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๑. บทนา
ตามที่คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) ให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดทาแผนแม่บท
ศาลปกครองระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และ ก.บ.ศป. ในคราวการประชุมครั้งที่ ๕ – ๕/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีมติให้ปรับชื่อและห้วงระยะเวลาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของศาลปกครอง
เป็นการจัดทาแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยแบ่งการจัดทาแผนออกเป็น
๔ ฉบับ ระยะเวลาฉบับละ ๕ ปี โดยแผนของศาลปกครองฉบับใหม่ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการปฏิ รู ปประเทศ และแผนแม่ บทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ช าติ ตามบทบั ญญั ติ
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
แผนแม่บทศาลปกครอง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
แผนแม่บทศาลปกครอง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
แผนแม่บทศาลปกครอง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕)
แผนแม่บทศาลปกครอง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐)
ทั้งนี้ คณะอนุ กรรมการบริ หารศาลปกครองด้านการบริหารและงบประมาณในการประชุม ครั้งที่
๒๔ – ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้ปรับชื่อแผน จากเดิม แผนแม่บทศาลปกครอง
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เป็น แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๕) (ในวาระแรก ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕))

๒. ความสอดคล้องของแผนระดับต่าง ๆ กับแผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (ในวาระแรก ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)) ดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ กาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศว่า “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ประกอบด้ว ย ๖ ยุ ทธศาสตร์ ดังนี้ (๑) ด้านความมั่นคง (๒) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๓) ด้านการพั ฒนาและเสริ มสร้ างศั กยภาพทรั พยากรมนุษย์ (๔) ด้ านการสร้ างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม (๕) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ทั้งนี้ ศาลปกครองมีความเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ จานวน ๓ ด้าน คือ ด้านที่ ๔ การสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (ประเด็นที่ ๔.๑.๘ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
อย่ างทั่วถึง) ด้านที่ ๕ ด้ านการสร้ างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ประเด็นที่ ๔.๖.๒
พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม) ด้านที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (ประเด็นที่ ๔.๘ กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อ
ประชาชนโดยเสมอภาค ๔.๘.๑ บุ คลากรและหน่ วยงานในกระบวนการยุ ติ ธรรมเคารพและยึ ดมั่ นในหลั ก
ประชาธิปไตย เคารพศั กดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ที่ พึงได้รับการปฏิบัติ อย่างเท่ าเที ยม ๔.๘.๒ ทุ กหน่ วยงานใน
กระบวนการยุ ติ ธรรม มี บทบาทเชิ งรุ กร่ วมกั นในทุ กขั้ นตอนของการค้ นหาความจริ ง ๔.๘.๓ หน่ วยงานใน
แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
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กระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน และ ๔.๘.๔ ส่งเสริม
ระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม)
๒) แผนการปฏิรูปประเทศ ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๕ ตอนที่ ๒๔ ก วันที่
๖ เมษายน ๒๕๖๑ โดยแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม ด้านพลังงาน และด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ
พิจารณาจัดทาแผนงาน/โครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินงานของหน่วยงานเป็นแผนการดาเนินงานของ
หน่วยงานในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศ
ศาลปกครองมีความเกี่ยวข้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ จานวน ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) แผนการ
ปฏิร ูป ประเทศด้า นกระบวนการยุต ิธ รรม (๒) แผนการปฏิร ูป ประเทศด้า นทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม (๓) แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย (๔) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน และ (๕) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย
มี ๒ แผนที่ร ะบุให้ “ศาลปกครอง” เป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับหน่ว ยงานในกระบวนการยุติธรรมอื่น ได้แก่
แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่ม
ศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธ รรม ข้อ ๒.๗ แก้ไขกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครองเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมทางปกครองโดยสะดวก รวดเร็ว และประหยัด
ยิ่ง ขึ้น กาหนดให้ศ าลปกครองเป็น ผู ้ ร ับ ผิด ชอบหลัก เพีย งหน่ว ยงานเดีย ว) และแผนการปฏิรูป ประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๗ ระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม กาหนดให้ศาลปกครองเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมอื่น ส่วนอีก ๓ แผน ได้แก่ (๑) แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย (๒) แผนการ
ปฏิร ูป ประเทศด้า นการบริห ารราชการแผ่น ดิน และ (๓) แผนการปฏิรูป ประเทศด้า นการป้อ งกัน และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศาลปกครองเกี่ยวข้องในฐานะที่แผนดังกล่าวระบุให้ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร
ราชการแผ่น ดิน มุ่งเน้น ให้บ ริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิต ของประชาชน ระบบข้อมูล
ภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรั บตัวได้เร็ว
และระบบงานมีผ ลสัม ฤทธิ์ส ูง กาลัง คนภาครัฐ มีข นาดที่เ หมาะสมและมีส มรรถนะสูง พร้อ มขับ เคลื ่อ น
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งมีระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐได้
ตลอดจนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกั นการทุจริตทุกขั้นตอน
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓
บัญญัติว่า ในกรณีมีเหตุจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านใดเพราะมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทเพราะอื่นใด ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้คณะกรรมการปฏิรูปด้านนั้นดาเนินการ
แก้ไขปรับ ปรุงแผนการปฏิรูป ด้านนั้น โดยเร็ว โดยนาความมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโ ลม การแก้ไข
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ปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับผลตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๕๘ ของ
รัฐธรรมนูญ
ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดาเนิ นงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... ซึ่งเป็นร่าง
กฎหมายตามยุท ธศาสตร์ช าติแ ละแผนการปฏิรูป ประเทศ ซึ่ง จัด ทาโดยคณะกรรมการปฏิร ูป ประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม ซึ่งขณะนี้ (มิถุนายน ๒๕๖๒) คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอเรื่ องกลับมายังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเสนอร่างกฎหมายดังกล่าว
ต่อรัฐ สภาต่อไป ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีส าระสาคัญบัญญัติให้ห น่ว ยงานในกระบวนการยุติธ รรม
กาหนดกรอบระยะเวลาแล้ว เสร็จ ในการพิจ ารณาเรื ่อ งในขั้น ตอนต่า งๆ ของการด าเนิน คดี ซึ่ง รวมถึง
การพิจ ารณาพิพากษาคดี หรื อการดาเนินการภายหลังมีคาพิพากษาในส่ว นที่เกี่ยวกับอานาจและหน้าที่
ของตนตามแต่ลัก ษณะ สภาพหรือ ประเภทคดีเ ท่า ที่จ ะสามารถกระทาได้ โดยให้ป ระกาศและเผยแพร่
ในรูปแบบที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
๓) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุท ธศาสตร์ช าติ มีผ ลผูกพันหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้วย (มาตรา ๑๐ พระราชบัญญัติ
การจั ดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐) และจากการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ พบว่า แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ ประเด็น มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ของศาลปกครอง ๔ ประเด็น ได้แก่
๓.๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๑๘ การเติบโตอย่างยั่งยืน แผนย่อยที่ ๓.๕
การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ ข้อ ๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา ๒) พัฒนาเครื่องมือ
กลไกและระบบยุ ติ ธ รรมและประชาธิ ป ไตยด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยการพั ฒ นาระบบยุ ติ ธ รรมและระบบ
ประชาธิปไตยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต ซึ่งศาลปกครองได้มีการจัด ตั้งแผนก
คดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น เพื่อทาหน้าที่พิจารณาพิพากษาและดาเนินการ
ทั้งปวงในคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
