ ยะ (Smart court) ระบบส านั กงานอั จฉริ ยะ (Smart office) ระบบอั จฉริ ยะเพื่ อบริ ก าร
ประชาชน (Smart services) การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานอย่างชาญฉลาดพร้อมขับเคลื่อนศาลปกครองอัจฉริยะ
(Smart people) โดยการพัฒนาระบบดิจิ ทัลและพั ฒนาบุ คลากรตามกรอบมาตรฐานการด าเนิ นงานทางดิ จิ ทั ล
ที่ภาครัฐกาหนด (Digital Governance) ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่มีประสิ ทธิภาพ ความมั่นคง
ปลอดภัยทางดิจิทัลที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามกฎระเบียบที่ภาครัฐกาหนด เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับ
ให้กับบุคลากรภายใน และประชาชน คู่กรณี หน่วยงานรัฐที่ใช้บริการระบบดิจิทัลของศาลปกครองและสานักงาน
ศาลปกครอง
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โครงสร้างกลไกและภารกิจการขับเคลื่อนนาแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ไปสู่การปฏิบัติ

หน่วยงานความร่วมมือ

หน่วยงานขึ้นตรง

โครงสร้างกลไกและภารกิจการขับเคลื่อนนาแผนพัฒนาดิจิทัลไปสู่การปฏิบตั ิ
ตามโครงสร้างกลไกการขับเคลื่อนนาแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครองไปสู่การปฏิบัติจาเป็นต้องกาหนด
ภารกิจการดาเนิ นงานของทีมปฏิบั ติการเฉพาะในแต่ล ะด้าน ทั้งนี้การดาเนินงานของทีมแต่ล ะด้านอยู่ภ ายใต้
การขับเคลื่อนกากับดูแลของผู้บริหารสานักงานศาลปกครอง และรายงานความคืบหน้าการดาเนินงานต่อผู้บริหาร
ศาลปกครอง รวมทั้งคณะกรรมการในระดับนโยบาย ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีป กครองและบริการประชาชน คณะอนุกรรมการบริ ห ารศาลปกครอง
ด้านการบริ ห ารและงบประมาณ และคณะกรรมการบริห ารศาลปกครอง ตามล าดับ (โครงสร้างภารกิจตาม
แผนภาพด้านล่าง) โดยมีภารกิจการปฏิบัติงานตามโครงสร้างภารกิจอธิบายได้ดังนี้
๑. ทีมกากับ/ติดตาม/ประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลฯ มีหน้าที่ในการติดตามความคืบหน้า
โครงการในความรับ ผิดชอบของทีมขับ เคลื่ อนแต่ล ะทีม และโครงการสาคัญ รวมทั้งโครงการตามแผนพัฒ นา
ดิจิทัลฯ ภายใต้การดาเนินงานของสานักวิทยาการสารสนเทศ
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๒. ที ม ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาศาลปกครองอั จ ฉริ ย ะ (Smart Admincourt workforces) มี ห น้ า ที่
ในการบริ ห ารขับ เคลื่ อ นการริ เริ่ มการพัฒ นาศาลปกครองอัจ ฉริย ะตามแผนพัฒ นาดิจิ ทัล ฯ รวมทั้งสนับสนุ น
ทรั พยากรส าหรั บ การพัฒ นาระบบให้ บ รรลุ ผ ลส าเร็จตามเป้าหมายแผนพัฒ นาดิจิทัล ฯ โดยมีส านักวิทยาการ
สารสนเทศทาหน้ าที่ดาเนิ น การพัฒ นาระบบดิจิทัล เพื่ อสนั บสนุน การพิจารณาพิ พากษาคดีข องศาลปกครอง
ด้วยระบบศาลอัจฉริยะ (Smart court) สนับสนุนการดาเนินงานบริหารองค์การ (Smart office) และปรับเปลี่ยน
การให้บริการประชาชน คู่กรณี หน่วยงานภาครัฐ ด้วยระบบอัจฉริยะเพื่อการบริการ (Smart services) ภายใต้
โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามกรอบมาตรฐานภาครัฐและมาตรฐานสากล นอกจากนี้
ดาเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทางด้านดิจิทัลและนวัตกรรมกับหน่วยงานทางด้านดิจิทัลทั้งใน
และต่ า งประเทศ เช่ น ส านั ก งานรั ฐ บาลดิจิ ทั ล (องค์ ก ารมหาชน) หรื อ สพร. ส านั ก งานพั ฒ นาธุร กรรมทาง
อิเล็ กทรอนิ กส์ หรื อ สพธอ. ส านั กงาน ก.พ.ร. และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็ กทรอนิกส์ และคอมพิว เตอร์แห่ ง ชาติ
(NECTEC) เป็ น ต้น เพื่อน าเทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมที่ทันสมัย มาใช้ส นั บสนุน การพิจารณาพิ พ ากษาคดี และ
การบริหารจัดการองค์กร
๓. ทีมแปลงข้อมูลดิจิทัล (Digital transformation workforces) มีหน้าที่ในการบริหารขับเคลื่ อน
การแปลงข้อมูลเอกสารทางด้านงานคดีปกครอง งานบริหารองค์กรเป็นข้อมูลดิจิทัลตามแผนพัฒนาดิจิทัลฯ รวมทั้ง
สนบัสนุนทรัพยากรสาหรับการดาเนินงานให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายแผนพัฒนาดิจิทัลฯ
๔. ทีมการจั ดทาและใช้ป ระโยชน์ข้อมูล ดิจิทัล (Data excellence workforces) มีห น้าที่บริห าร
และขับเคลื่อนการจัดทาและใช้ประโยชน์ข้อมูล รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนงาน
คดีปกครอง งานบริหารองค์กรให้ได้ตามแผนพัฒนาดิจิทัลฯ รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรสาหรับการดาเนินงานให้
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายแผนพัฒนาดิจิทัลฯ
๕. ทีมการพัฒนาบุคลากรและสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมทางดิจิทัล (Smart
people workforces) มีหน้าที่บริหารและขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรม และผู้นาการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
รวมทั้งการพัฒนาความรู้และทักษะทางดิจิทัลให้กับ บุคลากรศาลปกครองและบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรสาหรับการดาเนินงานให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายแผนพัฒนาดิจิทัลฯ
การนาแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ไปสู่การปฏิบัติจึงต้องมีการจัดตั้งทีมปฏิบัติงาน และกาหนดหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาศาลปกครองอัจฉริยะตามแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ดังนี้
๑. การกากับ ติดตาม และประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ควรมีผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
๑.๑ คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง
๑.๒ คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษา
คดีปกครองและบริการประชาชน
๑.๒ คณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครองด้านการบริหารและงบประมาณ
๑.๔ ผู้บริหารสานักงานศาลปกครอง/กลุ่มช่วยอานวยการ
๑.๕ สานักบริหารยุทธศาสตร์
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๒. การขับเคลื่อนการพัฒนาศาลปกครองอัจฉริยะ การแปลงข้อมูล และการใช้ประโยชน์ข้อมูลดิจิทัล
เพื่อการพัฒนาส่วนประกอบสาคัญของแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ได้แก่ ระบบดิจิทัลการบริการอัจฉริยะ ระบบดิจิทัล
ศาลอัจฉริยะ ระบบดิจิทัลสานักงานอัจฉริยะ การแปลงข้อมูลเอกสารเป็นกิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนศาลปกครองอัจฉริยะ
ระบบโครงสร้างพื้นฐานและธรรมาภิบาลทางด้านดิจิทัล ควรมีผู้เกี่ยวข้องสาคัญ ได้แก่
๒.๑ ผู้บริหารสานักงานศาลปกครอง
๒.๒ สานักประธานศาลปกครองสูงสุด
๒.๓ สานักงานศาลปกครองสูงสุด
๒.๔ สานักอธิบดีศาลปกครองกลาง
๒.๕ สานักงานศาลปกครองกลาง
๒.๖ สานักงานศาลปกครองในภูมิภาค
๒.๗ สานักบังคับคดีปกครอง
๒.๘ สานักหอสมุดกฎหมายมหาชน
๒.๙ สานักบริหารยุทธศาสตร์
๒.๑๐ สานักบริหารการเงินและต้นทุน
๒.๑๑ สานักบริหารทรัพย์สิน
๒.๑๒ สานักประชาสัมพันธ์
๒.๑๓ สานักกฎหมาย
๒.๑๔ สานักบริหารกลาง
๒.๑๕ สานักวิทยาการสารสนเทศ
๓. การพัฒนาบุคลากร พัฒนาผู้นาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมทางดิจิทัลควรมี
ผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย
๓.๑ ผู้บริหารสานักงานศาลปกครอง
๓.๒ วิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฯ
๓.๓ วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง
๓.๔ สานักบริหารทรัพยากรมนุษย์
๓.๕ สานักบริหารยุทธศาสตร์
๓.๖ สานักวิทยาการสารสนเทศ
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การพัฒนาทักษะดิจิทัลของ
บุคลากรศาลปกครอง

การพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรศาลปกครอง
หลักการสาคัญ
ตามแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนปฏิบัติราชการของสานักงาน
ศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ซึ่งกาหนดเป้าหมายสาคัญที่ต้องการบรรลุผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คือ ศาลปกครองจะมีระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e - Admincourt) ที่สมบูรณ์
ประกอบด้วย ระบบสารสนเทศต่างๆ ที่สนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี ระบบที่ช่วยอานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน คู่กรณี และหน่วยงานภาครัฐ (e-Services) นอกจากนี้ แผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ได้กาหนดทิศทางเพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่ อนการพัฒนาศาลปกครองให้ ริ เ ริ่ม
ก้าวเข้าสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ (Initial toward Smart Admincourt) โดยบุคลากรจาเป็นต้องมีการพัฒ นา
ทักษะดิจิ ทัล ให้ พร้ อ มขับ เคลื่ อนการพัฒ นาศาลปกครองอัจ ฉริย ะตามยุ ทธศาสตร์และผลผลิ ต ส าคั ญ ของ
แผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมให้พร้อมสาหรับการพัฒนาศาลปกครองอัจริยะ
(Enhanced digital system) โดยมีผลผลิตสาคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ ระบบบริการสาหรับบุคลากรภายนอก หรือ ระบบบริการอัจฉริยะ (Smart service)
เป็นบริการดิจิทัลสาหรับบุคคลภายนอก โดยมุ่ง ปรับเปลี่ยนการบริการของศาลปกครองให้เป็นระบบดิจิทัล
เพื่อเพิ่มช่องทางเข้าถึงศาลปกครองให้กับประชาชน คู่กรณี และหน่วยงานภาครัฐ โดยนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาช่วยสนับสนุนการทางานของระบบให้มีขีดความสามารถในให้ บริการที่มีประสิ ทธิภาพเข้าถึงและได้รับ
บริการได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา โดยเพิ่มช่องทางระบบบริการอัจฉริยะเพื่อให้ประชาชน คู่กรณี และหน่วยงาน
ภาครัฐสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมบริการต่าง ๆ ของศาลปกครอง
ส่วนที่ ๒ ระบบบริการสาหรับบุคลากรภายใน จาแนกเป็น ๒ ผลผลิต คือ
๒.๑ ระบบศาลอั จ ฉริ ยะ (Smart court) การเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพระบบดิ จิ ทั ล สนั บสนุ น ตุ ล าการ
และพนักงานคดีปกครอง ที่ครอบคลุมกระบวนพิจารณา โดยนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
เช่ น ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ม าช่ ว ยในการพั ฒ นาระบบให้ ส ามารถค้ น หาข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ละตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน
๒.๒ ระบบสานักงานอัจฉริยะ (Smart office) การพัฒนาระบบดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
สานักงานศาลปกครองด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนงาน ได้แก่ ระบบสนับสนุน
การบริหารงบประมาณ โครงการ การเงิน พัสดุ/ครุภัณฑ์ และผลการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครอง
นอกจากนี้ ได้พัฒนาระบบสารบรรณทางอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงานศาลปกครอง ระบบบริหารจัดการวันลา
ของบุคลากรสานักงานศาลปกครอง ระบบการจัดการเอกสารสาหรับการประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Meeting) เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศองค์การผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ รวมทั้งระบบการบันทึก
ลงเวลาการปฏิบัติงานด้วยใบหน้า (Face recognition) เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปรับเปลี่ยนศาลปกครองให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลดิจิทัล (Data-driven
organization) โดยมีผลผลิตสาคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ ระบบข้อมูลดิจิทัลที่เป็นหลักการสาคัญของการพัฒนาศาลอัจฉริยะ แบ่งเป็น ๒ ผลผลิต คือ
๑.๑ ระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการแปลงจากเอกสารกระดาษเป็นข้อมูลดิจิทัล โดยสามารถดาเนินการ
แล้วเสร็จสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีและสามารถนาไปใช้ประโยชน์เพื่อลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ลดการใช้กระดาษ และประหยัดค่าใช้จ่าย เพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลดิจิทัลร่วมกัน ที่สามารถเข้าใช้งานได้
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ในเวลาเดี ย วกั น สนั บ สนุ น กระบวนพิ จ ารณาของศาลปกครองระหว่ า งผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ยทั้ ง ผู้ บ ริ ห าร
ศาลปกครอง ตุล าการศาลปกครอง พนั กงานคดีปกครอง และหน่ว ยธุรการศาล เช่น การใช้งานเอกสาร
หลักฐานในแฟ้มสานวน เป็นต้น
๑.๒ กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล ภาครัฐ (Digital Governance) เป็นกฎหมาย ระเบียบ แนวทาง
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งมีความจาเป็นสาหรับการแปลงเอกสารแฟ้มสานวนเป็นข้อมูลดิจิทัล
เพื่ อ น ามาก าหนดแนวทางในการจั ด ท ามาตรฐานส าหรั บ การแปลงและจั ด เก็ บ เอกสารข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล ใน
แฟ้มสานวนอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับการจัดเก็บข้อมูลเอกสาร หลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ให้มีมาตรฐาน ให้มีความ
มั่นคงปลอดภัย และเป็นที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ ๒ ระบบข้อมูล สารสนเทศเพื่ อสนับสนุน การบริห ารจัด การและตัดสิ นใจส าหรับผู้ บ ริ ห าร
ศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง ประกอบด้วย ข้อมูลสนับสนุนกการพิจารณาพิพากษาคดี ข้อมูล
เพื่อการบริหารจัดการคดี และข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการองค์กร โดยการใช้เทคโนโลยีข้อมูลที่ทันสมัย ได้แก่
Data Lake, Big data, Data science, Business Intelligence เป็ น ต้ น ซึ่ ง สามารถใช้ เ ป็ น พื้ น ฐานส าหรั บ
การพัฒนาต่อยอดประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้
ยุ ทธศาสตร์ ที่ ๓ เพิ่ มประสิทธิ ภาพโครงสรางพื้ นฐานทางดิ จิ ทั ลให้ มี ม าตรฐานและความมั่ น คง
ปลอดภัย (Standard infrastructure and security) โดยมีผลผลิตสาคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แบ่งเป็น
๒ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ ระบบความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับฮาร์ดแวร์ ระดับ
เครื อข่ าย ระดั บ แอปพลิ เคชั น การใช้ งาน ระบบฐานข้ อมู ล คดี ปกครอง ระบบความปลอดภั ย ข้ อมู ล และ
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์โดยมีระบบความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานระบบดิจิทัลและผู้เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ ๒ คอมพิวเตอร์และอุปกรร์ต่อพ่วงที่มีความทันสมัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาของบุคลากร
ได้เพียงพอด้วยสัดส่วน ๑:๑ รวมทั้งอุปกรณ์สนับสนุนการแปลงข้อมูลกระดาษเป็นข้อมูลดิจิทัล ที่เพีย งพอ
ต่อการจัดทาข้อมูลดิจิทัลที่เป็นหลักการสาคัญของการพัฒนาศาลอัจฉริยะ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทักษะดิจิทัลบุคลากรศาลปกครองให้พร้ อมก้า วเข้า สู่ศาลปกครอง
อัจฉริยะ โดยการพัฒนาบุคลากรให้ สามารถปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างชาญฉลาด (Smart
people) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิ ทัล และเป็ น กาลั งขับ เคลื่ อนการปฏิบั ติงานด้ว ยการใช้ข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการวางแผน สนับสนุน
การตั ด สิ น ใจ พั ฒ นานวั ต กรรมบริ ก าร และส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรมี ทั ศ นคติ ที่ เ ห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของ
การปรับเปลี่ยนศาลปกครองไปสู่การเป็นศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt) โดยมีผลผลิตสาคัญ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ
ส่ ว นที่ ๑ การพั ฒ นาทั ก ษะทางด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารศาลปกครอง ตุ ล าการ
ศาลปกครอง ผู้บริหารและบุคลากรสานักงานศาลปกครองที่ไม่ได้ปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ส่วนที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบการพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลของศาลปกครอง
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แนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัล
๑. การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและบุคลากรกลุ่มเป้าหมายของศาลปกครองตามแผนพัฒนาดิจิทัล
ของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ การพั ฒ นาทั ก ษะดิ จิ ทั ล บุ ค ลากร
ศาลปกครองให้พร้อมก้าวเข้าสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ คือ บุคลากรมีความพร้อมทั้งความรู้และทักษะเพื่อช่วย
ขับเคลื่อนการพัฒนาศาลปกครองเริ่มก้าวเข้าสู่การศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt) เพื่อเตรียมพร้อม
การพัฒนาเป็นศาลปกครองอัจฉริยะอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ ตามเป้าหมายแผนแม่บทศาลปกครอง
ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ โดยกาหนดกลยุ ทธ์ส าคัญ ๒ ด้าน คือ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาผู้ น าทาง
ด้านดิจิทัล และวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งข้อมูลให้พร้อมรองรับการพัฒนาศาลปกครองอัจฉริยะ
และกลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี
ที่ทัน สมัย เพื่อขับ เคลื่ อนการพัฒ นาศาลปกครองอัจฉริ ยะ ตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๓ ด้าน โดยทั้ง ๒ กลยุทธ์
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาทักษด้านดิจิทัล รวมทั้งบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง
ทางทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรศาลปกครองในแต่ละกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาผู้นาทางด้านดิจิทัล และวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งข้อมูลให้
พร้อมรองรับการพัฒนาศาลปกครองอัจฉริยะ โดยการพัฒนาผู้นาและบุคลากรศาลปกครองให้มีความรู้ และ
ทักษะเพื่อสร้ างการเปลี่ย นแปลง เสริ มสร้ างการทางานร่วมกันแบบข้ามสายงาน ส่ งเสริมการพัฒ นาและ
ถ่ายทอดความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล การวิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูล ที่เป็น ประโยชน์ส าหรั บ
การบริ หารจั ดการงานคดี รวมทั้ งการบริ หารจั ดการองค์ กร และสนั บสนุ นการตั ดสิ นใจส าหรั บผู้ บริ ห ารได้
อย่างชาญฉลาด และเผยแพร่เป็นบทเรียนสาหรับบุคลากรทั่วทั้ งองค์กร โดยมีกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาทักษะ
ดิจิทัล โดยมีบทบาทและพฤติกรรมของบุคลากรศาลปกครองในแต่ละกลุ่มบุคลากร ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มผู้บริ หาร หมายถึง ผู้ บริหารศาลปกครองและส านักงานศาลปกครอง ได้แก่
ประธานศาลปกครองสูงสุด รองประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานแผนกคดีในศาลปกครองสูงสุด ตุลาการหัวหน้า
คณะศาลปกครองสู งสุ ด อธิบ ดีศาลปกครองชั้นต้น รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ตุ ล าการหั ว หน้าคณะใน
ศาลปกครองชั้นต้น เลขาธิการสานักงานศาลปกครอง รองเลขาธิการสานักงานศาลปกครอง และที่ปรึกษา
สานักงานศาลปกครอง กาหนดบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง คือ เป็น “ผู้นาด้านดิจิทัล ” ที่สามารถ
กาหนดนโยบายและทิศทางของศาลปกครอง รวมถึงกระตุ้นและผลักดันให้บุคลากรศาลปกครองและสานักงาน
ศาลปกครองปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินงาน หรือการให้บริการของศาลปกครองให้มีความทันสมัยโดยนา
เทคโนโลยี ดิจิ ทัลมาใช้ เป็ น องค์กรที่ส ร้ างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้งมีการเชื่อมโยงระหว่างศาลปกครองกับ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ อื่ น และประชาชนอย่ า งเป็ น ระบบ สามารถใช้ ป ระโยชน์ ข้ อ มู ล และเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
เพื่ อ การตั ด สิ น ใจ ก าหนดนโยบายหรื อทิศทางการพัฒนาของศาลปกครอง และสร้ า งคุ ณ ค่ า จากข้ อ มู ล ของ
ศาลปกครองเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน คู่กรณีและสาธารณะ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาบริการ
กลุ่มที่ ๒ กลุ่มตุลาการและผู้ปฏิบัติงานด้านคดีปกครอง ได้แก่ ตุลาการศาลปกครอง พนักงาน
คดีปกครอง ยกเว้นพนักงานคดีปกครองที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการคดีปกครอง กาหนดบทบาทและพฤติกรรมที่
คาดหวัง คือ เป็น “ผู้รู้เท่าทันเทคโนโลยี ดิจิทัล ” ที่มีความรู้ความเข้าใจและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และสามารถน าเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัย และเป็นผู้ ที่
ใฝ่ เรี ย นรู้ มุ่งพัฒ นาตนเองให้ ส ามารถปรั บ ตัว กับ การเปลี่ ยนแปลงที่เ กิ ด ขึ้น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และสารมารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างดี
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กลุ่มที่ ๓ กลุ่มผู้ อ านวยการ หมายถึ ง ผู้ อ านวยการส านั ก กลุ่ ม และหั ว หน้ า ที ม ได้ แ ก่
ผู้อานวยการสานักงานศาล สานัก และวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญระดับสานักผู้อานวยการกลุ่ม ศูนย์ บุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายให้ ทาหน้ าที่กากับ ดูแลกลุ่ ม ช่วยงานตุลาการศาลปกครอง สานักงานศาลปกครองในภูมิภ าค และ
หัวหน้าทีม กาหนดบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง คือ เป็น “ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลระดับ
องค์กร” ที่สามารถสื่อสารนโยบายของผู้บริหารศาลปกครองมาสู่ระดับปฏิบัติ พร้อมทั้งสั่งการ กาหนดแนวทาง
วางแผน ก ากั บ ติ ด ตามดู แ ล ให้ เ กิ ด การปรั บ เปลี่ ย นรู ปแบบการด าเนิ นงานและบริ การของศาลปกครอง
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้มีการเชื่อมโยงศาลปกครองกับ
หน่วยงานภาครัฐอื่น และสามารถใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการตัดสินใจกาหนดนโยบายหรือทิศทาง
ศาลปกครอง และเปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมการพัฒนาบริการ
กลุ่มที่ ๔ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง
ยกเว้น ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านธุรการคดีปกครอง และศูนย์บริการประชาชน พนักงานคดีปกครองที่ปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการคดีปกครอง และนักวิชาการตรวจสอบภายใน กาหนดบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง คือ
เป็น “ผู้ใช้ข้อมูลดิจิทัลเพื่อสนับสนุนนโยบาย” ทีส่ ามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน มาตรฐานแนวทางหรือการจัดบริการของ
ศาลปกครอง รวมทั้งสามารถระบุความต้องการ สร้างสรรค์ออกแบบ สร้างความเชื่อมโยงและบูรณาการข้ อมูล
ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่น และประชาชนอย่างเป็นระบบ และเปิดให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการ
กลุ่มที่ ๕ กลุ่มผู้ปฏิบัติ งานด้านบริ การและบริ หารทั่วไป ได้แก่ เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง
ที่ปฏิบัติงานด้านธุรการคดีปกครอง และศูนย์บริการประชาชน วิศวกรเครื่องกล วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโยธา
สถาปนิก เจ้าพนักงานธุรการ นายช่างเทคนิค กาหนดบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง คือ เป็น “ผู้อานวย
ความสะดวกด้านดิจิ ทัล ” ที่ส ามารถให้ บ ริ การ ให้ ความช่ว ยเหลื อ อานวยความสะดวก หรือให้คาแนะนา
ในรูปแบบดิจิทัล ที่สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนและผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง
สามารถให้ข้อมูลความต้องการบริการ สร้างสรรค์นวัตกรรม ออกแบบและปรับปรุงการบริการที่มีประชาชน
เป็ น ศูน ย์ กลาง รวมถึงสนั บ สนุ น การสร้ างความเชื่ อ มโยงการบริก ารกับหน่ว ยงานภาครัฐ อื่ น และพัฒ นา
การบริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัล และรับฟังความเห็นของประชาชนและนาไปปรับปรุงการบริการและ
การปฏิบัติงานได้อย่างดี
กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มขีดวามสามารถบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความเชี่ยวชาญทาง
เทคโนโลยีที่ทัน สมั ย พัฒ นาบุ คลากรทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ปฏิบัติ ได้ อย่า งชาญฉลาด (Smart
people) มี ทั ก ษะทางด้ า นดิ จิ ทั ล เพื่ อ น าเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย มาใช้ ใ นการพั ฒ นาระบบดิ จิ ทั ล สนั บ สนุ น
การบริการและการพิจารณาพิพากษาคดี รวมทั้งความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย พัฒนา
ระบบดิ จิ ทั ล สนั บ สนุ น การบริ ก าร การบริ ห ารจั ด การคดี และการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รให้ ไ ด้ ร ะบบที่ มี
ความสามารถ ช่วยลดระยะเวลาการดาเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน และส่งมอบบริการที่มี
คุณภาพแก่ประชาชนให้ได้ตามเป้าหมาย โดยมีกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาทักษะดิจิทัล และกาหนดบทบาทและ
พฤติกรรมของบุคลากรศาลปกครองที่คาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
กลุ่มที่ ๖ กลุม่ ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ
นายช่างเทคนิคที่ปฏิบัติงานด้านบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กาหนดบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง
คือ เป็น “ผู้มีความสามารถปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีขององค์กร” สามารถบริหารโครงการ หรือเลือกเทคโนโลยี
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ที่เหมาะสมมาสร้างสรรค์และออกแบบระบบอัจฉริยะให้แก่ศาลปกครองตลอดจนสามารถดูแลและบารุงรักษา
ระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีเสถียรภาพ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถพัฒนา
ระบบให้ สอดคล้ องกับ เทคโนโลยี ที่เปลี่ ย นแปลงอย่างรวดเร็ว ได้ ซึ่งจะสร้างให้ เกิด การปรับเปลี่ ยนรูปแบบ
การดาเนินงานหรือการให้ บ ริ การของศาลปกครองและส านักงานศาลปกครองไปสู่ ระบบดิจิ ทัล ที่ส ามารถ
ช่วยสนองตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการในรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย รวมทั้งสร้างการเชื่อมโยง
ระหว่างศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง หน่วยงานภาครัฐอื่น และประชาชนอย่างเป็นระบบ และการเป็น
องค์กรที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนการดาเนินงานได้อย่างดี
กลุ่มที่ ๗ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์และ
นายช่างเทคนิ ค ที่ทาหน้ าที่บ ริ การให้ ความช่ว ยเหลื อ อานวยความสะดวกหรือให้คาแนะนาทางด้านดิจิ ทัล
กาหนดบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง คือ เป็น “ผู้อานวยความสะดวกด้านดิจิทัล ” ที่สามารถให้บริการ
ให้ความช่วยเหลือ อานวยความสะดวกหรือให้คาแนะนาเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สร้างความประทับใจ
ให้ แ ก่ ผู้ รั บ บริ ก ารทั้ ง ภายในและภายนอกหน่ ว ยงานในการใช้ ง านระบบดิ จิ ทั ล รวมทั้ ง สามารถให้ ข้ อ มู ล
ความต้องการบริการ สร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงสนับสนุนการสร้างความเชื่อมโยงการบริการกับหน่วยงาน
ภาครัฐอื่น และพัฒนาการบริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
๒. ทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลตามแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงเป็นรั ฐบาลดิจิทัล หรือปรับเปลี่ยนเข้าสู่ องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งที่บุคลากรศาลปกครองต้องมีการพัฒนาทักษะให้เทียบเคียงกับหน่วยงานภาครัฐอื่น โดยได้กาหนด
แนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐที่สาคัญ ๗ ประการ ดังนี้
๒.๑ ทักษะการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) พัฒ นา
ทักษะและขีดความสามารถการกาหนดนโยบายและทิศทางเพื่อแก้ปัญหาการทางานแบบแยกส่วน สามารถ
ออกแบบองค์กรดิจิทัลอนาคต (Future Design) กาหนดกรอบปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงานขององค์กรดิจิทัล
กาหนดยุทธศาสตร์มุ่งเป้าและลงทุนเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม กาหนดทิศทางและบริหาร
จัดการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้วยนวัตกรรม และสนับสนุนการ
ให้บริการและการดาเนินงานดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
๒.๒ ทักษะด้ า นผู้น าดิ จิ ทัล (Digital Leadership) เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารให้ มี
ความสามารถกาหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ทางดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล
กาหนดแนวทางการบ่ มเพาะคนพัน ธุ์ใหม่ (Digital DNA) หรือ ผู้ นาการเปลี่ ยนแปลง ที่มีความสามารถใน
ด้านกระบวนงาน และเข้าใจบริบทขององค์กร
๒.๓ ทักษะการบริหารโครงการและกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล (Strategic and Project Management)
พัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความสามารถในการริเริ่มโครงการใหม่ (Project Initiation) มีความสามารถการ
วางแผนโครงการ (Project Planning) รวมทั้งดาเนินโครงการ เฝ้าติดตาม และควบคุมโครงการ
๒.๔ ทั กษะด้ านกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการดิจิ ทัล (Digital Governance,
Compliance and Standardization) เป็นการพัฒนาทักษะการตรวจสอบการทางานตามหลักปฏิบัติงาน
ที่ดีทางดิจิทัล การประยุกต์ใช้กระบวนการดาเนินงานร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (Inter-Government
Operability Framework) มี ค วามสามารถในการก าหนดข้ อ ตกลงระดั บ การให้ บ ริ ก าร (Service Level
Agreement; SLA) เพื่อประกาศให้ผู้บริการรับทราบ และบริหารความเสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk Management)
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๒.๕ ทักษะการออกกระบวนการและการให้บริการด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพ (Digital
Process and Service Design and Assurance) พัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความสามารถในการกาหนด
กลยุทธ์การให้บริการระบบดิจิทัล อัจฉริยะ วิเคราะห์ทางเลือกในการให้บริการทางดิจิทัล สร้างนวัตกรรม
บริการดิจิทัลนาร่อง สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงบริการดิจิทัลและบริหาร
จัดการประสิทธิภาพการให้บริการดิจิทัล
๒.๖ ทักษะการอ่านและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) พัฒนาทักษะการผลิตชุดข้อมูล
เพื่อการบริการสาธารณะ สามารถใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการทางาน ใช้ดิจิทัลได้อย่างมีความมั่นคงปลอดภัย ใช้ข้อมูล
ระหว่างหน่ ว ยงาน รวมทั้งใช้เครื่ องมือดิจิ ทัล ในการสั งเคราะห์ ข้ อมูล สารสนเทศ และใช้โ ปรแกรมดิจิ ทั ล
เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) สาหรับงานประจาได้เป็นอย่างดี
๒.๗ ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital Technology) พัฒนา
ทักษะการบริหารจัดการแผนเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถพัฒนาแผนบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยและ
ความต่อเนื่องการให้บริการทางดิจิทัล มีความสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่
องค์กรอัจฉริยะ และบริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล นอกจากนี้ มีทักษะ
ในการจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่ านสู่ รัฐบาลดิจิ ทัล
รวมทั้งกากับการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) และพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทาง
พลวัตรที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง
๓. แนวทางการพั ฒ นาทักษะดานดิจิทัลเพื่ อเตรี ยมความพร้ อมก้ าวเข้าสู่ศาลปกครองอั จฉริ ยะ
(Smart Admincourt) กาหนดแนวทางตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ และ
กรอบการพัฒ นาทักษะดิจิ ทัล ของบุ คลากรภาครัฐ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรศาลกครองทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่นเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะการใช้งานระบบ
ดิจิทัลที่เป็นหลักการพื้นฐาน และครอบคลุมการปฏิบัติงานเพื่อ ให้บริการประชาชน คู่กรณี หน่วยงานภาครัฐ
สามารถใช้งานสนับสนุนกระบวนพิจารณาพิพากษาคดี และการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างดี โดยอธิบาย
การพัฒนาทักษะดิจิทัลบุคลากรศาลปกครองตามปัจจัยสาคัญ ดังนี้
๓.๑ กลุ่มภารกิจศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง ตามโครงสร้างภารกิจ ของสานักงาน
ศาลปกครองจ าแนกภารกิจ หน่ ว ยงานได้ เป็น ๓ กลุ่ มภารกิจส าคัญ ได้แก่ กลุ่ มภารกิจด้านการพิจ ารณา
พิพากษาคดีปกครองทั้งส่วนกลางและภูมิภาค กลุ่มภารกิจด้านวิชาการคดีปกครองและเสริมสร้างการปฏิบัติ
ราชการที่ดี และกลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการองค์การ
๓.๒ คุณลักษณะและสมรรถนะของกลุ่มบุคลากรศาลปกครอง โดยกาหนดให้ครอบคลุมทั้ง ๗
กลุ่ ม บุ ค ลากรของศาลปกครอง ประกอบด้ ว ย ผู้ บ ริ ห ารศาลปกครอง ผู้ บ ริ ห ารส านั ก งานศาลปกครอง
ผู้อานวยการสานัก/กลุ่ม/ศูนย์ ผู้ปฏิบัติงานทางด้านคดีปกครอง ผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ
ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการและบริหารทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล โดยกลุ่ ม บุ ค ลากรในแต่ ล ะกลุ่ ม มี ก ารก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะที่ ส าคั ญ ต่ อ
การปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ศาลปกครองอัจฉริยะ
๓.๓ กลุ่มทักษะทางดิจทัลของศาลปกครอง เป็นการพัฒนาทักษะบุคลากรศาลปกครองให้เป็น
บุคคลที่สามารถปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างชาญฉลาด (Smart people) ซึ่งกาหนดแนวทาง
การพัฒนาทักษะดิจิทัลสาหรับบุคลากรของศาลปกครองที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐาน ความรู้
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ที่จาเป็นต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาศาลปกครองอัจฉริยะ พัฒนาทักษะและความสามารถทางด้านดิจิทัล
ตามแนวทางการพั ฒ นาทั ก ษะบุ ค ลากรภาครั ฐ รวมทั้ ง มี กิ จ กรรมการสร้ า งประสบการณ์ ที่ เ กี่ ย วกั บ
การเทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับบุคลากรศาลปกครองทุกกลุ่ม
๓.๔ แนวทางการพัฒนาทักษะ เป็นการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรศาลปกครอง โดยบูรณา
การทั กษะดิ จิ ทั ลบุ คลากรภาครั ฐ และทั กษะดิ จิ ทั ลเพื่ อขั บเคลื่ อนการพั ฒนาศาลปกครองอั จ ฉริ ย ะ (Smart
Admincourt) โดยมีแนวทางสาคัญ ๔ ด้าน คือ
๓.๔.๑ ทักษะตามกรอบการพัฒนาทักษะบุคลากรภาครั ฐ ประกอบด้ว ย (๑) มีความรู้
เท่าทันและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ หรือความรู้ทางด้าน Digital Literacy ซึ่งบุคลากรทุกกลุ่มเป้าหมาย
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ (๒) ความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย กฎหมาย และมาตรฐานการจัดการ
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล หรื อ Digital Governance, Standard, Compliance เป็ น ส่ ว นที่ ค วรมี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะ
ให้แก่กลุ่มผู้บริหาร ผู้อานวยการสานัก และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ย วข้องต้องมีความรู้และความเข้าใจ (๓) การใช้
ดิจิทัลเพื่อการวางแผน การบริหารจัดการและนาองค์กร หรือ Digital Leadership เป็นส่วนที่ควรมีการพัฒนา
ทักษะให้ แก่ กลุ่ มผู้ บ ริ ห าร และผู้ อานวยการให้ มี ความรู้และความเข้า ใจ (๔) การใช้ดิจิทัล เพื่ อ ขับ เคลื่ อ น
การเปลี่ ย นแปลงและสร้ า งสรรค์ หรื อ Digital Transformation เป็ นส่ วนที่ ควรมี การพั ฒนาทั กษะให้ แก่
กลุ่มผู้บริหาร และผู้อานวยการให้มีวิสัยทั ศน์การขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (๕) การใช้เทคโนโลยี
ดิจิ ทัล เพื่อการประยุ กต์และพัฒ นา หรื อ Digital Technology เป็นส่ ว นการพัฒ นาทักษะส าหรับบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
๓.๔.๒ ความรู้และทักษะพื้นฐานทางดิจิทัล เป็นการพัฒนาความรู้พื้นฐานทางดิจิทัลให้แก่
บุคลากรที่ไม่ได้ปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ได้เป็นอย่างดี และมีความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมสาหรับผู้ใช้งาน
๓.๔.๓ ความรู้ แ ละทักษะที่จาเป็น เป็นความรู้ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในแต่ละกลุ่มโดยจาแนกเป็นความรู้ที่จาเป็นสาหรับกลุ่มบุคลากรที่ไม่ได้ปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ
กลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีความจาเป็นในแต่ละกลุ่มบุคลากร ดังนี้
(๑) กลุ่มบุคลากรที่ไม่ได้ปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีความรู้ที่จาเป็น
สาหรับบุคลากรกลุ่มนี้ ที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ควรมุ่งเน้น
ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนการทางานโดยนาระบบดิจิทัลมาช่วยสนับสนุนการให้บริการ การปฏิบัติงาน
ทางด้ า นคดี ป กครอง การปฏิ บั ติ ง านทางด้ า นการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร การใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล
เพื่ อ การบริ ห ารและการตั ด สิ น ใจ และมี ก ารน านวั ติ ก รรมและเทคโนโลยี ที่ ทั ย สมั ย มาช่ ว ยวขั บ เคลื่ อ น
การพัฒนาศาลปกครองอัจฉริยะ เช่น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
กาใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) และวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data science) เป็นต้น
(๒) กลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีความรู้ที่จาเป็นสาหรับ
บุ ค ลากรกลุ่ ม นี้ ที่ ส อดคล้ อ งตามแผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล ของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ควรมุ่ ง เน้ น
ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของศาลปกครอง การออกแบบองค์กรดิจิทัล
การสื่ อสารที่มีป ระสิ ทธิภ าพ การประยุ กต์ใช้นวัต กรรมกับ การท างานภาครั ฐ การบริห ารโครงการอย่ า ง
เป็นระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิผล เป็นต้น เพื่อเป็นความรู้ที่จาเป็นในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา
ระบบดิจิทัลสาหรับบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
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๓.๔.๔ ความรู้และทักษะเพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาศาลปกครองอัจฉริยะ
(๑) กลุ่ ม บุ ค ลากรที่ ไ ม่ ไ ด้ป ฏิบั ติ ง านทางด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล การให้ ความรู้
ความเข้าใจ และเข้าถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะนามาใช้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศาลปกครอง
อัจฉริยะ เช่น เทคโนโลยีด้านข้อมูล ทั้งการวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูล เพื่อการกาหนดกลยุทธ์ ตัว ชี้วัด
นโยบาย เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ที่มีการนามาประยุกต์ใช้ในภาครัฐ
เป็นต้น นอกจากนี้ควรเพิ่มทักษะการใช้งานระบบดิจิทัล ภายในที่พัฒนาเพื่อสนับสนุนการให้บริการประชาชน
การปฏิบัติงานทางด้านคดีปกครอง รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรให้แก่บุคลากรศาลปกครอง
(๒) กลุ่ ม บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านทางด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ควรเพิ่มทัก ษะและ
ขีดความสามารถบุคลากรกลุ่มนี้ให้สามารถนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทางด้านคกีปกครอง บุคลากรทางด้านการบริหารองค์กร การให้บริการประชาชน รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูล
สนับสนุนการตัดสินใจสาหรับผู้บริหารศาลปกครองและสานักงานศาลปกครองให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๕ วิธี การพัฒนาทักษะดิ จิ ทัล สามารถดาเนินการได้ห ลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การอบรม
ในห้องเรียน (Classroom training) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน (On the job training) การขอคาปรึกษา
แนะนา (Consulting) การศึกษาดูงาน (Site visit) การเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self-Learning) การประชุม/สัมมนา
(Meeting/Seminar) การแนะนาการปฏิบัติงาน (Coaching) การอบรมในสถานที่และนอกสถานที่ (Course
training/In-House training) รวมทั้งการฝึกงาน และสนับสนุนทุนการศึกษา (Scholarship) หรือทุนการทา
วิจัยองค์กร (Research organization)
๓.๖ แนวทางการประเมินผลการพัฒนาทักษะ สามารถดาเนินการได้ในรูปแบบต่าง ๆ บูรณาการ
เข้ากับการปฎิบัติราชการ โดยการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับหน่วยงาน ระดับบุคคล เป็นต้น
มีการทดสอบหลังการฝึกอบรม (post-test) มีการจัดทาเอกสารรายงาน จัดทาแบบสอบถาม กาหนดจานวน
ชั่วโมงการพัฒนา เกณฑ์หรือเงื่อนไขที่หน่วยงานกาหนด
จากแนวทางการพัฒ นาทั กษะดิจิ ทัล ที่ส อดคล้ อ งกับ แผนพัฒ นาดิ จิทัล ของศาลปกครอง พ.ศ.
๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ กรอบการพัฒ นาทั ก ษะบุ คลากรภาครัฐ และแนวทางการพัฒ นาทั ก ษะด านดิ จิทั ล เพื่ อ
เตรี ย มความพร้ อ มก้ า วเข้ า สู่ ศ าลปกครองอั จฉริย ะ น ามาบู ร ณาการจัด ทากรอบการพั ฒ นาบุค ลากรของ
ศาลปกครอง เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มและขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาศาลปกครองเริ่ ม ต้ น ก้ า วสู่ ศ าลอั จ ฉริ ย ะ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยแสดงแผนผังการพัฒนาทักษะดิจิทัลบุคลากร ดังนี้
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กลุ่ม ๗ ผู้ปฏิบัติงาน
บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

กลุ่ม ๖ ผู้ปฏิบัติงาน
เฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

กลุ่ม ๕ ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านบริการและบริหารทั่วไป

กลุ่ม ๔ ผู้ปฏิบัติงานด้าน
นโยบายและงานวิชาการ

กลุ่ม ๓ ผู้อานวยการสานัก

กลุ่ม ๒ ตุลาการและผู้ปฏิบัติงาน
ด้านคดีปกครอง

กลุ่ม ๑ ผู้บริหารศาลปกครอง
และสานักงานฯ

กลุ่มบุคลากร

 ประสบการณ์พื้นฐาน
ทางดิจิทัล
 ประสบการณ์ที่จาเป็น
 ความรู้เพื่อการพัฒนา
ศาลปกครองอัจฉริยะ

ประสบการณ์

 Digital Literacy
 Digital Governance
Standard and
Compliance
 Digital Technology
 Digital Process
 Strategy and project
management
 Digital leadership
 Digital transformation

ความสามารถ

 ความรู้พื้นฐานทางดิจิทลั
 ความรู้ที่จาเป็น
 ความรู้เพื่อการพัฒนา
ศาลปกครองอัจฉริยะ

ความรู้

ทักษะดิจิทัล

บุคลากรทั้งกลุม่ ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานทางดิจิทัล
และกลุม่ ที่ปฏิบตั ิงานเฉพาะด้านดิจิทัล

ความรู้/ทักษะเพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาศาลปกครองอัจฉริยะ

บุคลากรทั้งกลุม่ ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานทางดิจิทัล
และกลุม่ ที่ปฏิบตั ิงานเฉพาะด้านดิจิทัล

การวิจัยพัฒนา
ศาลปกครอง
อัจฉริยะ

สนับสนุน
ทุนการศึกษา

แลกเปลีย่ นฝึกงาน

ความรู้/ทักษะที่จาเป็น

Site visit

Course Training

Self-Learning

e - Learning

Seminar/
Workshop

ความรู/้ ทักษะพื้นฐานทางดิจิทัล

Digital Literacy
Digital Governance Standard
and Compliance
Digital Technology
Digital Process
Strategy and project
management
Digital leadership
Digital transformation

Classroom
Training

วิธีการพัฒนา

สาหรับบุคลากรที่ไม่ได้ปฏิบัติงานทางดิจิทัล











ทักษะดิจิทัลบุคลากรภาครัฐ

แนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัล

แผนผังการพัฒนาทักษะดิจิทัลบุคลากร ตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
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ตามที่หลักสูตร
กาหนด

 เกณฑ์หรือเงื่อนไข

ตามที่หน่วยงาน
กาหนด

 เกณฑ์หรือเงื่อนไข

ผู้บังคับบัญชา

 ความเห็น

 ประกาศนียบัตร

แบบสอบถาม

 แบบสารวจ/

การปฏิบัตริ าชการ

 การประเมินผล

 จานวนชั่วโมง

หลังการเรียน

 การทดสอบ

การประเมิน

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ การพัฒนาด้านดิจิทัลของบุคลากรศาลปกครอง
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะทางดิจิทัลสาหรับบุคลากรทุกกลุ่มบุคลากรของศาลปกกครอง
ประกอบด้วย ผู้บริหารศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง ผู้อานวยการสานัก ตุลาการศาลปกครองและ
ผู้ปฏิบัติงานทางด้านคดีปกครอง ผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและวิชาการ ผู้ให้บริการบุคลากรภายในและภายนอก
ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะทาง และผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล แบ่ง ๔ ส่วนสาคัญ ดังนี้
ส่วนที่ ๑
ลาดับ

การพัฒนาตามทักษะดิจิทัลบุคลากรภาครัฐ
ความรู้/ความสามารถ/ทักษะ

กลุ่มบุคลากรศาลปกครอง
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗

๑.๑ ความรู้ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
หน่วยงานรับผิดชอบ: วิทยาการลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
๑ การเข้าถึงและตระหนักในการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทลั
/ / / / / /
๒ การใช้เครื่องมือดิจิทลั เพื่อการทางานร่วมกันในยุค New normal
/ / / / / /
๓ การใช้เครื่องมือเพื่อสร้างสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
/ / /
๔ การใช้เครื่องมือเพื่อการจัดทาและประมวลผลข้อมูลทางสถิติ
/
/ / /
๑.๒ ความรู้ด้านกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance, Standard and
Compliance) หน่วยงานรับผิดชอบ: วิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง และสานักวิทยาการสารสนเทศ
๑ กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government
/ / / / / /
Framework)
๒ การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk Management)
/
/
/

/
/
/
/

/

๓

มาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการให้บริการทางดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพ

๔

พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล

๕

มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัล

๖

กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางด้านดิจิทลั และศาลปกครอง
อิเล็กทรอนิกส์

/

/

/

/ / / /

๗

กฎหมายทางดิจิทลั รองรับการเปลีย่ นแปลงสูร่ ัฐบาลดิจิทัล/องค์กรดิจิทัล

/

/

/

/ / / /

/ /
/

/

/

/ / / /
/ /

๑.๓ ความรู้ด้านการพัฒนากระบวนการและการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology & Digital Process
and Service Design) หน่วยงานรับผิดชอบ สานักวิทยาการสารสนเทศ
๑ การจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) เพื่อรองรับ
/
/
/
การเปลีย่ นผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล
๒ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจด้วย
/ / / / / / /
ซอฟต์แวร์ Business Intelligence: BI
๓ ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัล
/ /
๔ การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
/ /
๕ ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)
/ /
๖ ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถองค์กร/
หน่วยงานภาครัฐ
/
/ /
/ /
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กลุ่มบุคลากรศาลปกครอง
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖
๑.๔ ความรู้ด้านการบริหารกลยุทธ์ โครงการ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนาองค์กร (Strategic and Project
Management & Digital Leadership) หน่วยงานรับผิดชอบ : วิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
๑ การออกแบบองค์กรดิจิทัล
/
/ /
/
๒ การเชื่อมโยงการทางานระหว่างหน่วยงานเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทลั /
/
/ /
/
องค์กรดิจิทัล
๑.๕ ความรู้ด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)
หน่วยงานรับผิดชอบ : วิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
๑ การเปลีย่ นผ่านสู่องค์กรดิจิทัล
/ / / / / /
๒ การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสูร่ ัฐบาลดิจิทลั
/ / / / / /
๓ การเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ
/ / /
๔ การแปลงข้อมูลดิจิทัลที่พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาศาลปกครองอัจฉริยะ
/ / / / / /
ลาดับ

ความรู้/ความสามารถ/ทักษะ

๗

/
/
/

ส่วนที่ ๒ ความรู้พื้นฐานทางดิจิทัลบุคลากรศาลปกครอง
หน่วยรับผิดชอบ: วิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ความรู้/ความสามารถ/ทักษะ
ความเข้าใจคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์
การใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
การใช้อินเทอร์เน็ตด้วยความมั่นคงปลอดภัย
การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย
ความเข้าใจองค์กรดิจิทลั และการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
การทางานร่วมกันแบบออนไลน์
การใช้งานเครื่องมือสาหรับการปฏิบัติงานสานักงาน

กลุ่มบุคลากรศาลปกครอง
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

ส่วนที่ ๓ ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ : วิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ลาดับ

ความรู้/ความสามารถ/ทักษะ

๑

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

การประยุกต์ใช้นวัตกรรมกับการทางานภาครัฐ
การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู้บริหารระดับสูง
การสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทลั
การวางแผนกลยุทธ์
การพัฒนาการทางานร่วมกันเป็นทีมแบบข้ามสายงาน
การบริหารโครงการอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิผล

กลุ่มบุคลากรศาลปกครอง
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗

/ /
/
/ /
/
/

/
/
/
/

/

/ /

/ /
/
/
/
/ /
/ /
/ /
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ส่วนที่ ๔ ความรู้/ทักษะเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศาลปกครองอัจฉริยะ
หน่วยงานรับผิดชอบ: สานักวิทยาการสารสนเทศ
ลาดับ

ความรู้/ความสามารถ/ทักษะ

กลุ่มบุคลากรศาลปกครอง
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗

นวัตกรรมดิจิทัล
๑

การประยุกต์นาเทคโนโลยี Big Data มาใช้ในองค์กร และกรอบการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data Analytic Framework)
๒ การประยุกต์นาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในองค์กร
๓ การบริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทลั
๔ Data Lake/Big data สาหรับการทางานร่วมกับเทคโนโลยีปญ
ั ญาประดิษฐ์ (AI)
ระบบดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี (Smart court)
๑ ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สาหรับตุลาการ/พนักงานคดี
๒ ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สาหรับบุคลากรสนับสนุนงานศาลปกครอง
๓ ระบบการสืบค้นอัจฉริยะ (Smart search)
๔ ระบบบริการผ่านช่องทางอุปกรณ์เคลื่อนที่สาหรับงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
(Web Mobile application)
๕ การเป็นผู้นาในยุคดิจิทลั
ระบบดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี (Smart services)
๑ ระบบบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์ (Voice/VDO call)
๒ ระบบห้องพิจารณา/ไต่สวนคดีทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบทางไกล
ผ่านจอภาพ (e-Courtrooms)
๓ ระบบห้องประชุมองค์คณะอิเล็กทรอนิกส์ (e-Chambers) และ e-Meeting
๔ ระบบการบังคับคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Execution)
๕ ระบบการถ่ายทอดสดการพิจารณาพิพากษาคดีและกิจการของสานักงานฯ
ระบบดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (Smart office)
๑ ระบบดิจิทลั เพื่อบริหารจัดการเอกสารสานักงานศาลปกครอง
๒ ระบบดิจิทลั เพื่อการบริหารงานอาคารสถานที่
๓ ระบบดิจิทลั เพื่อการบริหารพัสดุ
๔ ระบบดิจิทลั ด้านการเงินและงบประมาณ
๕ ระบบดิจิทลั เพื่อการบริหารงานบุคคล
๖ ระบบดิจิทลั เพื่อการบริการประชาชน
ระบบดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานสนับสนุนการบริหารจัดการคดี (Data driven)
๑ การใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อการวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล (BI)
๒ ความเข้าใจสถิติพื้นฐานเพื่อประยุกต์ใช้ข้อมูลสาหรับการตัดสินใจ
๓ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data science)

/

/

/ /

/ /

/

/
/

/ /
/ /
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ระบบชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
วิธีการ บรรยายในห้องเรียน/ประชุมทางไกล

ระบบการถ่ายทอดสดการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองและกิจกรรมของสานักงานฯ
วิธีการ บรรยายในห้องเรียน/ประชุมทางไกล

ระบบบริการผ่านช่องทางอุปกรณ์เคลื่อนที่สาหรับงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
(Web Mobile application) และการประยุกตใชความรูปญญาประดิษฐในการพัฒนาหุนยนต
สนทนา (Chat bot) เพื่อการบริการภาครัฐ
วิธีการ แนะนาการใช้งานให้ผปู้ ฏิบัติ หรือ บรรยายในห้องเรียน/ประชุมทางไกล
ระบบการบังคับคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
วิธีการ แนะนาการใช้งานให้ผปู้ ฏิบัติ หรือ บรรยายในห้องเรียน/ประชุมทางไกล

๒

๓

๔

๕

ระบบบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์ (Voice/VDO call)
วิธีการ แนะนาการใช้งานให้ผปู้ ฏิบัติ

๑

ระบบบริการอัจฉริยะ (Smart services)

ลาดับ

หัวข้อการพัฒนาความรู้/ทักษะและประสบการณ์
ตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕

กลุ่มที่ ๑
และ ๒

กลุ่มที่ ๑
และ ๒

กลุ่มที่ ๒
และ ๕
กลุ่มที่ ๖-๗

กลุ่ม ๕

กลุ่มที่ ๒
และ ๕

กลุ่มบุคลากร
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ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ระยะเวลา
ระยะเวลา
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

แผนกิจกรรมการอบรมระบบดิจิทัลสนับสนุนการพัฒนาศาลปกครองอัจฉริยะ
(ระบบงาน Smart service, Smart court, Smart Office และนวัตกรรมดิจิทลั )

ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) สาหรับงานธุรการศาลปกครอง
วิธีการ บรรยายในห้องเรียน/ประชุมทางไกล
ระบบการสืบค้นอัจฉริยะ (Smart search)
วิธีการ แนะนาการใช้งานให้ผปู้ ฏิบัติหรือ บรรยายในห้องเรียน/ประชุมทางไกล

ระบบห้องพิจารณา/ไต่สวนคดีทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบทางไกลผ่านจอภาพ (e-Courtrooms)
วิธีการ แนะนาการใช้งานให้ผปู้ ฏิบัติหรือ บรรยายในห้องเรียน/ประชุมทางไกล

ระบบห้องประชุมองค์คณะอิเล็กทรอนิกส์ (e-Chambers) และ ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
(e-Meeting)
วิธีการ แนะนาการใช้งานให้ผปู้ ฏิบัติหรือ บรรยายในห้องเรียน/ประชุมทางไกล

ระบบบริการผ่านช่องทางอุปกรณ์เคลื่อนที่สาหรับงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
(Web Mobile application)
วิธีการ แนะนาการใช้งานให้ผปู้ ฏิบัติหรือ บรรยายในห้องเรียน/ประชุมทางไกล

ระบบการบังคับคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
วิธีการ แนะนาการใช้งานให้ผปู้ ฏิบัติ หรือ บรรยายในห้องเรียน/ประชุมทางไกล

๗

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๘

ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) สาหรับตุลาการศาลปกครอง/พนักงานคดี
วิธีการ แนะนาการใช้งานให้ผปู้ ฏิบัติที่องค์คณะ

๖

ระบบศาลอัจฉริยะ (Smart Court)

ลาดับ

หัวข้อการพัฒนาความรู้/ทักษะและประสบการณ์
ตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕

กลุ่มที่ ๑
และ ๒

กลุ่มที่ ๑
และ ๒

กลุ่มที่ ๑
และ ๒

กลุ่มที่ ๑
และ ๒

กลุ่มที่ ๒
และ ๕
กลุ่มที่ ๑
และ ๒

กลุ่มที่ ๑
และ ๒

กลุ่มบุคลากร
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ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ระยะเวลา
ระยะเวลา
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

ความเข้าใจสถิติพื้นฐานเพื่อประยุกต์ใช้ข้อมูลสาหรับการตัดสินใจ
วิธีการ Self-Learning

การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจด้วยซอฟต์แวร์
Business Intelligence: BI
วิธีการ บรรยายในห้องเรียน/ประชุมทางไกล
การใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจด้วยซอฟต์แวร์
Business Intelligence: BI
วิธีการ บรรยายในห้องเรียน/ประชุมทางไกล
ระบบดิจทิ ัลเพื่อบริหารจัดการเอกสารสานักงานศาลปกครอง
วิธีการ บรรยายในห้องเรียน/ประชุมทางไกล

ระบบดิจทิ ัลเพื่อการบริหารงานบุคคล
วิธีการ แนะนาการใช้งานให้ผปู้ ฏิบัติ

ระบบดิจทิ ัลเพื่อการบริหารงานอาคารสถานที่
วิธีการ บรรยายในห้องเรียน/ประชุมทางไกล

ระบบดิจทิ ัลเพื่อการบริหารพัสดุ/ครุภัณฑ์
วิธีการ บรรยายในห้องเรียน/ประชุมทางไกล

๑๔

๑๕

๒๑

๒๒

๒๓

๒๐

๑๖

การใช้เครื่องมือ Microsoft Office 365 เพื่อการปฏิบัติงาน
วิธีการ บรรยายในห้องเรียน/ประชุมทางไกล

๑๓

ระบบสานักงานอัจฉริยะ (Smart Office)

ลาดับ

หัวข้อการพัฒนาความรู้/ทักษะและประสบการณ์
ตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕

ทุกกลุ่ม

ทุกกลุ่ม

กลุ่มที่ ๔

ทุกกลุ่ม

กลุ่มที่ ๑,๒,๓,๔,๖

กลุ่มที่ ๒,๓,๔,๖

ทุกกลุ่ม

ทุกกลุ่ม

กลุ่มบุคลากร
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ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ระยะเวลา
ระยะเวลา
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

ระบบดิจทิ ัลเพื่อบริหารจัดการเอกสารสานักงานศาลปกครอง
วิธีการ บรรยายในห้องเรียน/ประชุมทางไกล

ระบบดิจทิ ัลเพื่อการบริหารงานบุคคล
วิธีการ แนะนาการใช้งานให้ผปู้ ฏิบัติ

ระบบดิจทิ ัลเพื่อการบริหารงานอาคารสถานที่
วิธีการ บรรยายในห้องเรียน/ประชุมทางไกล

ระบบดิจทิ ัลเพื่อการบริหารพัสดุ/ครุภัณฑ์
วิธีการ บรรยายในห้องเรียน/ประชุมทางไกล

ระบบดิจทิ ัลด้านการเงินและงบประมาณ
วิธีการ บรรยายในห้องเรียน/ประชุมทางไกล

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

การประยุกต์นาเทคโนโลยี Big Data มาใช้ในองค์กร และกรอบการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data Analytic Framework)
วิธีการ บรรยายในห้องเรียน/ประชุมทางไกล

การประยุกต์นาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในองค์กร
วิธีการ บรรยายในห้องเรียน/ประชุมทางไกล

๓๐

๓๑

นวัตกรรมดิจิทัล

ระบบดิจทิ ัลด้านการเงินและงบประมาณ
วิธีการ บรรยายในห้องเรียน/ประชุมทางไกล

๒๔

ลาดับ

หัวข้อการพัฒนาความรู้/ทักษะและประสบการณ์
ตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕

ทุกกลุ่ม

กลุ่มที่ ๖-๗

กลุ่มที่ ๔

ทุกกลุ่ม

ทุกกลุ่ม

กลุ่มที่ ๔

ทุกกลุ่ม

กลุ่มที่ ๔

กลุ่มบุคลากร
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ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ระยะเวลา
ระยะเวลา
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อการประยุกต์ใช้สนับสนุนระบบสืบค้นคาพิพากษา/คาสั่ง และ
กรอบการทางานปญญาประดิษฐภาครัฐ (AI Government Framework)
วิธีการ บรรยายในห้องเรียน/ประชุมทางไกล

การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data science) เพื่อการตัดสินใจ
วิธีการ บรรยายในห้องเรียน/ประชุมทางไกล

การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
วิธีการ บรรยายในห้องเรียน/ประชุมทางไกล

ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทลั
วิธีการ บรรยายในห้องเรียน/ประชุมทางไกล

๓๒

๓๓

๓๔

๓๕

ลาดับ

หัวข้อการพัฒนาความรู้/ทักษะและประสบการณ์
ตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕

กลุ่มที่ ๖-๗

กลุ่มที่ ๖-๗

กลุ่มที่ ๔,๖

กลุ่มที่ ๖-๗

กลุ่มบุคลากร
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ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ระยะเวลา
ระยะเวลา
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

รายละเอียดโครงการ

สำนักงำนศำลปกครองสูงสุดและศำลปกครองชั้นต้นทั้งส่วนกลำงและภูมิภำค
ตำมแผนแม่ บทศำลปกครอง ฉบั บที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ก ำหนดทิ ศทำงกำรพั ฒนำศำลปกครองให้ เป็ นศำลปกครอง
อิเล็กทรอนิกส์( e-Admincourt) และศำลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt) โดยกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมทั้ง
พัฒนำระบบสำรสนเทศต่ำง ๆ สำหรับสนับสนุนกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีและอำนวยควำมสะดวกให้แก่คู่กรณี เพื่อให้ประชำชนได้รับ
กำรอำนวยควำมยุติธรรมทำงปกครองที่สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง สำนักงำนศำลปกครองได้จัดทำโครงกำรพัฒนำระบบกำรพิจำรณำ
พิพำกษำคดีปกครองและบริกำรประชำชนผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) ซึง่ ดำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง ให้ครอบคลุม
กระบวนพิจำรณำของศำลปกครอง รวมทั้งเพิ่มช่องทำงและทำงเลือกกำรเข้ำถึงบริกำรให้แก่ประชำชน โดยสำนักงำนศำลปกครองมี
แผนงำนดำเนินกำรในองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่
๔.๑ กำรปรับปรุงห้องพิจำรณำคดี/ห้องไต่สวนให้เป็นห้องพิจำรณำคดี/ไต่สวนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courtrooms) เพื่อช่วยอำนวย
ควำมสะดวกในระหว่ ำงพิ จ ำรณำพิ พ ำกษำคดี และอ ำนวยควำมสะดวกให้ กับ ประชำชนหรื อ คู่ กรณี ให้ ไ ด้รั บ ทรำบข้ อ มูล ต่ำ ง ๆ
ไปพร้อมกัน
๔.๒ กำรพัฒนำระบบบริกำรดิจิทัลกำรชำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ประชำชนสำมำรถชำระเงิน
ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ให้กับศำลปกครองผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องมือทันสมัย ระบบโทรศัพท์มือถือ หรืออินเทอร์เน็ต
เพื่อช่วยประหยัดเวลำในกำรทำธุรกรรมให้แก่ประชำชนโดยไม่ต้องเดินทำงมำศำลปกครอง

๓. หน่วยงานสนับสนุน
๔. สาระสาคัญโครงการ
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สำนักวิทยำกำรสำรสนเทศ

๒. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

โครงการที่ ๑ : โครงการพัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองและบริการประชาชนผ่านช่องทางศาลปกครอง
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๔.๓ กำรปรับปรุงห้องประชุมสำหรับกำรประชุมองค์คณะตุลำกำรให้เป็นห้องประชุมองค์คณะอิเล็กทรอนิกส์ (e-Chamber Meeting)
ที่มีระบบสนับสนุนและอุปกรณ์เครื่องมือนำเสนอข้อมูล ต่ำง ๆ โดยระบบดังกล่ำวมีเป้ำหมำยที่จะเลิ กใช้กระดำษที่เป็น เอกสำร
ประกอบกำรประชุมจำนวนมำกช่วยให้ประหยัดเวลำและแรงงำนในกำรจัดทำเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม ซึ่งจะช่วยอำนวย
ควำมสะดวกในกำรพิจำรณำคดีให้รวดเร็วยิ่งขึ้น พัฒนำระบบสนับสนุนและห้องประชุมองค์คณะ (e-Chamber Meeting) สำหรับ
ศำลปกครองในส่วนกลำงและภูมิภำค โดยจัดหำระบบและอุปกรณ์เครื่องมือสนับสนุนกำรนำเสนอข้อมูลต่ำง ๆ โดยระบบดังกล่ำว
มีเป้ำหมำยที่จะเลิกใช้กระดำษที่เป็นเอกสำรประกอบกำรประชุมจำนวนมำกช่วยประหยัดเวลำและแรงงำนในกำรจัดทำเอกสำร
ประกอบวำระกำรประชุม ซึ่งจะช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำคดีให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
๔.๔ กำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำสนับสนุนกำรให้บริกำรแก่ประชำชนในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของ
ศำลปกครองและสำนักงำนศำลปกครอง โดยเพิ่มช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรและกำรให้บริกำรของศำลปกครองเพิ่มเติม
ผ่ำนช่องทำงที่สำคัญ คือ กำรให้บริกำรบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile) ซึ่งสำนักงำนศำลปกครองได้ดำเนินกำรพัฒนำระบบแอปพลิเคชัน
บนอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ (Mobile application) เพื่ อ สนั บ สนุ น ตุ ล ำกำรศำลปกครองและให้ บ ริ ก ำรแก่ คู่ ก รณี ผ่ ำ น Web mobile
application เพื่อช่วยอำนวยควำมสะดวกให้ตุลำกำรศำลปกครองในกำรแจ้งเตือนกำหนดนัดและวันครบกำหนดในกำรดำเนินกำร
แต่ละขั้นตอน และเมื่อคู่กรณีมีคำขอตรวจหรือคัดสำเนำเอกสำรในสำนวนต่ำง ๆ และสำหรับให้คู่กรณีใช้ในกำรติดตำมตรวจสอบ
ควำมเคลื่อนไหวของคดีจำกแอปพลิเคชัน รวมถึงให้ Mobile application ดังกล่ำวสำมำรถทำงำนร่ว มกับ LINE notifications
สำหรับกำรแจ้งเตือนเฉพำะบุคคล ถือเป็นกำรเพิ่มช่องทำงในกำรทำงำนของตุลำกำรศำลปกครองและช่วยอำนวยควำมสะดวกให้
กับประชำชน (คู่กรณี) ผ่ำนอุปกรณ์เคลื่อนที่

โครงการที่ ๑ : โครงการพัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองและบริการประชาชนผ่านช่องทางศาลปกครอง
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สาหรับองค์กรและบุคลากรในองค์กร
๖.๑ ศำลปกครองมีระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้ำงควำมโปร่งใสสนับสนุน
กระบวนวิธีพิจำรณำคดีปกครองทำงอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งพัฒนำระบบ
สำรสนเทศต่ำง ๆ สนับสนุนกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีได้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น
๖.๒ ตุลำกำรศำลปกครองและพนักงำนคดีปกครองมีเครื่องมือสนับสนุน
กระบวนพิจำรณำบำงส่วนผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น
แอปพลิเคชัน กำรแจ้งเตือนกำหนดเวลำและนัดหมำยต่ำง ๆ สำหรับคดีที่อยู่ใน
ควำมรับผิดชอบของตนเองผ่ำนแอปพลิเคชันบนมือถือ
๖.๓ กระบวนพิจำรณำพิพำกษำคดีขององค์คณะของตุลำกำรศำลปกครองมี
ประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ้น

๕.๑ เพื่อปรับปรุงกำรให้ บริกำรคู่กรณีและประชำชนในรูปแบบที่ทันสมัยและมีประสิทธิภ ำพ ช่วยสร้ำงควำมพึงพอใจให้ กับ
ประชำชน รวมถึงกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรมของศำลปกครอง
๕.๒ เพื่อสร้ำงนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ช่วยสนับสนุนกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีของศำลปกครองและกำรให้บริกำร
ผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt และ e-Service) ให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น
๕.๓ เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรบริกำรให้กับตุลำกำรศำลปกครอง พนักงำนคดีปกครอง และให้บริกำรประชำชนที่เป็นคู่กรณีในกำรเข้ำถึง
คดีของตนเองมำกยิ่งขึ้น โดยทำงำนร่วมกับระบบงำนคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation Portal) และ LINE notifications
เพื่อให้ตุลำกำร เจ้ำหน้ำที่ของศำลปกครองรวมถึงคู่กรณีสำมำรถตรวจสอบควำมเคลื่อนไหวของคดีผ่ำนแอปพลิเคชันได้อย่ำงสะดวก
และรวดเร็ว
๕.๔ ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของศำลปกครองได้อย่ำงรวดเร็วได้จำกทุกที่และทุกเวลำ

สาหรับประชาชน
๖.๑ ศำลปกครองด ำเนิ น กระบวนวิ ธี พิ จ ำรณำคดี ป กครองโดยวิ ธี ก ำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบกำรประชุมทำงไกลผ่ำนจอภำพสำหรับประชำชน
๖.๒ ศำลปกครองมี ช่ อ งทำงกำรเข้ ำ ถึ ง บริ ก ำรของศำลปกครองให้ แ ก่ ป ระชำชน
สำมำรถใช้บริกำรของศำลปกครองได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยและ
ไม่จำเป็นต้องเดินทำงมำยังศำลปกครองเพิ่มขึ้น
๖.๓ คู่กรณีมีช่องทำงที่สำมำรถตรวจสอบและติดตำมควำมเคลื่อนไหวคดีของตนเอง
พร้อมรับกำรแจ้งเตือนในขั้นตอนต่ำง ๆ ผ่ำนแอปพลิเคชันเพิ่มขึ้น
๖.๔ คู่กรณีและประชำชนมีควำมเชื่อมั่นในกระบวนยุติธรรมของกระบวนพิจำรณำ
ของศำลปกครอง

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๕. วัตถุประสงค์
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๘.๔ พัฒนำระบบกำรชำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ของศำลปกครอง
และสำนักงำนศำลปกครอง
๘.๕ พัฒนำระบบแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile application) สำหรับ
ประชำชน คู่กรณี เพื่อเพิ่มช่องทำงบริกำรยื่นฟ้องและเข้ำถึงข้อมูลคดีของตนเอง
ได้ทุกที่ทุกเวลำ รวมทั้งและสนับสนุนตุลำกำรและพนักงำนคดีให้มีประสิทธิภำพ
เพิ่มมำกขึ้น

๘.๑ พัฒนำติดตั้งระบบห้องพิจำรณำ/ไต่สวนคดีทำงอิเล็กทรอนิกส์
(e-Courtrooms) ให้ครอบคลุมศำลปกครองทั้งส่วนกลำงและภูมิภำค
๘.๒ พัฒนำติดตั้งระบบสนับสนุนห้องประชุมองค์คณะทำงอิเล็กทรอนิกส์
(e-Chamber Meeting)
๘.๓ พัฒนำระบบงำนคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation Portal)
สำหรับกำรยื่นคำฟ้องและยื่นเอกสำรเพิ่มเติมให้ครอบคลุมกระบวนกำร

๘. กิจกรรม

๗. งบประมาณรวมทั้งหมด (บาท)

ร้อยละควำมสำเร็จ
กำรพัฒนำระบบ

ติดตั้งระบบตำม
จำนวนศำล/จำนวนห้อง
ติดตั้งระบบตำม
จำนวนศำล/จำนวนห้อง
ร้อยละควำมสำเร็จ
กำรพัฒนำระบบ
ร้อยละควำมสำเร็จ
กำรพัฒนำระบบ

ผลผลิต

คาของบประมาณ
ได้รับจัดสรร

-

-
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๑,๐๒๓,๒๐๐

-

-

๕,๘๖๖,๐๐๐

-

๓๐๐,๐๐๐

ปีงบประมาณ/คาของบประมาณ (บาท)
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๘,๔๙๖,๕๐๐ ๒๓,๒๓๔,๗๐๐
๑๑,๔๑๐,๖๐๐
ปีงบประมาณ/งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๑,๘๓๐,๕๐๐ ๒๑,๑๖๑,๕๐๐

โครงการที่ ๑ : โครงการพัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองและบริการประชาชนผ่านช่องทางศาลปกครอง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt)
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๙. ผลผลิตโครงการในระยะ ๒ ปี
ระบบบริการสาหรับคู่กรณีและประชาชน
๙.๑ ระบบห้องพิจำรณำคดี/ไต่สวนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courtrooms)
๙.๒ ระบบงำนคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation Portal) รองรับขั้นตอน
หลักและอื่น ๆ เพิ่มเติมให้ครอบคลุมกระบวนพิจำรณำพิพำกษำของศำลปกครอง
๙.๓ ระบบกำรชำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
๙.๔ ระบบกำรถ่ำยทอดสดกำรพิจำรณำคดี/ไต่สวนผ่ำนอินเทอร์เน็ต
๙.๕ บริกำรดิจิทัลถึงได้ทั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile) เพื่อเพิ่ม
ช่องทำงกำรเข้ำถึงบริกำรยื่นฟ้องและข้อมูลคดีของตนเองได้ทุกที่ทุกเวลำ
๙.๖. ระบบบริกำรขอรับสำเนำเอกสำรในสำนวนอิเล็กทรอนิกส์

๘.๙ ระบบให้คำปรึกษำคดีปกครองอัจฉริยะ (Smart consult)

๘.๖ พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรขำยทอดตลำดในคดีปกครองในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเตรียมกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงำนภำยนอก
๘.๗ พัฒนำระบบกำรคำนวณอัตรำดอกเบี้ยในกำรบังคับคดีปกครองผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
๘.๘ กำรพัฒนำเพิ่มประสิทธิภำพระบบงำนคดีปกครองสนับสนุนระบบสืบค้น
อัจฉริยะ (Smart search)

-

-

๑๐,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐

-

-
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ระบบบริการสาหรับองค์กรและบุคลากรภายใน
๙.๑ พัฒนำห้องพิจำรณำคดี/ไต่สวนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courtrooms)
ให้ครอบคลุมศำลปกครองทั้งในส่วนกลำงและภูมิภำค
๙.๒ พัฒนำระบบสนับสนุนและห้องประชุมองค์คณะทำงอิเล็กทรอนิกส์
(e-Chamber Meeting)
๙.๓ ระบบกำรสืบค้นอัจฉริยะ (Smart search) ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๙.๔ ระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น
๙.๕ บริกำรดิจิทัลถึงได้ทั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Web Mobile)
สำหรับตุลำกำรและพนักงำนคดีปกครองสนับสนุนกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีด้วย
ข้อมูลที่มีประสิทธิภำพ

จำนวนหน่วยงำน
ที่เชื่อมโยง
ร้อยละควำมสำเร็จ
กำรพัฒนำระบบ
ร้อยละควำมสำเร็จ
กำรพัฒนำระบบ
ร้อยละควำมสำเร็จกำร
พัฒนำระบบ

โครงการที่ ๑ : โครงการพัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองและบริการประชาชนผ่านช่องทางศาลปกครอง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt)

แบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

ระบบ
ระบบ
ร้อยละ

๑๐.๑ จำนวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลบริกำรประชำชนที่พัฒนำแล้วเสร็จ

๑๐.๒ จำนวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนกระบวนพิจำรณำพิพำกษำคดี
ที่พัฒนำแล้วเสร็จตำมแผนที่กำหนด

๑๐.๓ ร้อยละควำมสำเร็จกำรดำเนินกิจกรรม

๑๐๐

๓

๒

เป้าหมาย
๒๕๖๔

๑๐๐

๒

๑

๒๕๖๕
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หมายเหตุ งบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรเงินปี งบ. ๒๕๖๓ เป็นเงินรวม ๒๒,๒๐๕,๐๐๐ บำท ได้แก่ e-Payment เป็นเงิน ๓,๐๑๗,๐๐๐ บำท
และเพิ่มประสิทธิภำพระบบงำนคดีปกครอง เป็นเงิน ๑๒,๐๒๘,๐๐๐ บำท e-Courtrooms จำนวน ๕ ห้อง เป็นเงิน ๖,๑๖๐,๐๐๐ บำท e-Chambers จำนวน ๑๐ ห้อง เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐
บำท ได้รับจัดสรรเงินปี งบ. ๒๕๖๔ เป็นเงินรวม ๑๑,๔๑๐,๖๐๐ บำท ได้แก่ ระบบ VCS สำหรับ e-Courtrooms เป็นเงิน ๕,๓๖๔,๖๐๐ บำท ปรับปรุง e-Chambers ๑๘๐,๐๐๐ บำท
Web Mobile เป็นเงิน ๕,๘๖๖,๐๐๐ บำท

หน่วยนับ

๑๐. ตัวชี้วัด

โครงการที่ ๑ : โครงการพัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองและบริการประชาชนผ่านช่องทางศาลปกครอง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt)

แบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
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สำนักวิทยำกำรสำรสนเทศ
ตำมแผนแม่ บ ทศำลปกครอง ฉบั บ ที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ก ำหนดทิ ศ ทำงกำรพั ฒ นำศำลปกครองให้ เ ป็ น
ศำลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) และศำลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt) โดยกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลพร้อมทั้งพัฒนำระบบสำรสนเทศต่ำง ๆ สำหรับสนับสนุนกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีและอำนวยควำมสะดวกให้แก่คู่กรณี
เพื่อให้ประชำชนได้รับกำรอำนวยควำมยุติธรรมทำงปกครองที่สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง สำนักงำนศำลปกครองได้จัดทำโครงกำร
พัฒนำระบบกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีปกครองและบริกำรประชำชนผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) ซึ่งดำเนินกำร
มำอย่ำงต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมกระบวนพิจำรณำของศำลปกครอง รวมทั้งเพิ่มช่องทำงและทำงเลือกกำรเข้ำถึงบริกำรให้ แก่
ประชำชนโดยสำนักงำนศำลปกครองมีแผนงำนดำเนินกำรในองค์ประกอบสำคัญทำงกำยภำพ และระบบดิจิทัล ทั้งกระบวน
พิจำรณำพิพำกษำคดี จนถึงกำรบังคับคดีปกครอง สำนักงำนศำลปกครอง ได้กำหนดให้มีแผนกำรพัฒนำระบบกำรยื่นคำร้องกำร
บังคับคดีในเรื่องต่ำง ๆ ผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน และสำมำรถเข้ำถึงกำร
บริกำรด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงอีกทั้งยังเป็นกำรลดควำมแออัดกำรรวมตัวของคนจำนวนมำก
ตำมมำตรกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID - ๑๙) รวมทั้งชำระเงินที่เกี่ยวกับขั้นตอน
กำรบังคับคดีทำงปกครองด้วย
เพื่ออำนวยควำมสะดวก ให้กับประชำชน และสำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงให้แก่ประชำชน

๓. หน่วยงานสนับสนุน
๔. สาระสาคัญโครงการ

๕. วัตถุประสงค์

สำนักบังคับคดีปกครอง สำนักงำนศำลปกครองในภูมิภำค

๒. หน่วยงานหลัก

โครงการที่ ๒ : โครงการพัฒนาระบบการบังคับคดีปกครองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

แบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

-

-

๘.๔ ทดสอบกำรทำงำนของระบบ

๘.๕ ติดตั้งใช้งำน

-

-
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-

-

-

สาหรับประชาชน
ศำลปกครองมีช่องทำงกำรเข้ำถึงบริกำรสำหรับกำรบังคับคดีปกครองให้แก่
ประชำชนสำมำรถใช้บริกำรของศำลปกครองได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว
โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยและไม่จำเป็นต้องเดินทำงมำยังศำลปกครองเพิ่มขึ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔
๒๕๖๕
คาของบประมาณ
ได้รับจัดสรร
งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
ผลผลิต
๒๕๖๔
๒๕๖๕

๘.๑ ศึกษำจัดทำต้นแบบกำรยื่นคำร้องและชำระเงินกำรบังคับคดีปกครอง
ทำงอิเล็กทรอนิกส์
๘.๒ ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบระบบกำรยื่นคำร้องและกำรชำระเงิน
กำรบังคับคดีปกครองทำงอิเล็กทรอนิกส์
๘.๓ พัฒนำระบบและปรับปรุงตำม Requirement