๓.๒) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ การดาเนินงานของศาลปกครองมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาที่กาหนดในแผนแม่บท
ดังกล่าว ได้แก่ แผนย่อยที่ ๓.๑ การพัฒนาบริการประชาชน เน้นการให้บริการที่สามารถอานวยความสะดวก
ให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส โดยนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า รวมทั้งปรับวิธีการทางานจากการทางานตามภารกิจที่
กฎหมายก าหนด เป็ น การให้ บ ริ ก ารที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ ผู้ รั บ บริ ก าร แผนย่ อ ยที่ ๓.๔ การพั ฒ นาระบบ
บริหารงานภาครัฐ เน้นการพัฒนาภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูงเท่าเทียมมาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
และแผนย่อยที่ ๓.๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐเป็นคนดี
และคนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ
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๓.๓) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
การดาเนินงานของศาลปกครองมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาที่กาหนดในแผนแม่บท
ดังกล่าว ได้แก่ แผนย่อยที่ ๓.๑ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริ ยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต การส่งเสริม
การพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน โดยมีกลไกการประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ( Integrity and Transparency
Assessment: ITA) เป็นเครื่องมือสาคัญประการหนึ่งในการดาเนินการดังกล่าว
๓.๔) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๒ การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
การดาเนินงานของศาลปกครองมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาที่กาหนดในแผนแม่บท
ดั งกล่ าว ได้ แก่ แผนย่ อยที่ ๓.๑ การพั ฒนากฎหมาย ข้ อ ๓.๑.๑ แนวทางการพั ฒนา ๑) พั ฒนากฎหมาย
กฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และมาตรการต่ า งๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บบริ บ ทและเอื้ อต่ อ การพั ฒ นาประเทศ และ
๓) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย โดยการนาเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการ
การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส ฯลฯ และแผนย่ อ ยที่ ๓.๒ การพั ฒ นา
กระบวนการยุติธรรม ข้อ ๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา ๑) ปรับวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในกระบวนการยุติธรรมให้เคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย ๒) กาหนดให้หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกันในการอานวยความยุติธรรม และ
๓) เสริมสร้างพลวัต ความหลากหลาย บูรณาการด้านกระบวนการยุติธรรมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน
และการสร้างความเสมอภาคในการอานวยความยุติธรรมด้วยการคุ้มครองผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะการส่งเสริม
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบต่างๆ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ฯลฯ
ทั้งนี้ เพื่ออานวยความยุติธรรมให้เป็นไปอย่างเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือก
ปฏิบั ติ บู ร ณาการหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องในกระบวนการยุติธ รรมให้ ดาเนินงานสอดประสานกันอย่างเป็ น
องคาพยพเพื่อให้สามารถจัดการกับข้อขัดแย้ง กรณีพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๕) (ในวาระแรก ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕))
คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) ให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดทาแผนแม่บท
ศาลปกครองระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (ในวาระแรก ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)) โดยจาแนกขั้นตอนหลั กที่ส าคัญ
จานวน ๗ ขั้นตอน ดังนี้
๑) การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครองด้านการบริหารและงบประมาณ เพื่อให้
คาปรึกษาแนะนาในการจั ดทาแผนแม่บทศาลปกครองระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และพิจารณา
ความเหมาะสมของตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานตามแนวทางการจัดทาแผนแม่บทศาลปกครองระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
๒) การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มทั้ ง ภายนอกองค์ ก รและภายในองค์ ก รที่ ส่ ง ผลกระทบ
ต่ อ การด าเนิน งานของศาลปกครองและส านั ก งานศาลปกครองอย่ า งรอบด้ า น โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ต่า งๆ
แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