๘. กิจกรรม

๗. งบประมาณรวมทั้งหมด (บาท)

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สาหรับองค์กรและบุคลากรในองค์กร
สำนักงำนศำลปกครองมีระบบอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนกระบวนกำรบังคับคดี
สำหรับกำรยื่นคำร้องในด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งกำรชำระเงินผ่ำนช่องทำง
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น

โครงการที่ ๒ : โครงการพัฒนาระบบการบังคับคดีปกครองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

แบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

หน่วยนับ
ระบบ
ร้อยละ

๑๐. ตัวชี้วัด

๑๐.๑ จำนวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลบริกำรประชำชนที่พัฒนำแล้วเสร็จตำมแผน

๑๐.๒ ร้อยละควำมสำเร็จกำรดำเนินกิจกรรม

๑๐๐

-

เป้าหมาย
๒๕๖๔

๙. ผลผลิตโครงการ ในระยะ ๒ ปี
ระบบบริการสาหรับบริการ
ระบบกำรยื่นคำร้องกำรบังคับคดีปกครองทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) และ ระบบกำรชำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) สำหรับกำรบังคับคดีปกครอง

โครงการที่ ๒ : โครงการพัฒนาระบบการบังคับคดีปกครองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

แบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
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๑๐๐

๒

๒๕๖๕
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๒. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักวิทยำกำรสำรสนเทศ
๓. หน่วยงานสนับสนุน
สำนักงำนศำล สำนัก วิทยำลัย
๔. สาระสาคัญโครงการ
ตำมแผนแม่ บ ทศำลปกครองได้ ก ำหนดเป้ ำ หมำยให้ มี ก ำรน ำเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล สนั บ สนุ น ส ำนั ก งำนศำลปกครองวำงแผน
กำรยกระดับ พัฒ นำเทคโนโลยีให้ก้ำวสู่ สำนักงำนอัจฉริยะ (Smart office) ภำยใต้เป้ำหมำยกำรพัฒ นำไปเป็น ศำลปกครอง
อัจฉริยะ (Smart Admincourt) เพื่อลดกำรใช้กระดำษ กำรบริห ำรจัดกำรข้อมูล ในส ำนัก งำน กำรเผยแพร่ข้อมูล ข่ำ วสำร
กำรให้ บ ริ ก ำรประชำชน ในกำรยื่ น ฟ้ อ งคดี ป กครอง ดั ง นั้ น ส ำนั ก วิ ท ยำกำรสำรสนเทศจึ ง ได้ มี ก ำรน ำเทคโนโลยี ม ำใช้ ใ น
กำรปฏิบัติงำนและได้มีกำรพัฒนำระบบเพื่อสนับสนุนกำรทำงำนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
๔.๑ ระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน เพื่อกำรบริหำรแผนงำนโครงกำร งบประมำณ และกำรเงินของสำนักงำนศำล
ปกครอง มีควำมสมบูรณ์ถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อเวลำ โดยสำมำรถบูรณำกำรระบบสำรสนเทศและกระบวนงำนภำยใน ให้
เป็นสำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์พร้อมสำหรับกำรบริกำรประชำชนในแบบอิเล็กทรอนิกส์
๔.๒ พัฒนำระบบถ่ำยทอดภำพ เสียง วีดีโอ เพื่อบันทึกจัดเก็บสื่อมัลติมีเดียและเผยแพร่สำหรับให้บริกำรประชำชนผ่ำน
เว็บไซต์ศำลปกครองที่มีควำมหลำกหลำยรูปแบบด้วยข้อควำม ภำพ เสียง และวีดีโอ สำหรับรองรับกำรพิจำรณำพิพำกษำคดี
เผยแพร่และให้บริกำรแก่ประชำชนผ่ำนเว็บไซต์ศำลปกครอง
๔.๓ พัฒนำระบบจองคิวปรึกษำคดีปกครองออนไลน์สำนักงำนศำลปกครองได้ดำเนินงำนพัฒนำระบบเพื่อจองคิวปรึกษำ
คดีปกครองออนไลน์สำหรับบริกำรประชำชนที่ประสงค์ปรึกษำคดีปกครองและไม่สะดวกที่จะเดินทำงมำที่ศำลปกครองเพื่อเป็น
กำรลดควำมเสี่ยงกำรติดเชื้อในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำฯ
๔.๔ ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชัน ๒ (แบบลดกำรใช้กระดำษ) สำนักงำนศำลปกครองได้มีกำรพัฒนำระบบสำร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้งำนแทนระบบสำรบรรณอัตโนมัติเพื่อรับส่งหนังสือภำยในและหนังสือในสำนักมี
กำรลงนำมสั่งกำรผ่ำนระบบ เพื่อลดกำรใช้กระดำษและระยะเวลำในกำรรับส่งหนังสือ

โครงการที่ ๓ :โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการของศาลปกครอง
(Office automation/e-Office)

แบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
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สาหรับองค์กรและบุคลากรภายในองค์กร
๖.๑ สำนักงำนศำลปกครองมีระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
เอกสำรสำนักงำน และกำรบริหำรงำนบุคลำกร
๖.๒ สำนักงำนศำลปกครองมีระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนบริหำร
แผนและงบประมำณ จัดซื้อจัดจ้ำง บุคลำกร กำรเงินและบัญชี รวมทั้งระบบ
ติดตำมกำรดำเนินงำนโครงกำรห้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
๖.๓ บุคลำกรสำนักงำนศำลปกครองสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลภำยในองค์กร
ได้สะดวก รวดเร็ว ผ่ำนช่องทำงทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่

๔.๕ กำรพัฒนำระบบกำรลำอิเล็กทรอนิกส์ (e-leave) รองรับกำรใช้งำนของสำนักงำนศำลปกครองในภูมิภำคแทนระบบ
กระดำษในกำรบันทึก จัดเก็บประวัติกำรลำของบุคลำกร ทำให้ลดขั้นตอนในกำรลำ และลดปริมำณกำรใช้กระดำษ เพื่อให้
สำนักงำนศำลปกครองภูมิภำคสำมำรถใช้ระบบเป็นมำตรฐำนเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
๔.๖ พัฒนำปรับปรุงเว็บไซต์ศำลปกครอง (www.admincourt.go.th) เป็นช่องทำงในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญ
ของศำลปกครองและสำนักงำนศำลปกครอง เช่น คำพิพำกษำ/คำสั่งศำลปกครองสูงสุด ข้อมูลกฎหมำย บทควำมวิชำกำร ข่ำว
ประชำสัมพันธ์ ข่ำวสมัครงำนและข่ำวจัดซื้อ/จัดจ้ำง เป็นต้น เพื่อให้ประชำชนที่เป็นคนไทยและคนต่ำงชำติ สำมำรถค้นหำควำมรู้
มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำรยุติธรรมทำงปกครองและกำรป้องกันคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของศำลปกครองมำกยิ่งขึ้น
๔.๗ เพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำรระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรบริหำรองค์กรสำหรับบุคลำกรภำยในผ่ำนอุปกรณ์เคลื่อนที่
เพื่อพัฒนำระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีควำมพร้อมพัฒนำสำนักงำนศำลปกครองก้ำวเข้ำสู่กำรเป็นสำนักงำน
อัจฉริยะ (Smart office) เพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของเอกสำรของสำนักงำนฯ กำรวำงแผนโครงกำร
และงบประมำณ กำรบริหำรเงินและโครงกำร กำรบริหำรงำนพัสดุ ทรัพย์สินสำนักงำน รวมทั้งกำรเงิน และบริกำรประชำชน

สาหรับประชาชน
๖.๑ ประชำชน หน่วยงำนรัฐสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลสำคัญของศำลปกครองที่
เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้สะดวก รวดเร็ว
และทั่วถึง แบบทุกที่ทุกเวลำ
๖.๒ ศำลปกครองและสำนักงำนศำลปกครองมีกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
สร้ำงควำมโปร่งใสในกระบวนพิจำรณำพิพำกษำคดีของศำลปกครอง
และกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำนศำลปกครอง

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๕. วัตถุประสงค์

๔. สาระสาคัญโครงการ

โครงการที่ ๓ :โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการของศาลปกครอง
(Office automation/e-Office)

แบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

๒,๘๘๙,๐๐๐
-

ระบบย่อย
ระบบ
ระบบ/จำนวน
สำนักงำนศำลฯ
ระบบ
จำนวน
สำนักงำนศำลฯ

๘.๑ พัฒนำระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน เพื่อกำรบริหำรแผนงำน
โครงกำร งบประมำณ และกำรเงินของสำนักงำนศำลปกครอง

๘.๒ พัฒนำระบบถ่ำยทอดภำพ เสียง วีดีโอ เพื่อบันทึกจัดเก็บสื่อมัลติมีเดีย
และเผยแพร่สำหรับให้บริกำรประชำชนผ่ำนเว็บไซต์ศำลปกครอง

๘.๓ พัฒนำระบบให้คำปรึกษำคดีปกครองออนไลน์สำหรับบริกำรประชำชน

๘.๔ กำรพัฒนำระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้งำนแทนระบบสำร
บรรณอัตโนมัติเพื่อรับส่งหนังสือภำยใน เพื่อลดกำรใช้กระดำษ

๘.๕ พัฒนำระบบกำรลำอิเล็กทรอนิกส์ (e-leave) รองรับกำรใช้งำนของ
สำนักงำนศำลปกครองในภูมิภำคแทนระบบกระดำษในกำรบันทึก

-

-

๘,๖๔๑,๘๐๐

ผลผลิต

คาของบประมาณ
ได้รับจัดสรร
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-

-

-

-

๘,๖๔๑,๘๐๐

ปีงบประมาณ/งบประมาณ (บาท)
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๖,๓๗๙,๓๐๐
๑๓,๔๙๐,๓๐๐
๒,๘๘๙,๐๐๐
ปีงบประมาณ/งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
๒๕๖๔
๒๕๖๕

๘. กิจกรรม

๗. งบประมาณ (บาท)

โครงการที่ ๓ :โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการของศาลปกครอง
(Office automation/e-Office)

แบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

๙. ผลผลิตโครงการในระยะ ๓ ปี

-

-

-

-

ปีงบประมาณ/งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
๒๕๖๔
๒๕๖๕
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ระบบบริการสาหรับองค์กรและบุคลากรภายใน
๙.๑ ระบบสนับสนุนกำรบริหำรงบประมำณ โครงกำร กำรเงิน พัสดุ/ครุภัณฑ์ และ
ผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศำลปกครอง
๙.๒ ระบบสำรบรรณทำงอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงำนศำลปกครอง
๙.๓ ระบบบริหำรจัดกำรวันลำของบุคลำกรสำนักงำนศำลปกครอง
๙.๔ ระบบกำรจัดกำรเอกสำรสำหรับกำรประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Meeting)
๙.๕ เพิ่มช่องทำงกำรเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศองค์กำรผ่ำนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ระบบ

ติดตั้งระบบ

๘.๖ ระบบกำรบันทึกลงเวลำกำรปฏิบัติงำนด้วยกำรสแกนใบหน้ำ

๘.๗ พัฒนำกำรเข้ำถึงข้อมูลภำยในสำนักงำนศำลปกครองได้
ผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile phone)

ผลผลิต

๘. กิจกรรม

โครงการที่ ๓ :โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการของศาลปกครอง
(Office automation/e-Office)

แบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

๑๐๐

๓

ระบบ
ร้อยละ

๒

เป้าหมาย
๒๕๖๔

ระบบ

หน่วยนับ
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๑๐๐

๒

๑

๒๕๖๕

หมายเหตุ งบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรเงินปี งบ. ๒๕๖๓ เป็นเงินรวม ๑,๓๘๐,๓๐๐ บำท คือ ระบบกำรบันทึกลงเวลำ
กำรปฏิบัติงำนด้วยกำรสแกนใบหน้ำได้รบั จัดสรรเงินปี งบ. ๒๕๖๔ เป็นเงินรวม ๒,๘๘๙,๐๐๐ บำท คือ พัฒนำระบบถ่ำยทอดภำพ เสียง ผ่ำนเว็บไซต์ศำลปกครอง
เครื่องหมำย - คือ ไม่มีกำรใช้งบประมำณ

๑๐.๓ ร้อยละควำมสำเร็จกำรดำเนินกิจกรรม

๑๐.๑ จำนวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลบริกำรประชำชนที่พัฒนำแล้วเสร็จตำม
แผนที่กำหนด
๑๐.๒ จำนวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรที่
พัฒนำแล้วเสร็จตำมแผนที่กำหนด

๑๐. ตัวชี้วัด

โครงการที่ ๓ :โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการของศาลปกครอง
(Office automation/e-Office)

แบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

๒. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓. หน่วยงานสนับสนุน
๔. สาระสาคัญโครงการ
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สำนักวิทยำกำรสำรสนเทศ
สำนักงำนศำลปกครองสูงสุดและศำลปกครองชั้นต้นทั้งส่วนกลำงและภูมิภำค และสำนักบริหำรกลำง
คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมำยให้กระทรวงมหำดไทยเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลประชำชนของทุกส่วน
รำชกำรกับฐำนข้อมูลทะเบียนประวัติรำษฎรผ่ำนเลขประจำตัวประชำชน (๑๓ หลัก) ให้เป็นระบบเดียวกัน เพื่อให้ส่วนรำชกำร
หรือหน่วยงำนของรัฐสำมำรถใช้ประโยชน์ข้อมูล จำกกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลประชำชนและกำรบริกำรซึ่งสำมำรถแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ประชำชนที่จัดเก็บระหว่ำงหน่วยงำน ให้ ส ำมำรถใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลร่วมกัน ตำมนโยบำยของรัฐบำลในกำร
สนับสนุนกำรให้บริกำรประชำชนและกำรลดกำรใช้สำเนำเอกสำรในกำรติดต่อรำชกำร โดยกำรเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลจำก
ระบบบูรณำกำรฐำนข้อมูลประชำชน และกำรบริกำรภำครัฐ สำนักงำนศำลปกครองทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค มีภำรกิจ
หน้ำที่ในกำรรับฟ้องคดีปกครอง และรวบรวมเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวกับสำนวนคดี เพื่อให้ตุลำกำรศำลปกครองได้พิจำรณำ
พิพำกษำคดี ป กครอง และแสวงหำข้อเท็จจริง ในคดี ปกครอง รวมทั้งกำรให้ บริก ำรประชำชนในกำรยื่น ฟ้ อ งคดีผ่ ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) เป็นต้น ซึ่งเอกสำรหลักฐำนดังกล่ำวจำเป็นต้องขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูลประชำชนจำกหน่วยรำชกำร
อื่น ๆ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรติดต่อขอควำมอนุเครำะห์ ทำให้ระยะเวลำในกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีต้องใช้เวลำนำน
เพิ่มขึ้นไปด้วย ดังนั้นสำนักงำนศำลปกครองจึงมีควำมจำเป็นต้องใช้ประโยชน์ข้อมูลจำกกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลประชำชนและ
กำรบริกำรภำครัฐ (Linkage Center) ที่กระทรวงมหำดไทยได้จัดทำขึ้นตำมนโยบำยของรัฐบำล ซึ่งปัจจุบันได้มีกำรเชื่อมโยงกับ
หน่วยงำนภำครัฐ ได้แก่ กรมกำรกงสุล กรมบังคับคดี กรมรำชทัณฑ์ กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ และสำหรับในอนำคตมีแผนที่จะ
เชื่อมโยงกับหน่วยงำนภำครัฐเพิ่มอีก ๓ หน่วยงำน ได้แก่ กรมที่ดิน สำนักงำนประกันสังคม และกระทรวงกำรคลัง

โครงการที่ ๔ : โครงการสรางความรวมมือในการเชื่อมโยงขอมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนพิจารณาคดีของ
ศาลปกครองดวยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย (Data Linkage for court)

แบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

๗. งบประมาณ (บาท)

-

คาของบประมาณ
ได้รับจัดสรร
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-

-

สาหรับองค์กรและบุคลากรภายในองค์กร
๖.๑ เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนศำลปกครอง สำมำรถใช้งำนระบบบูรณำกำรฐำนข้อมูล
ประชำชน และกำรบริกำรภำครัฐ (Linkage Center) เพื่อรวบรวมข้อมูลเอกสำร
หลักฐำนของประชำนที่มำฟ้องคดีปกครอง ได้อย่ำง สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง
๖.๒ เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนศำลปกครอง สำมำรถตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน
ประชำชนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนรำชกำรอื่น ๆ ได้ โดยที่ประชำชนไม่จำเป็นต้อง
ใช้สำเนำเอกสำร
ปีงบประมาณ/งบประมาณ (บาท)
๒๕๖๔
๒๕๖๕

๕.๑ เพื่อสำมำรถใช้ประโยชน์ข้อมูลจำกกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลประชำชนและกำรบริกำรภำครัฐ (Linkage Center) ซึ่งสำมำรถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลประชำชนที่จัดเก็บระหว่ำงหน่วยงำนรำชกำรได้
๕.๒ เพื่อสนับสนุนกำรให้บริกำรประชำชนและกำรลดกำรใช้สำเนำเอกสำรในกำรติดต่อรำชกำรโดยกำรเชื่อมโยงใช้ประโยชน์
ข้อมูลจำกระบบบูรณำกำรฐำนข้อมูลประชำชน และกำรบริกำรภำครัฐ (Linkage Center)
๕.๓ เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนศำลปกครองสำมำรถรวบรวมข้อมูลเอกสำรหลักฐำนของประชำชนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำน
รำชกำรอื่น ๆ ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง

สาหรับประชาชน
อำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชนและคู่กรณีในกำรใช้บริกำรของ
ศำลปกครองและสำนักงำนศำลปกครอง

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๕. วัตถุประสงค์

โครงการที่ ๔ : โครงการสรางความรวมมือในการเชื่อมโยงขอมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนพิจารณาคดีของ
ศาลปกครองดวยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย (Data Linkage for court)

แบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

จำนวนผู้เข้ำอบรม

ผู้ใช้งำน

จำนวนหน่วยงำน

หน่วยนับ
ระบบ
ร้อยละ

๑๐. ตัวชี้วัด

๑๐.๑ จำนวนหน่วยงำนที่สำนักงำนศำลปกครองสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลสำเร็จ

๑๐.๒ ร้อยละควำมสำเร็จกำรดำเนินกิจกรรม

๙. ผลผลิตโครงการในระยะ ๓ ปี จำนวนหน่วยงำนภำครัฐที่อนุญำตให้สำนักงำนศำลปกครองเชื่อมโยงข้อมูลสำเร็จ

๘.๕ อบรมกำรใช้งำนและติดตั้งโปรแกรมสำหรับเชื่อมโยงข้อมูล

๘.๔ กำหนดสิทธิกำรใช้งำน

๘.๓ ทดสอบกำรเชื่อมโยงข้อมูล

เครื่องมือกำรเชื่อมโยง

หนังสือ

๘.๑ ดำเนินกำรประสำนงำนขออนุญำตเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนรำชกำร

๘.๒ ดำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูลผ่ำน Linkage Center
หรือเชื่อมโยงข้อมูลผ่ำนช่องทำงอื่น ๆ

ผลผลิต

๘. กิจกรรม

๑๐๐

๑

เป้าหมาย
๒๕๖๔

-

-

-

-

-

๒๕๖๔
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๑๐๐

๑

๒๕๖๕

-

-

-

-

-

๒๕๖๕

ปีงบประมาณ/งบประมาณที่ได้รับ (บาท)

โครงการที่ ๔ : โครงการสรางความรวมมือในการเชื่อมโยงขอมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนพิจารณาคดีของ
ศาลปกครองดวยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย (Data Linkage for court)

แบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

๓. หน่วยงานสนับสนุน
๔. สาระสาคัญโครงการ
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สำนักงำนศำลปกครองสูงสุดและศำลปกครองชั้นต้นทั้งส่วนกลำงและภูมิภำค/หน่วยงำนเจ้ำของข้อมูล
ตำมแผนแม่บทศำลปกครองมีเป้ำหมำยพัฒนำไปสู่ศำลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt) ซึ่งองค์ประกอบสำคัญ
พื้นฐำน คือ กำรแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ทั้งข้อมูลสนับสนุนกระบวนพิจำรณำพิพำกษำคดีของศำลปกครอง กำร
บริหำรจัดกำรของสำนักงำนศำลปกครอง รวมทั้งรองรับกำรให้บริกำรในรูปแบบดิจิทัลแก่ประชำชน โดยกำรแปลงข้อมูลสำคัญ
จำกกระดำษให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เอกสำรในแฟ้มสำนวน เอกสำรทำงด้ำนพัสดุ และกำรเงิน ซึ่งมีจำนวนมำก โดยแฟ้ม
สำนวนเป็นเอกสำรสำคัญที่ต้องเชื่อมโยงกำรจัดทำโดยเชื่อมโยงกับกำรจัดทำธรรมำภิบำลข้อมูล (Data Governance) เพื่อกำรใช้
ประโยชน์ร่วมกันภำยในของตุลำกำร พนักงำนคดี องค์คณะ หน่วยงำนธุรกำรของศำลปกครอง รวมทั้งคู่กรณีที่มีควำมต้องกำรใช้
งำนเอกสำรในแฟ้มสำนวนตลอดเวลำ โดยปัจจุบันต้องรอและตรวจสอบว่ำแฟ้มสำนวนในขณะที่ต้องกำรใช้ จัดเก็บ หรือมีกำร
นำไปใช้งำนอยู่ที่หน่วยงำนธุรกำร ตุลำกำร พนักงำนคดี ผู้บริหำรศำลปกครอง ทำให้ต้องรอเวลำในกำรใช้งำน ซึ่งหำกจัดทำ
เอกสำรในอยู่ในรูปอิ เล็ กทรอนิกส์และมีกำรใช้หลักธรรมำภิบำลข้อมูลที่มีกำรกำหนดชั้น ควำมลั บ สิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูล ของ
ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำระบบกำรจัดเก็บ คือ ระบบแฟ้มสำนวนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Record) ให้สอดคล้องตำมธรรมำภิบำลข้อมูล
และสิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูล รวมทั้งหลักของข้อมูลส่วนบุคคล จะทำให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีสิทธิ์สำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำก
เอกสำรและข้อมูลได้อย่ำงมั่นใจในเวลำพร้อมกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนและกำรให้บริกำรแก่คู่กรณีในกำรเข้ำถึง
เอกสำรที่อยู่ในแฟ้มสำนวนอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่ำงเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งตอบสนองควำมต้องกำรของทุกฝ่ำย ดังนั้น เพื่อ
เตรี ย มองค์ ป ระกอบพื้ น ฐำนในกำรพั ฒ นำเข้ ำ สู่ ก ำรเป็ น ศำลปกครองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละศำลปกครองอั จ ฉริ ย ะ หน่ ว ยงำน
ผู้รับผิดชอบเอกสำรในแฟ้มสำนวน เอกสำรทำงพัสดุ เอกสำรกำรเงิน รวมทั้งเอกสำรในกำรดำเนินงำนของ

๒. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักวิทยำกำรสำรสนเทศ

โครงการที่ ๕ : โครงการปรับเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารดิจิทัลให้พร้อมเข้าสู่ศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์
(e-Admincourt transformation)

แบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สาหรับประชาชน
ประชำชนสำมำรเข้ำถึงข้อมูลของตนเองได้ผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์
รวมทั้งบริกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชำชนและคู่กรณี

๕. วัตถุประสงค์
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สาหรับองค์กรและบุคลากรในองค์กร
๖.๑ ตุลำกำรศำลปกครองและพนักงำนคดีปกครองสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลดิจิทัลที่จัดเก็บ
ในสำนวนอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนกระบวนพิจำรณำบำงส่วนผ่ำนช่องทำง
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่ำง ๆ ในเวลำพร้อมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๖.๒ ผู้บริหำรศำลปกครอง ตุลำกำร พนักงำนคดีปกครอง และหน่วยธุรกำรศำล
สำมำรถดำเนินขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรพิจำรณำพิพำกษำคดี
มีประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ้น

สำนักงำนฯ ควรมีกำรแปลงให้อยู่ในรูปแบบของเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ภำยใต้มำตรฐำนกำรทำงำนที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ซึ่ง
ถือเป็นพื้นฐำนสำคัญสำหรับกำรบูรณำกำรข้อมูลดิจิทัลในอนำคต ภำยใต้ทรัพยำกรของหน่วยงำนที่มี ได้แก่ เครื่องสแกนเนอร์
ระบบแฟ้มส ำนวนอิเล็ ก ทรอนิ กส์ (e-Records) เจ้ำหน้ำที่ผู้ เกี่ยวข้องของส ำนั ก งำนศำลฯ ทั้งส่ ว นกลำงและภูมิภ ำค มี แนว
ปฏิบัติกำรจัดกำรเอกสำรดิจิทัล ทั้งนี้ จำเป็นต้องได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย ผู้บริหำรสำนักงำน
ศำลปกครอง เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องสำนักงำนศำลปกครองทุกแห่งทั้งส่วนกลำงและภูมิภำค ทำหน้ำที่แปลงข้อมูลตำมกรอบแนว
ปฏิบัติกำรจัดกำรเอกสำรดิจิทัล ตำมกรอบธรรมำภิบำลข้อมูล (Data Governance) สำนักวิทยำกำรสำรสนเทศสนับสนุนกำร
เตรียมเครื่องมือและระบบรองรับกำรแปลงข้อมูล
เพื่ อ แปลงเอกสำรที่ มี ค วำมส ำคั ญ สนั บ สนุ น กระบวนพิ จ ำรณำพิ พ ำกษำคดี แ ละสนั บ สนุ น กำรบริ ห ำรจั ด กำรองค์ ก รให้
อยู่ ใ นรู ป แบบของเอกสำรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ ส ำมำรถน ำไปใช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น ของผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ ำ ย ทั้ ง ผู้ บ ริ ห ำร
ศำลปกครอง ตุลำกำรศำลปกครอง พนักงำนคดี หน่วยธุรกำรศำล เจ้ำหน้ำที่ศำลปกครอง รวมทั้งคู่กรณีสำมำรถเข้ำถึงเอกสำร
อิเล็กทรอนิกส์ได้ในเวลำพร้อมกัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย

โครงการที่ ๕ : โครงการปรับเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารดิจิทัลให้พร้อมเข้าสู่ศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์
(e-Admincourt transformation)

แบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

เรื่อง

๘.๕ ดำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรแปลงข้อมูลดิจิทัลตำมวงจรชีวิตกำรจัดทำ
ข้อมูลดิจิทัล

-

นำแนวฯ ไปใช้
ประโยชน์

-

-

-

แนวปฏิบัติ

จำนวนหน่วยงำนที่
ดำเนินงำน

-
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-

-

-

-

-

๒๕๖๔
๒๕๖๕
ปีงบประมาณ/งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
๒๕๖๔
๒๕๖๕

คณะทำงำน

ผลผลิต

คาของบประมาณ
ได้รับจัดสรร

๘.๔ จัดเตรียมเครื่องมือและระบบกำรจัดเก็บเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ให้
พร้อมในกำรจัดเก็บเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์

๘.๑ จัดตั้งคณะทำงำนบริหำรจัดกำรแปลงเอกสำรสำคัญให้อยู่ในรูปแบบ
ไฟล์อิเล็กทรอกนิกส์
๘.๒ จัดทำแนวปฏิบัติกำรจัดกำรแปลงข้อมูลเอกสำรเป็นเอกสำร
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแนวทำงกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
แปลงข้อมูล
๘.๓ นำกรอบธรรมำภิบำลข้อมูลมำใช้ประโยชน์ร่วมกันในกำรแปลง
เอกสำรสำคัญสนับสนุนกระบวนพิจำรณำพิพำกษำคดีและบริหำรองค์กร
ให้มีมำตรฐำนเดียวกัน

๘. กิจกรรม

๗. งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ/งบประมาณ (บาท)

โครงการที่ ๕ : โครงการปรับเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารดิจิทัลให้พร้อมเข้าสู่ศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์
(e-Admincourt transformation)

แบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

หน่วยงำน
ร้อยละ

๑๐.๒ ร้อยละควำมสำเร็จกำรแปลงเอกสำรให้เป็นเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์

๘๐

๑๐
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๑๐๐

๑๕

ระบบบริการสาหรับองค์กรและบุคลากรภายใน
๙.๑ เอกสำรในแฟ้มสำนวนที่ใช้ในกระบวนพิจำรณำคดี และงำนธุรกำร
ของศำลปกครอง
๙.๒ ระบบจัดเก็บเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
เป้าหมาย
หน่วยนับ
๒๕๖๔
๒๕๖๕

๑๐.๑ จำนวนหน่วยงำนที่มีกำรแปลงเอกสำรกระดำษให้อยู่ในรูปแบบ
เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์

๑๐. ตัวชี้วัด

รองรับการบริการสาหรับประชาชน
เอกสำรในแฟ้มสำนวนในส่วนที่คู่กรณีสำมำรถเข้ำถึงและขอรับสำเนำ
เอกสำรในสำนวนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสำรเผยแพร่ที่เป็น
ประโยชน์ต่อสำธำรณะ

๙. ผลผลิตโครงการในระยะ ๓ ปี

โครงการที่ ๕ : โครงการปรับเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารดิจิทัลให้พร้อมเข้าสู่ศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์
(e-Admincourt transformation)

แบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

สำนักงำนศำลปกครองสูงสุดและศำลปกครองชั้นต้นทั้งส่วนกลำงและภูมิภำค/หน่วยงำนเจ้ำของข้อมูล
ข้อมูล จัดเป็นทรัพย์สิ นที่ส ำคัญในกำรดำเนินงำนของหน่ว ยงำน ภำครัฐ จึงได้ให้ ควำมส ำคัญกับกำรน ำข้อมูล มำใช้
สนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้กับทุกภำคส่วน แต่ในปัจจุบันหน่วยงำนภำครัฐยังประสบกับ
ปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินงำนในด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ซึ่งเป็นประเด็นปัญหำเชิงนโยบำยและปฏิบัติ ทั้งใน
เรื่องควำมซ้ำซ้อนของข้อมูล ควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (เช่น กำรรักษำควำมลับ กำรเข้ำถึงข้อมูล กำรรักษำควำมเป็นส่วน
บุคคล) คุณภำพของข้อมูล (เช่น ควำมถูกต้อง ควำมครบถ้วน ควำมเป็นปัจจุบัน) กำรเปิดเผยข้อมูล (เช่น หน่วยงำนเจ้ำของข้อมูล
ไม่อนุญำตให้เข้ำถึงข้อมูล กระบวนกำรขอใช้ข้อมูลซับซ้อนและใช้เวลำนำน ข้อมูลไม่อยู่ในรูปแบบที่ใช้งำนต่อได้ง่ำย) และยังไม่
มีกำรนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม ประเด็นปัญหำและอุปสรรคเหล่ำนี้อำจเป็นผลมำจำกกำรบริห ำรจัดกำรข้อมูล
ที่ไม่ครอบคลุมและไม่ชัดเจนของหน่วยงำน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้หน่วยงำนภำครัฐมีมำตรกำรและแนวปฏิบัติในธรรมำภิบำล
ข้อมูลและบริหำรจัดกำรข้อมูลที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อให้กำรได้มำและกำรนำไปใช้ข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐ
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มั่นคงปลอดภัย รักษำควำมเป็นส่วนบุคคล และสำมำรถเชื่อมโยงกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
มั่นคงปลอดภัยได้จริง ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ (Data Governance for Government) จึงถูกจัดทำขึ้น เพื่อกำหนดสิทธิ
หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสียในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล โดยประกอบด้วย สภำพแวดล้อมของธรรมำภิบำล
ข้อมูล กฎเกณฑ์หรือนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนกับข้อมูล บทบำทและควำมรับผิดชอบในธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ
กระบวนกำรธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ และกำรวัดกำรดำเนินกำรและควำมสำเร็จของธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ กล่ำวคือ
บุคคลที่ได้รับบทบำทในธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ จะมีหน้ำที่ในกำรกำหนดขอบเขต กฎเกณฑ์ และนโยบำยข้อมูลที่ใช้ใน
กระบวนกำรธรรมำภิ บ ำลข้ อ มู ล ภำครั ฐ เพื่ อ ควบคุ ม และตรวจสอบกำรด ำเนิ น งำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ตั้ ง แต่ ก ำรสร้ ำง
กำรจั ด เก็ บ กำรประมวลผล กำรใช้ กำรเผยแพร่ จนถึ ง กำรท ำลำยโดยกฎเกณฑ์ แ ละนโยบำยข้ อ มู ล ต้ อ งสอดคล้ อ งกับ

๓. หน่วยงานสนับสนุน
๔. สาระสาคัญโครงการ
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สำนักวิทยำกำรสำรสนเทศ

๒. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

โครงการที่ ๖ : โครงการจัดทาธรรมาภิบาลของข้อมูลศาลปกครอง (Data governance) เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัย
ข้อมูลของศาลปกครอง

แบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

สาหรับประชาชน
ประชำชน ตุลำกำรศำลปกครอง พนักงำนคดีปกครอง และผู้เกี่ยวข้องมีควำม
เชื่อมั่นในกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลจำกระบบดิจิทัลของศำลปกครอง

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๕. วัตถุประสงค์
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สาหรับองค์กรและบุคลากรในองค์กร
๖.๑ สำนักงำนศำลปกครองมีมำตรฐำนในกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ
มีควำมถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีควำมปลอดภัย และเป็นไปตำม พ.ร.บ. ข้อมูล
ส่วนบุคคล
๖.๒ หน่วยงำนภำยในให้ควำมร่วมมือและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรแปลง
เอกสำรกระดำษให้เป็นเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ในกำรใช้ข้อมูล
สำหรับทำงำนร่วมกันของน่วยงำนภำยในสำนักงำนศำลปกครอง

สภำพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กรของแต่ล ะหน่ว ยงำน กำรวัดผลกำรดำเนิน กำรช่ว ยให้ เห็น ระดับกำรดำเนิน กำรของ
ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ ซึ่งส่งผลต่อควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรหรือคุณภำพของข้อมูล
๕.๑ สร้ำงควำมโปร่งใสและสร้ำงกำรมีส่วนร่วม รวมทั้งกำรใช้ประโยชน์ข้อมูล เพื่อกำรทำงำนร่วมกันของหน่วยงำน
ในสำนักงำนศำลปกครอง
๕.๒ เพื่อสร้ำงนวัตกรรมในกำรเพิ่มประสิทธิภำพทำงำนภำยในด้วยกระบวนงำนที่ใช้ข้อมูลขับเคลื่อนกระบวนทำงำน
ในแบบอัตโนมัติ กำรใช้งำนข้อมูลเชิงลึกด้ำนต่ำง ๆ ในองค์กรสนับสนุนกระบวนพิจำรณำพิพำกษำคดี กำรบริหำรจัดกำรองค์กร
และกำรให้บริกำรประชำชน
๕.๓ สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลที่ออกจำกศำลปกครองสู่สำธำรณะ และกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล
สำหรับกำรทำธุรกรรมให้กับประชำชน
๕.๔ สร้ำงกำรมีปฏิสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนภำยในสำนักงำนศำลปกครองให้มีควำมครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน และมีควำมมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งกำรรักษำควำมเป็นส่วนบุคคล
๕.๕ สนับสนุนกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โครงการที่ ๖ : โครงการจัดทาธรรมาภิบาลของข้อมูลศาลปกครอง (Data governance) เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัย
ข้อมูลของศาลปกครอง

แบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

ครั้ง
ครั้ง
ระบบ
ครั้ง

๘.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำชุดข้อมูล

๘.๒ นำไปใช้ประโยชน์ในระบบดิจิทัลต้นแบบ

๘.๓ ติดตำมและประเมินผลกำรใช้งำน

รำยงำน

ชุด

หน่วยนับผลผลิต

ได้รับจัดสรร

คาของบประมาณ

๘.๓ ประชุมคณะทำงำนกำหนดนโยบำยข้อมูลที่ครอบคลมตลอดวงจรชีวิตข้อมูล

๘.๑ แต่งตั้งคณะทำงำนรวมทั้งกำหนดบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๘.๒ ศึกษำสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำนเพื่อกำหนดปัจจัยที่ส่ง
ผลต่อผลสัมฤทธิของธรรมำภิบำลข้อมูลในศำลปกครอง

๘. กิจกรรม

๗. งบประมาณ (บาท)

๑

๑๕,๐๐๐

-

-

๒๕๖๔

เป้าหมายผลผลิต

-
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๑

๑๕,๐๐๐

-

-

๒๕๖๕

-

ปีงบประมาณ/งบประมาณ (บาท)๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

โครงการที่ ๖ : โครงการจัดทาธรรมาภิบาลของข้อมูลศาลปกครอง (Data governance) เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัย
ข้อมูลของศาลปกครอง

แบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

ชุด
ระบบ

๑๐.๒ ระบบที่มีกำรนำธรรมำภิบำลข้อมูลไปใช้ประโยชน์

๑

๑

๑๓๕ | P a g e

๑

๑

ระบบบริการสาหรับองค์กรและบุคลากรภายใน
๙.๑ ธรรมำภิบำลข้อมูลระบบเอกสำรในสำนวนอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุน
กระบวนพิจำรณำคดีของศำลปกครอง
๙.๒ ธรรมำภิบำลข้อมูลสำหรับกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลในระบบงำนคดี
ปกครอง
เป้าหมาย
หน่วยนับ
๒๕๖๔
๒๕๖๕

๑๐.๑ จำนวนชุดข้อมูลที่มีกำรจัดทำธรรมำภิบำลข้อมูลของศำลปกครองและ
สำนักงำนศำลปกครอง

๑๐. ตัวชี้วัด

ระบบบริการสาหรับประชาชน
๙.๑ ธรรมำภิบำลข้อมูลสำหรับระบบสำนวนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกำรคัดและขอ
รับรองสำเนำเอกสำรในสำนวนฯ
๙.๒ ธรรมำภิบำลข้อมูลสำหรับกำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับระบบงำนคดีปกครอง
๙.๓ ธรรมำภิบำลข้อมูลสำหรับข้อมูลบุคลำกร

๙. ผลผลิตโครงการในระยะ ๓ ปี

โครงการที่ ๖ : โครงการจัดทาธรรมาภิบาลของข้อมูลศาลปกครอง (Data governance) เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัย
ข้อมูลของศาลปกครอง

แบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

สำนักงำนศำลปกครองสูงสุดและศำลปกครองชั้นต้นทั้งส่วนกลำงและภูมิภำค/หน่วยงำนเจ้ำของข้อมูล
ตำมแผนแม่บทศำลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี กำหนดเป้ำหมำยพัฒนำไปเป็นศำลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt) ประกอบ
กับแผนพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลของศำลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ได้กำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลของ
ศำลปกครอง คือ ปรับเปลี่ยนศำลปกครองให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลดิจิทัล (Data-driven organization) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและขีดควำมสำมำรถกำรตัดสินใจของผู้บริหำรศำลปกครองและสำนักงำนศำลปกครอง เช่น
กำรวำงแผน กำหนดนโยบำย และกำหนดเป้ำหมำยตัวชี้วัดในด้ำนต่ำง ๆ ตลอดจนสนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บริหำรศำล
ปกครองทั้งศำลปกครองสูงสุด ศำลปกครองชั้นต้นทั่วประเทศ ผู้บริหำรสำนักงำนศำลปกครองไดรับทรำบข้อมูลสำรสนเทศ
และนำไปใช้สนับสนุนกำรตัดสินใจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศแกหน่วยงำนภำยใน ดังนั้น เพื่อ
สนับสนุนกำรปรับเปลี่ยนศำลปกครองให้มีกำรพัฒนำและขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลดิจิทัลได้ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บท
ศำลปกครองและแผนพัฒนำดิจิทัลฯ เพื่อเริ่มพัฒนำก้ำวสู่กำรเป็นศำลปกครองอัจฉริยะ (Smart Court) จำเป็นต้องพัฒนำระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศให้มีกำรเชื่อมโยงข้อมูลจำกระบบงำนต่ำง ๆ เป็นรูปแบบที่สำมำรถนำมำวิเครำะห์ ประมวลผล และแสดงรำยงำน
ข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ ได้หลำกหลำยมิติ สำมำรถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภำพได้หลำกหลำยประเภท โดยใช้ซอฟต์แวร์ระบบ
ธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence : BI) ซึ่งต้องมีกำรจัดหำลิขสิทธิ์กำรใช้งำนอย่ำงต่อเนื่องทุกปี เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศกำรวิเครำะห์และนำเสนอข้อมูลให้มีขีดควำมสำมำรถสนับสนุนกำรตัดสินใจสำหรับผู้บริหำรเพิ่มมำกขึ้น
รองรับกำรนำเสนอข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ง่ำย และสำมำรถปรับเปลี่ยนกำรนำเสนอข้อมูลสำรสนเทศในมิติต่ำง ๆ โต้ตอบ
สนับสนุนกำรตัดสินใจ ของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่ำงรวดเร็ว สำมำรถเข้ำถึงระบบข้อมูลสำรสนเทศได้แบบทุก
ที่ทุกเวลำผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอรเน็ ตด้วยอุปกรณ์ได้หลำกหลำยประเภท เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่ว ไป
(Desktop PC) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพำ (Notebook) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพำแบบสัมผัส (Tablet) หรืออุปกรณ์สื่อสำร
อัจฉริยะ (Smart Phone) เพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจสำหรับผู้บริหำรให้มีประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ้น