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ที่เหมาะสมเพื่อนาผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปใช้ในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานขององค์กรที่สอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อประกอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
และภายในองค์กร (SWOT Analysis) ประกอบด้วย
(๑) ข้อมูลและสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศเพื่อประกอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์กร เช่น
- ปั จ จั ย ด้ า นนโยบายและการเมื อ ง (Policies & Political) ปั จ จั ย ด้ า นเศรษฐกิ จ
(Economic) ปั จ จั ย ด้ า นสั ง คม (Social) ปั จ จั ย ด้ า นเทคโนโลยี (Technologies) ปั จ จั ย ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
(Environment) และปัจจัยด้านกฎหมาย (Legislations)
- ความเชื่ อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนการปฏิ รู ป ประเทศ แผนแม่ บ ท
การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ นโยบายรัฐบาล นโยบายประเทศไทย ๔.๐
(Thailand 4.0) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ
- กรอบสากลเพื่อความเป็นเลิศของศาล (International Framework for Court Excellence:
IFCE)
- เป้ าหมายการพั ฒนาที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals: SDGs) การจั ด
อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ตามกรอบการวัดของธนาคารโลก และตัวชี้วัดในระดับ
สากลที่เกี่ยวข้อง
- ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง และ
ความพึงพอใจต่อการบริการของสานักงานศาลปกครอง
- การสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)
(๒) ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อประกอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น
- ปัจจัยต่างๆ ภายในองค์กร เช่น โครงสร้างองค์กร กลยุทธ์การดาเนินงานขององค์กร
ระบบการด าเนิ น งาน รู ป แบบการบริ ห ารงาน บุค ลากร ทัก ษะ ความรู้ ความสามารถ ค่ านิ ยมร่ว มและ
วัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น
- ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของศาลปกครอง
- ข้ อ มู ล จากการส ารวจความคิ ด เห็ น ของตุ ล าการศาลปกครองและบุ ค ลากรของ
สานักงานศาลปกครอง
- กฎหมายและร่ างกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ข้ อบั งคั บที่ เกี่ยวข้ องกั บศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง และสานักงานศาลปกครอง
- ผลการดาเนินงานของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครองในช่วงเวลาที่ผ่านมา
และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ศาลปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ –
๒๕๖๑ แผนปฏิบัติการระยะ ๔ ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี เป็นต้น
๓) กาหนดทิศทางการพัฒนาศาลปกครองและสานักงานศาลปกครองในระยะยาวและระยะสั้น
โดยกาหนดทิศทางที่ศาลปกครองและสานักงานศาลปกครองมุ่งที่จะไปสู่ผลผลิตหรือผลลัพธ์ระดับสูงที่ต้องการ
จะให้เกิดสัมฤทธิผล ได้แก่ การกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก พันธกิจ แผนแม่บทรายด้าน เป้าประสงค์
แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) แผนภาพความเชื่อมโยงแผนแม่บทศาลปกครอง การดาเนินงานของศาลปกครอง
แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
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กรอบแนวทางการดาเนินงานในแต่ละระดับและรูปแบบต่างๆ ที่มีความเหมาะสมกับองค์กรมากที่สุ ด รวมทั้ง
แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนระบบการติดตามและประเมินผล
สาเร็จการดาเนินงานตามแผนแม่บทฯ โดยมีแนวทางการประเมินความสาเร็จการดาเนินงานตามแผนแม่บทฯ ตัวชี้วัด
ความสาเร็จการดาเนินงานและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนแม่บทฯ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กลไกการติดตามและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานตามแผนแม่บทฯ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในองค์กร ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
หน่ วยงานภายนอกองค์ กร ได้ มีส่ วนร่ วมให้ ความคิดเห็ น วิ เคราะห์ ปัญหา ความต้ องการ และเสนอทิศทาง
การพัฒนาองค์กรของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครองในอนาคต ดังนี้
(๑) การสารวจความคิดเห็น จาแนกเป็น
- บุคลากรของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง โดยในส่วนของตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) สาหรับตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ผู้บริหารสานักงาน