๓. หน่วยงานสนับสนุน
๔. สาระสาคัญโครงการ
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สำนักวิทยำกำรสำรสนเทศ

๒. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

โครงการที่ ๗ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจอัจฉริยะสาหรับผู้บริหารศาลปกครองและ
สานักงานศาลปกครอง

แบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

๕.๑ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสำรสนเทศให้มีควำมพร้อมสนับสนุนกำรวิเครำะห์ ประมวลผล และแสดงรำยงำนด้ำนต่ำง ๆ ของศำล
ปกครองและสำนักงำนศำลปกครองด้วยซอฟต์แวร์ Business Intelligence ให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น
๕.๒ เพื่อพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศและรำยงำนให้มีควำมพร้อมและเพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรตัดสินใจของผู้บริหำร
ศำลปกครองและสำนักงำนศำลปกครองได้ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตแบบทุกที่ ทุกเวลำ
๕.๓ พัฒนำระบบข้อมูลด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรตัดสินใจสำหรับผู้บริหำร
ศำลปกครองและสำนักงำนศำลปกครองในกำรบริหำรจัดกำรคดี และบริหำรจัดกำรองค์กร สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ใช้งำนของผู้บริหำรได้อย่ำงทันที และมีประสิทธิภำพ

ได้รับจัดสรร

๑,๑๗๐,๐๐๐
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-

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สาหรับองค์กรและบุคลากรในองค์กร
๖.๑ ผู้บริหำรศำลปกครองและสำนักงำนศำลปกครองมีระบบข้อมูลและเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรคดีและบริหำรจัดกำรองค์กรที่
ตอบสนองควำมต้องกำรได้ทันที และเป็นปัจจุบัน
๖.๒ ศำลปกครองมีระบบข้อมูลและเครื่องมือกำรวิเครำะห์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำมำรถตอบสนองกำรใช้งำนได้ทั้งในระดับ องค์กร ระดับองค์คณะ และระดับ
บุคคลได้ต่อไปในอนำคต
ปีงบประมาณ/คาของบประมาณ (บาท)
๗. งบประมาณ (บาท)
๒๕๖๔
๒๕๖๕
คาของบประมาณ
๑,๑๗๐,๐๐๐
๑,๑๗๐,๐๐๐

๕. วัตถุประสงค์

โครงการที่ ๗ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจอัจฉริยะสาหรับผู้บริหารศาลปกครองและ
สานักงานศาลปกครอง

แบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

ผลผลิต
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๓

๑

๒๕๖๕

-

-

-

-

๖๐๐,๐๐๐

ปีงบประมาณ/งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
๒๕๖๔
๒๕๖๕

๘.๑ จัดหำเครื่องมือจัดทำระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรวิเครำะห์ และนำเสนอข้อมูลด้วย
ระบบ BI
๑,๑๗๐,๐๐๐
ซอฟต์แวร์อัจฉริยะ BI Software และเครื่องแม่ข่ำย (Server)
๘.๒ ออกแบบและเชื่อมต่อกับฐำนข้อมูลสำหรับกำรบริหำรจัดกำรคดีและกำรบริหำร
ระบบข้อมูล
จัดกำรองค์กรผู้บริหำรศำลปกครองและสำนักงำนศำลปกครอง
๘.๓ ออกแบบโมเดลกำรวิเครำะห์ข้อมูลและจัดทำชุดข้อมูลนำเสนอ
โมเดล
สำหรับผู้บริหำรศำลปกครองและผู้บริหำรสำนักงำนศำลปกครอง
กำรวิเครำะห์
๘.๔ นำเสนอระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรคดีและกำรดำเนินงำนฯ
ต้นแบบ
ต่อผู้บริหำรศำลปกครองและผู้บริหำรสำนักงำนศำลปกครอง
ข้อมูล
๘.๕ ปรับปรุงระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจเพิ่มเติมตำมควำมเห็นผู้บริหำร
ระบบ
๙. ผลผลิตโครงการในระยะ ๓ ปี
ระบบบริการสาหรับองค์กรและบุคลากรภายใน ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจอัจฉริยะสำหรับผู้บริหำรศำลปกครองและสำนักงำนศำลปกครอง
เป้าหมาย
๑๐. ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
๒๕๖๔
๑๐.๑ ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจอัจฉริยะสำหรับผู้บริหำรศำลปกครองและ
ระบบ
๑
สำนักงำนศำลปกครอง
๑๐.๒ จำนวนระบบข้อมูลสนับสนุนกำรตัดสินใจสำหรับผู้บริหำร
ระบบ
๓

๘. กิจกรรม

โครงการที่ ๗ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจอัจฉริยะสาหรับผู้บริหารศาลปกครองและ
สานักงานศาลปกครอง

แบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

สำนักบริหำรทรัพย์สิน
ตำมแผนแม่บทศำลปกครอง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) กำหนดทิศทำงกำรพัฒนำศำลปกครองให้เป็น ศำลปกครอง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) โดยกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมทั้งพัฒนำระบบสำรสนเทศต่ำง ๆ สำหรับสนับสนุน
กำรพิจำรณำพิพำกษำคดีและอำนวยควำมสะดวกให้แก่คู่กรณี เพื่อให้ประชำชนได้รับกำรอำนวยควำมยุติธรรมทำงปกครองที่
สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง โดยในปีที่ผ่ำนมำได้พัฒนำระบบงำนคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation Portal) เพื่อให้บริกำร
ประชำชนสำมำรถยื่นฟ้องคดีปกครองและส่งเอกสำรคำคู่ควำมต่ำง ๆ ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ จำกเดิมที่ต้องเดินทำงมำยื่น
ด้วยตนเองหรือมอบอำนำจให้ผู้อื่นทำกำรแทน เปลี่ยนเป็นกำรดำเนินกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ได้มำตรฐำนสำกล เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรอำนวยควำมยุติธรรมทำงปกครองผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงำนศำล
ปกครองให้บริกำรประชำชนอยู่ในปัจจุบัน จำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องจัดหำเพื่อปรับปรุงคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่ำยและระบบ
รักษำควำมมั่น คงปลอดภั ย รักษำข้อมูล ส ำคัญ ให้ ป ลอดภัย จำกผู้ ไม่ ประสงค์ ดี ส ำนักงำนศำลปกครองจ ำเป็น ต้ อ งจั ด หำ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ำยและระบบรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยเพิ่มเติมและทดแทนเครื่องเก่ำที่มีหมดอำยุกำรใช้งำนไม่
คุ้มค่ำในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำ และรองรับปริมำณของข้อมูลสำรสนเทศรวมถึงระบบสำรสนเทศที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ตำม
ปริมำณคดีที่เข้ำสู่ศำลปกครอง และควำมต้องกำรข้อมูลสำรสนเทศของศำลปกครอง สำนักงำนศำลปกครองจำเป็นต้องมีกำร
จัดซื้ออุปกรณ์ซึ่งมีรำยละเอียดกำรจัดซื้อ ดังนี้
- ควำมปลอดภัยระบบฐำนข้อมูล (Database Security) เพื่อเพิ่มควำมปลอดภัยของฐำนข้อมูล และป้องกันภัยคุกคำมทำง
ไซเบอร์ที่มีระดับควำมรุนแรงมำกขึ้นและมีควำมซับซ้อนของกำรโจมตีสูงขึ้น
- ระบบรักษำควำมปลอดภัยสำหรับจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) เป็นระบบที่ป้องกันกำรโจมตีหรือบุกรุกผ่ำนทำงระบบ
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพำะ junk mails, spams, และ Malware ที่มำกับเอกสำรแนบ

๓. หน่วยงานสนับสนุน
๔. สาระสาคัญโครงการ
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สำนักวิทยำกำรสำรสนเทศ

๒. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

โครงการที่ ๘ : โครงการจัดหา/ปรับปรุงคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายและระบบความมั่นคงปลอดภัย
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียภายในของศาลปกครอง

แบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๖๔ - ๒๕๖๕

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สาหรับประชาชน
ประชำชนมีควำมเชื่อมั่นในกำรใช้บริกำรดิจิทัลผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์
ได้อย่ำงดี

๕. วัตถุประสงค์
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สาหรับองค์กรและบุคลากรในองค์กร
๖.๑ ผู้ใช้งำนระบบดิจิทัลมีควำมมั่นใจในกำรใช้ระบบดิจิทัลที่สนับสนุนกำร
พิจำรณำพิพำกษำคดีของศำลปกครอง
๖.๒ ศำลปกครองมีระบบรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ำย
เทคโนโลยีและข้อมูลสำรสนเทศของศำลปกครองให้เป็นศำลปกครอง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt)

- ระบบรั ก ษำควำมปลอดภั ย ส ำหรั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ ำ ย ได้ แ ก่ กำรป้ อ งกั น กำรโจมตี ผ่ ำ นระบบปฏิ บั ติ ก ำร
หรือ remote terminal service
- ระบบรักษำควำมปลอดภัยสำหรับเอกสำรที่คู่กรณียื่นผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบงำนคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
(e-Litigation Portal) ระบบดังกล่ำวจะต้องมีกำรตรวจสอบเพื่อหำควำมเสี่ยงจำก Malware และ Virus ต่ำง ๆ ที่อำจจะแฝง
มำกับไฟล์เอกสำร
- อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยสำหรับระบบควำมมั่นคงปลอดภัยทำหน้ำที่เป็น Application Server ซึ่งทำหน้ำที่
สนั บ สนุ น ระบบรั ก ษำควำมปลอดภั ย ส ำหรั บ เอกสำรค ำคู่ ค วำมที่ คู่ ก รณี ยื่ น เข้ ำ มำสู่ ร ะบบคดี ป กครองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
และ Access Switch Layer ๒ เพื่อนำมำทดแทนอุปกรณ์ซึ่งใช้งำนมำนำนเกือบ ๑๐ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕
๕.๑ เพิ่มประสิทธิภำพของระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนระบบเครือข่ำยของสำนักงำนศำลปกครองให้เป็นศำลปกครอง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt)
๕.๒ เพิ่มขีดควำมสำมำรถระบบป้องกันและรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีและข้อมูลสำรสนเทศของ
ศำลปกครองและสำนักงำนศำลปกครอง
๕.๓ เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรระบบสำรสนเทศบนเครือข่ำยของสำนักงำนศำลปกครองให้เป็นศำลปกครอง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt)

โครงการที่ ๘ : โครงการจัดหา/ปรับปรุงคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายและระบบความมั่นคงปลอดภัย
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียภายในของศาลปกครอง

แบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๖๔ - ๒๕๖๕

๘.๖ ปรับปรุงประกำศสำนักงำนศำลปกครอง เรื่อง นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำร
รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ

๘.๓ ระบบจัดเก็บและวิเครำะห์ข้อมูลจรำจรของระบบสำรสนเทศ (Centralized
Log Management หรือ SIEM)
๘.๔ จัดหำอุปกรณ์แม่ข่ำยเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงดิจิทัล
สำหรับกำรบริกำรของศำลปกครอง
๘.๕ เช่ำพื้นที่ให้บริกำรเว็บไซต์และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Cloud Computing)
เพื่อกำรบริกำรที่ต่อเนื่อง

๘.๑ พัฒนำระบบรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลและเอกสำรในสำนวนคดีและ
ป้องกันไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ภำยในระบบศำลปกครองอิเล็กทรอนิกส์
๘.๒ พัฒนำระบบรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

๘. กิจกรรม

๗. งบประมาณ (บาท)

๓๐๐,๐๐๐

ระบบ
ระบบคลำวด์

-

-

ระบบ

๒๒,๘๐๐,๐๐๐

ระบบ

๒๕๖๔
-

นโยบำย/หลักเกณฑ์
ควำมปลอดภัย

-
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-

-

๑๕,๙๔๐,๐๐๐

๓,๕๐๐,๐๐๐

-

-

๒๕๖๕

ปีงบประมาณ/งบประมาณที่ได้รับ (บาท)

๙,๙๖๕,๐๐๐

ระบบ

ผลผลิต

ได้รับจัดสรร

คาของบประมาณ

ปีงบประมาณ/งบประมาณ (บาท)
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๓,๑๐๐,๐๐๐
๑๙,๔๔๐,๐๐๐

โครงการที่ ๘ : โครงการจัดหา/ปรับปรุงคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายและระบบความมั่นคงปลอดภัย
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียภายในของศาลปกครอง

แบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๖๔ - ๒๕๖๕

๑๐.๑ ร้อยละควำมสำเร็จในกำรจัดหำ/ปรับปรุงคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่ำยและ
ระบบควำมมั่นคงปลอดภัยได้ตำมที่กำหนด
๑๐.๒ ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินกิจกรรมที่แล้วเสร็จ
ตำมแผนที่กำหนด

๑๐. ตัวชี้วัด

๑
๓

ร้อยละ

เป้าหมาย
๒๕๖๔

ร้อยละ

หน่วยนับ
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๓

๑

๒๕๖๕

ระบบบริการสาหรับองค์กรและบุคลากรภายใน
ระบบรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลและเอกสำรในสำนวนคดี ระบบรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บและวิเครำะห์ข้อมูลจรำจรของ
ระบบสำรสนเทศ ระบบคลำวด์สำหรับบริกำรระบบดิจิทัลให้มีควำมปลอดภัยและต่อเนื่อง และแนวนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำน
สำรสนเทศที่สอดคล้องกับกฎหมำยทำงดิจิทัลที่เป็นปัจจุบัน

๙. ผลผลิตโครงการในระยะ ๓ ปี

โครงการที่ ๘ : โครงการจัดหา/ปรับปรุงคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายและระบบความมั่นคงปลอดภัย
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียภายในของศาลปกครอง

แบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๖๔ - ๒๕๖๕

สำนักบริหำรทรัพย์สิน
ตำมแผนแม่บทศำลปกครอง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) กำหนดทิศทำงกำรพัฒนำศำลปกครองให้เป็นศำลปกครอง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) โดยกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมทั้งพัฒนำระบบสำรสนเทศต่ำง ๆ สำหรับสนับสนุน
กำรพิจำรณำพิพำกษำคดีและอำนวยควำมสะดวกให้แก่คู่กรณี เพื่อให้ประชำชนได้รับกำรอำนวยควำมยุติธรรมทำงปกครองที่
สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำศำลปกครองไปสู่กำรเป็นศำลปกครองอัจฉริยะ
ในอนำคต จำเป็นต้องเตรียมควำมพร้อมกำรปรับปรุงกระบวนงำน ขั้นตอนกำรทำงำน พัฒนำบุคลำกร รวมทั้งกำรพัฒ นำ
สภำพแวดล้ อมของเทคโนโลยีดิจิ ทัล ทำงกำยภำพให้ พร้ อมรั บกำรใช้ง ำนของผู้ เ กี่ยวข้อ ง จำเป็น อย่ำงยิ่ง ที่จะต้องจัด หำ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำนักงำนศำลปกครองจำเป็นต้องจั ดหำคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ำย
เพิ่มเติมและทดแทนเครื่องเก่ำที่มีอำยุกำรใช้งำนเกิน ๑๐ ปี หมดอำยุกำรใช้งำน ไม่คุ้มค่ำในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำ และรองรับ
ปริมำณของข้อมูลสำรสนเทศรวมถึงระบบสำรสนเทศที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นตำมปริมำณคดีที่เข้ำสู่ศำลปกครอง และควำมต้องกำร
ข้อมูลสำรสนเทศของศำลปกครอง ทั้งภำรกิจสนับสนุนกำรดำเนินงำนของศำลปกครอง และกำรดำเนินงำนของสำนักงำน
ศำลปกครอง เพิ่มประสิทธิภำพของระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนระบบเครือข่ำยของสำนักงำนศำลปกครองให้เป็นศำลปกครอง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทนอุปกรณ์ที่มีอำยุมำกกว่ำ ๑๐ ปี สำหรับ
ผู้ปฏิบัติงำน ตุลำกำร เพื่อรองรับกำรใช้งำนระบบงำนคดีปกครองและระบบสำรสนเทศที่พัฒนำขึ้นใช้งำนของสำนักงำนศำล
ปกครอง พร้อมเครื่องสำรองไฟเพื่อลดควำมเสียหำยเมื่อเกิดควำมผิดพลำดในกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำเพื่อตอบสนองกำรใช้งำน
ระบบงำนคดีปกครอง และระบบสำรสนเทศที่พัฒนำขึ้นใช้งำนของสำนักงำนศำลปกครองได้อย่ำงต่อเนื่อง

๓. หน่วยงานสนับสนุน
๔. สาระสาคัญโครงการ
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สำนักวิทยำกำรสำรสนเทศ

๒. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

โครงการที่ ๙ : โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีดิจิทัล
ของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง

แบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

๑๔,๐๗๗,๐๐๐
๑๔,๕๖๘,๒๗๐

คาของบประมาณ
ได้รับจัดสรร

๒๕๖๔
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-

๖๑,๒๗๔,๘๐๐

๒๕๖๕

สาหรับองค์กรและบุคลากรในองค์กร
๖.๑ สำนักงำนศำลปกครองมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนและขับเคลื่อนกำรพัฒนำศำลปกครองอัจฉริยะ
(Smart Admincourt)
๖.๒. บุคลำกรศำลปกครองและสำนักงำนศำลปกครองสำมำรถปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรดำเนินงำนของศำลปกครองและ
สำนักงำนศำลปกครองได้มีประสิทธิภำพแม้จะเป็นกำรปฏิบัติงำนจำกที่บ้ำน
ปีงบประมาณ/งบประมาณ (บาท)

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๗. งบประมาณ (บาท)

๕.๑ เพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนให้พร้อมพัฒนำศำลปกครองให้เป็นศำลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ในอนำคต
๕.๒ สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนได้ทุกที่ทุกเวลำทั้งกรณี Work form home หรือ work anywhere เพื่อรองรับสถำนกำรณ์
ที่มีควำมจำเป็นในกำรปฏิบัติงำนได้จำกที่บ้ำน หรือทุกที่

๕. วัตถุประสงค์

โครงการที่ ๙ : โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีดิจิทัล
ของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง

แบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

ผลผลิต
๒๕๖๔

๒๕๖๕
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๘.๑ กำรจัดหำระบบประชุมทำงไกลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่มี
ระบบ/
๘,๓๓๔,๘๐๐
ประสิทธิภำพ
จำนวนศำล
๘.๒ กำรจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้พร้อมก้ำวสู่
ศำลปกครองอัจฉริยะ (ทดแทน) คอมพิวเตอร์ที่มีอำยุกำรใช้งำนเกิน
จำนวนชุด
๙,๗๗๗,๐๐๐
๔๓,๙๔๐,๐๐๐
๑๐ ปี และเครื่องสำรองไฟ
๘.๓ กำรจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คให้พร้อมก้ำวสู่ศำลปกครอง
เครื่อง
๙,๐๐๐,๐๐๐
อัจฉริยะ
๘.๔ กำรจัดหำเครื่องสแกน QR code จำนวน ๒๕ เครื่อง
เครื่อง
๓๐๐,๐๐๐
๘.๕ กำรจัดหำเครื่องสแกนเนอร์จัดเก็บเอกสำรในสำนวนอิเล็กทรอนิกส์
จำนวนเครื่อง
๔,๐๐๐,๐๐๐
๙. ผลผลิตโครงการในระยะ ๓ ปี
ระบบบริการสาหรับองค์กรและบุคลากรภายใน
ระบบประชุมทำงไกลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่มีประสิทธิภำพ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ให้พร้อมก้ำวสู่ศำลปกครองอัจฉริยะ (ทดแทน) คอมพิวเตอร์ที่มีอำยุกำรใช้งำนเกิน ๑๐ ปี เพื่อสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คให้พร้อมเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนได้ทุกที่ ทุกเวลำและสถำนกำรณ์ เครื่องสแกน QR code เครื่งสแกนเนอร์จัดเก็บเอกสำร
ในสำนวนอิเล็กทรอนิกส์

๘. กิจกรรม

ปีงบปรมาณ/งบประมาณที่ได้รับ (บาท)

โครงการที่ ๙ : โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีดิจิทัล
ของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง

แบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

๑๐.๑.๕ เครื่งสแกนเนอร์จัดเก็บเอกสำรในสำนวนอิเล็กทรอนิกส์
๑๐.๒ ตัวชี้วัด
๑๐.๒.๑ ร้อยละควำมสำเร็จในกำรจัดหำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วงเพื่อเตรียมสภำพแวดล้อมทำงเทคโนโลยีดิจิทัลของศำลปกครอง
๑๐.๒.๒ ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

๑๐.๑ ผลผลิต
๑๐.๑.๑ ระบบประชุมทำงไกลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
ที่มีประสิทธิภำพ
๑๐.๑.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้พร้อมก้ำวสู่
ศำลปกครองอัจฉริยะ (ทดแทน) คอมพิวเตอร์ที่มีอำยุ
กำรใช้งำนเกิน ๑๐ ปี
๑๐.๑.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คให้พร้อมก้ำวสู่ศำลปกครอง
อัจฉริยะ
๑๐.๑.๔ เครื่องสแกน QR code

๑๐. ผลผลิต/ตัวชี้วัด

๑๐๐
๑๐๐

ร้อยละ

๒๕

เครื่อง

ร้อยละ

๓๐๐

เครื่อง

๘๐

๓๐๐

จำนวนชุด

จำนวนเครื่อง

-

เป้าหมาย
๒๕๖๔

ระบบ/
จำนวนศำล

หน่วยนับ

โครงการที่ ๙ : โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีดิจิทัล
ของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง

แบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
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๑๐๐

๑๐๐

-

-

๓๐๐

๑,๓๕๒

๒

๒๕๖๕

๕. วัตถุประสงค์

๒. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓. หน่วยงานสนับสนุน
๔. สาระสาคัญโครงการ

สำนักวิทยำกำรสำรสนเทศ
วิทยำลัยตุลำกำรและข้ำรำชกำรฝ่ำยศำลปกครอง
ด้วยแผนแม่บทศำลปกครอง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) กำหนดวิสัยทัศน์ ว่ำ “อำนวยควำมยุติธรรมทำงปกครองด้วย
ควำมเป็นธรรม รวดเร็ว ทันสมัย เพื่อเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในสังคม และเป็นศำลแห่งควำมเป็นเลิศ” และได้กำหนดเป้ำหมำย
ส ำคั ญ ที่ ต้ อ งกำรบรรลุ เ มื่ อ สิ้ น สุ ด ปี ง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คื อ ศำลปกครองจะมี ร ะบบศำลปกครองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e - Admincourt) ที่สมบูรณ์ และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๗๕ ศำลปกครองจะเป็นศำลปกครองอัจฉริยะ (Smart
Admincourt) รวมทั้ง กำหนดให้มีกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรศำลปกครองให้มีควำมรู้ ทักษะ และควำมเชี่ยวชำญในกำร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับกำรทำงำนจำกรูปแบบเดิมไปสู่กำรให้บริกำรผ่ำนระบบดิจิทัล และสำมำรถทำงำน
ร่วมกับเทคโนโลยีขั้นสูง รวมทั้งสร้ำงวัฒนธรรมทำงด้ำนดิจิทัลให้เกิดทั่วทั้งองค์กร เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำง
แท้จริง จึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้บุคลำกรสำนักงำนศำลปกครองทุกระดับ มีทัศนคติที่เห็นถึงควำมสำคัญของกำรปรับเปลี่ยนศำล
ปกครองไปสู่กำรเป็นศำลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt) มีทักษะด้ำนดิจิทัล และเป็นกำลังขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำน
ด้ ว ยกำรใช้ ข้ อ มู ล กำรเชื่ อ มโยงและบู ร ณำกำรข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งระหว่ ำ งหน่ ว ยงำนภำยในศำลปกครองและส ำนั ก งำน
ศำลปกครองกับหน่วยงำนภำครัฐอื่นอย่ำงเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนกำรตัดสินใจ กำรพัฒนำกำร
บริหำรงำนและกำรให้บริกำรประชำชนให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย ดังนั้น สำนักงำนศำลปกครอง
โดยเห็นควรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรทักษะด้ำนดิจิทัลสำหรับบุคลำกร
๒.๑ เพื่อเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับกำรปรับเปลี่ยนกำรปฏิบัติงำนด้วยกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูล รวมถึงกำร
เชื่อมโยงและบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน เพื่อรองรับกำรพัฒนำระบบดิจิทัลของศำลปกครอง
๒.๒ เพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำรจัดทำระบบข้อมูลดิจิทัลที่น่ำเชื่อถือ ได้มำตรฐำน และกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อตีควำมและ
หำข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรงำน
๒.๓ เพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำรประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัล เพื่อปรับเปลี่ยนกำรบริหำรงำน กำรให้บริกำร และสร้ำงทีม
กำรทำงำนที่พร้อมรับกำรปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัล
๑๔๗ | P a g e

โครงการที่ ๑๐ : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลบุคลากรศาลปกครองให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล

แบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

๘.๓ กำหนดเป้ำหมำยผู้เข้ำรับกำรอบรมและประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย

๘.๒ สืบค้นข้อมูลหลักสูตรกำรอบรมของสถำบันที่ได้มำตรฐำน

๘.๑ ศึกษำแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลในอนำคต เพื่อกำหนดจัดทำหลักสูตร
กำรพัฒนำบุคลำกร

๘. กิจกรรม

๗. งบประมาณ (บาท)

-

จำนวนหลักสูตร

ฉบับ

หน่วยนับ
ผลผลิต

ได้รับจัดสรร

คาของบประมาณ

-

-

-
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-

-

ปีงบปรมาณ/งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
๒๕๖๔
๒๕๖๕
-

-

ปีงบประมาณ/งบประมาณ (บาท)
๒๕๖๔
๒๕๖๕
-

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๖.๑ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมตระหนักรู้เกี่ยวกับกำรปรับเปลี่ยนกำรปฏิบัติงำนด้วยกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูล รวมถึงกำรเชื่อมโยงและบูรณำกำรข้อมูล
ระหว่ำงหน่วยงำน เพื่อรองรับกำรพัฒนำระบบดิจิทัลของศำลปกครอง
๖.๒ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถจัดทำระบบข้อมูลดิจิทัลที่น่ำเชื่อถือ ได้มำตรฐำน และกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อตีควำมและหำข้อสรุปที่เป็นประโยชน์
ต่อกำรบริหำรงำน
๖.๓ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถออกแบบกระบวนกำรและกำรให้บริกำรด้วยระบบดิจิทัล เพื่อปรับเปลี่ยนกำรบริหำรงำน กำรให้บริกำร
และสร้ำงทีมกำรทำงำนที่พร้อมรับกำรปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัล

โครงการที่ ๑๐ : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลบุคลากรศาลปกครองให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล

แบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

จำนวนผู้เข้ำรับ
กำรอบรม
ฉบับ

ร้อยละ

ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินกิจกรรมที่แล้วเสร็จตำมแผนที่กำหนด

-

๒๕๖๕

-

เป้าหมาย
๒๕๖๔
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๑๐๐

-

-

๗๐

-

-

หมำยเหตุ * เป็นโครงกำรภำยใต้ควำมรับผิดชอบของวิทยำกำรตุลำกำรและข้ำรำชกำรฝ่ำยศำลปกครอง โดยสำนักวิทยำกำรสำรสรเทศ สนับสนุนกำรจ้ำงพัฒนำระบบ

หน่วยนับ

๑๐. ตัวชี้วัด

๘.๖ รำยงำนผลกำรฝึกบรม
๘.๗ สนับสนุนกำรพัฒนำระบบ e-Training สำหรับกำรพัฒนำบุคลำกร
ระบบใหม่
ของศำลปกครอง *
๙. ผลผลิตโครงการในระยะ ๓ ปี
ระบบบริการสาหรับองค์กรและบุคลากรภายใน
๙.๑ บุคลำกรศำลปกครองและสำนักงำนศำลปกครองมีควำมรู้และทักษะทำงด้ำนดิจิทัลที่ทันสมัย จำนวน ๒๐๐ คน
๙.๒ จำนวนหลักสูตรพัฒนำควำมรู้และทักษะทำงดิจิทัลสำหรับบุคลำกรผู้ใช้งำน จำนวน ๑๔ หลักสูตร

๘.๕ จัดฝึกอบรมในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น บรรยำย เรียนผ่ำนระบบออนไลน์

๘.๔ จัดทำโครงกำรและคำของบประมำณ หลักสูตรผ่ำนกำรเรียนออนไลน์

โครงการที่ ๑๐ : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลบุคลากรศาลปกครองให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล

แบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

๗. งบประมาณ (บาท)

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๕. วัตถุประสงค์

๒. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓. หน่วยงานสนับสนุน
๔. สาระสาคัญโครงการ

๑๕๐ | P a g e

สำนักวิทยำกำรสำรสนเทศ
สำนักงำนกำรต่ำงประเทศ
กำรพัฒนำไปสู่ศำลปกครองอัจฉริยะ (Smart court) เป็นหนึ่งในยุทธศำสตร์ สำคัญในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรคดีและยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กร และกำรอำนวยควำมยุติธรรมทำงปกครองด้วยควำมรวดเร็ว เป็น
ธรรม ทันสมัย เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในสังคม เพื่อเป็นองค์กรชั้นนำระดับสำกลเพิ่มศักยภำพกำรพัฒนำของศำลปกครอง โดย
กำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยำกรอื่น
ๆ เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำศำลปกครองให้สำมำรถอำนวยควำมยุติธรรมด้วยควำมรวดเร็ว เป็นธรรม และยั่งยืน ซึ่งปัจจัยสำคัญ
คือ “กำรพัฒ นำก ำลั ง คน” ให้ มีควำมรู้พ ร้ อมเข้ ำสู่ ยุค เศรษฐกิ จและสั ง คมดิ จิทัล และขับเคลื่ อนกำรพัฒ นำศำลปกครอง
อิเล็ กทรอนิ กส์ (e-Court) โดยกำรเรียนรู้จำกควำมส ำเร็จของในกำรพัฒ นำศำลอิเล็ กทรอนิกส์ จำกต่ำงประเทศที่ประสบ
ควำมสำเร็จนับเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดระยะเวลำกำรเรียนรู้ของบุคลำกร และสร้ำงควำมมั่นใจในกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มำใช้ขับเคลื่ อนกำรพัฒ นำองค์ กรไปสู่ ศำลปกครองอัจ ฉริย ะ (Smart court) ได้ ส อดคล้ องตำมหลั กกำรดำเนิน กำรที่ เ ป็ น
มำตรฐำนในระดับสำกล และสำมำรถนำมำใช้เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรคดีและยกระดับคุณภำพกำรบริกำรประชำชน
เพื่อกำรพัฒนำบุคลำกรและกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้กำรพัฒนำไปสู่ศำลปกครองอัจฉริยะ (Smart court) ได้อย่ำงมี
คุณภำพและ มำตรฐำน และเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งสำมำรถใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่ำงเต็มศักยภำพ
ศำลปกครองมีเครือข่ำยในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อลดระยะเวลำ (Learning Growth) กำรพัฒนำควำมรู้
เพิ่มพูนทักษะด้ำนดิจิทัลสำหรับกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำศำลปกครองอัจฉริยะ (Smart Court) ของศำลปกครอง
ปีงบประมาณ/งบประมาณ (บาท)
๒๕๖๔
๒๕๖๕
คาของบประมาณ
๒,๕๐๐,๐๐๐
ได้รับจัดสรร
-

โครงการที่ ๑๑ : โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาระบบงาน
ที่สนับสนุนกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง

แบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

ผลผลิต

หน่วยนับ
ร้อยละ

๑๐. ตัวชี้วัด

ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินกิจกรรมที่แล้วเสร็จตำมแผนที่กำหนด

๙.๑ รำยงำนผลกำรศึกษำดูงำนในต่ำงประเทศ และกำรเสวนำแลกเปลี่ยนควำมรู้ผ่ำนระบบออนไลน์

๘.๑ ศึกษำกำรนำนวัตกรรมและแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลในอนำคตจำก
ต่ำงประเทศเพื่อนำมำใช้ในศำลปกครอง
๘.๒ ศึกษำระบบงำนปัจจุบันของศำลปกครองที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้
๘.๓ เตรียมข้อมูลและเครื่องมือกำรเก็บข้อมูลจำกกำรศึกษำแลกเปลี่ยนควำมรู้
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในและต่ำงประเทศ
๘.๔ ศึกษำดูงำน/แลกเปลี่ยนควำมรู้เทคโนโลยีดิจิทัลในต่ำงประเทศ
จำนวนครั้ง
อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง
กำรศึกษำดูงำน
๘.๕ จัดเวทีนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลำกรของศำลปกครอง จำนวน
ร้อยละ
อย่ำงน้อย ๑๐๐ คน ผ่ำนระบบออนไลน์
๘.๖ จัดทำรำยงำนผลกำร ศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ฉบับ
ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกระบวนกำรพิจำรณำพิพำกษำคดี
๙. ผลผลิตโครงการในระยะ ๓ ปี

๘. กิจกรรม

๑
๑๐๐
๑

๑
๑๐๐
๑

๒๕๖๔
๑๐๐
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๒๕๖๕
๑๐๐

-

-

เป้าหมาย

-

-

ปีงบประมาณ/งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
๒๕๖๔
๒๕๖๕

โครงการที่ ๑๑ : โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาระบบงาน
ที่สนับสนุนกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง

แบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

๒. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓. หน่วยงานสนับสนุน
๔. สาระสาคัญโครงการ
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สำนักวิทยำกำรสำรสนเทศ
สำนักงำนศำลปกครองมีแผนดำเนินโครงกำรสำคัญที่จะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้แก่ Artificial Intelligence (AI), Big
Data, Machine learning รวมทั้งกำรนำข้อมูลมำใช้เพื่อพัฒนำองค์กร เช่น กำรพัฒนำระบบสืบค้นกฎหมำย ระบบสืบค้นคำ
พิพำกษำ/คำสั่ ง ศำลปกครอง และเครื่องมื อช่ว ยร่ำ งคำวินิจ ฉัย ซึ่งมีกำรประยุ กต์ใช้ เทคโนโลยีส ำรสนเทศขั้น สู ง ได้ แ ก่
ปั ญ ญำประดิ ษ ฐ์ Artificial Intelligence (AI) คลำวด์ ค อมพิ ว ติ้ ง (Cloud computing) กำรเรี ย นรู้ ข องเครื่ อ ง (Machine
learning) และระบบจัดกำรข้อมู ลขนำดใหญ่ (Big Data) เพื่อศึกษำและสกัดรูปแบบและแนวโน้มของเหตุแห่งกำรฟ้องคดี
และเพื่อเผยแพร่ควำมรู้เชิงป้องกันเกี่ยวกับเหตุแห่งกำรฟ้องคดี รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภำพและคุณภำพของกระบวนกำร
ยุติธรรมและกระบวนวิธีพิจำรณำคดีปกครอง อีกทั้งใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศดังกล่ำ วเพื่อสนับสนุนกำรพิจำรณำคดีของศำล
ปกครองและมุ่งไปสู่กำรเป็นศำลอัจฉริยะ (Smart Court) นอกจำกนี้ มีแผนกำรพัฒนำระบบรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล
และเอกสำรในสำนวนคดี และไฟล์อิเล็ กทรอนิกส์ภำยในระบบศำลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (Document security) ด้วย
เทคโนโลยี อำทิ Digital Rights Management (DRM) for PDF files and documents, Encryption, PKI และอุปกรณ์ด้ำน
Security ต่ำง ๆ เพื่อป้องกันกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงไฟล์เอกสำรในสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลศำล
ปกครอง (Admincourt data center) ตำมภำรกิจข้ำงต้น บุคลำกรนับเป็นหัวใจสำคัญในปฏิบัติงำนเพื่อกำรดูแลรักษำระบบ
ที่มีอยู่ในปัจจุบันและขับเคลื่อนกำรพัฒนำดิจิทัลขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนต่ำง ๆ ของศำลปกครองในอนำคต ดังนั้น จึงมีควำม
จำเป็นต้องพัฒนำทักษะและศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรของสำนักวิทยำกำรสำรสนเทศ ทุกระดับทั้งผู้บริหำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนให้มีควำมรู้ควำมชำนำญ รวมทั้งควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและแอปพลิเคชันให้ทันกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ สำหรับสนับสนุนภำรกิจของศำลปกครองและขับเคลื่อนกำรพัฒนำศำลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt)
และศำลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

โครงการที่ ๑๒ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนา
และดูแลระบบดิจิทัล

แบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
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เพื่อกำรพัฒนำบุคลำกรเฉพำะทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อกำรพัฒนำไปสู่ศำลปกครองอัจฉริยะ (Smart court)
ได้อย่ำงมีคุณภำพและ มำตรฐำน และเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งสำมำรถใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่ำงเต็มศักยภำพ
๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลำกรทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศมีขีดควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ขั้นสูงสนับสนุนกำรพัฒนำ
ศำลปกครองอัจฉริยะ (Smart court) ได้อย่ำงมีคุณภำพและ มำตรฐำน และเป็นที่ยอมรับ
ปีงบประมาณ/งบประมาณ (บาท)
๗. งบประมาณ (บาท)
๒๕๖๔
๒๕๖๕
คาของบประมาณ
๔๒๕,๘๐๐
๒๕๕,๖๐๐
ได้รับจัดสรร
ปีงบปรมาณ/งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
๘. กิจกรรม
หน่วยนับผลผลิต
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๘.๑ ศึกษำแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลในอนำคตเพื่อกำหนดจัดทำหลักสูตร
ฉบับ
กำรพัฒนำบุคลำกร
๘.๒ สืบค้นข้อมูลหลักสูตรกำรอบรมของสถำบันที่ได้มำตรฐำน
จำนวนหลักสูตร
๘.๓ กำหนดเป้ำหมำยผู้เข้ำรับกำรอบรมและประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย จัดทำ
โครงกำรและคำของบประมำณ รวมทั้งพิจำรณำหลักสูตรผ่ำนกำรเรียนออนไลน์
๘.๕ บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม
จำนวน
๔๒๕,๘๐๐
๒๕๕,๖๐๐
๘.๖ จัดทำแนวปฎิบัติสำหรับกำรพัฒนำระบบดิจิทัลให้ตรงตำมควำมต้องกำร
ฉบับ
๑
๑
ของผู้ใช้ระบบ และรำยงำนผลกำรฝึกอบรม

๕. วัตถุประสงค์

โครงการที่ ๑๒ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนา
และดูแลระบบดิจิทัล

แบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

หน่วยนับ
ร้อยละ

๑๐. ตัวชี้วัด

ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินกิจกรรมที่แล้วเสร็จตำมแผน

๙. ผลผลิตโครงการในระยะ ๓ ปี
ระบบบริการสาหรับองค์กรและบุคลากรภายใน
บุคลำกรทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำรับกำรฝึกอบรม และจำนวนหลักสูตรทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

๑๐๐

เป้าหมาย
๒๕๖๔

๑๐๐

๒๕๖๕
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โครงการที่ ๑๒ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนา
และดูแลระบบดิจิทัล

แบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