ศาลปกครอง บุคลากรของสานักงานศาลปกครองทั้งในส่วนกลางและในภูมิภาค ดาเนินการสารวจความคิดเห็น
โดยใช้แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (Online Survey)
- ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกใช้แบบสัมภาษณ์
- บุ คคล และ/หรื อหน่ว ยงานภายนอกองค์ กร ดาเนินการส ารวจความคิดเห็ นโดยใช้
แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (Online Survey)
(๒) การสั มมนาและประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การ ใช้ วิ ธี จั ดสั มมนาและประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ การ
เพื่อระดมความเห็นจากตุลาการศาลปกครองและบุคลากรของสานักงานศาลปกครอง เพื่อให้ได้ความคิดเห็น
อย่างรอบด้าน โดยจัดการสัมมนาฯ ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๑ จานวน ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เป็นการ
สัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ศาลปกครอง เป้าประสงค์หลัก พันธกิจ ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ และแผนภาพความเชื่อมโยงแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) การดาเนินงานของศาลปกครอง
ครั้งที่ ๒ และครั้ งที่ ๓ เป็ นการสั มมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกาหนดกลยุทธ์การดาเนินงาน แนวทาง
การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ระบบติดตามและประเมินผลสาเร็จการดาเนินงาน
รวมทั้งการน าเสนอและวิพากษ์ร่ างแผนแม่บทฯ กลุ่ มเป้าหมายที่เข้าร่ว มประชุม ประกอบด้ว ย ผู้บริห าร
ศาลปกครอง ตุลาการศาลปกครองในศาลปกครองสูงสุด ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ผู้บริหารสานักงาน
ศาลปกครอง ผู้ บ ริ ห ารระดับ ผู้ อานวยการส านัก และเจ้า หน้าที่ ที่เกี่ ยวข้ อง โดยได้รับอนุญาตให้ เรียนเชิ ญ
รองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ เป็นวิทยากร
และผูช้ ่วยวิทยากร ณ ห้องสัมมนา ชั้น ๑๑ อาคารศาลปกครอง
๔) ยกร่างแผนแม่บทศาลปกครองระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และร่างแผนปฏิบัติ
ราชการของส านั ก งานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (ในวาระแรก ระยะ ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)) ฉบับที่มีเนื้อหาครบถ้วน
๕) ประชาพิ จารณ์ ร่ างแผนแม่บทศาลปกครองระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และร่ าง
แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (ในวาระแรก ระยะ
๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารศาลปกครอง ตุลาการศาลปกครอง บุคลากร
ของสานักงานศาลปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลและ/หรือหน่วยงานภายนอก
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๖) นาเสนอร่างแผนแม่บทศาลปกครองระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และร่างแผนปฏิบัติ
ราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (ในวาระแรก ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓
– ๒๕๖๕)) ต่อคณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครองด้านการบริหารและงบประมาณ และ ก.บ.ศป. พร้อมทั้ง
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
๗) จัดทาเอกสารแผนแม่บทศาลปกครองระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนปฏิบัติ
ราชการของส านั ก งานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (ในวาระแรก ระยะ ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)) ฉบับสมบูรณ์ เสนอ ก.บ.ศป. เพื่อประกาศใช้อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ในรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย

๔. วิสัยทัศน์ศาลปกครองระยะ ๒๐ ปี
“อานวยความยุติธรรมทางปกครองด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว ทันสมัย
เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม และเป็นศาลแห่งความเป็นเลิศ”
คติพจน์ศาลปกครองระยะ ๒๐ ปี “เป็นธรรม รวดเร็ว ทันสมัย”
๕. พันธกิจ
พันธกิจที่ ๑
พันธกิจที่ ๒
พันธกิจที่ ๓
พันธกิจที่ ๔
พันธกิจที่ ๕

พิ พ ากษาคดี แ ละบั ง คั บ คดี ป กครองด้ ว ยความถู ก ต้ อ ง เป็ น ธรรม รวดเร็ ว
และเกิดสั มฤทธิผ ล ทุกภาคส่ ว นในสั งคมเข้ าถึงการอานวยความยุติธ รรม
ทางปกครองได้โดยง่าย และทั่วถึง
วางหลั ก ปฏิ บั ติ ร าชการทางปกครองที่ เ ป็ น บรรทั ด ฐานในการใช้ อ านาจ
ทางปกครองที่เป็นธรรม เพื่อป้องกันและลดการเกิดข้อพิพาททางปกครอง
ยกระดั บ การด าเนิ น งานของศาลปกครองให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี คุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐานสากล และมีธรรมาภิบาล เพื่อให้ทุกภาคส่ว นในสังคมได้รับ
การบริการอย่างมีคุณภาพ
ส่งเสริ มและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านสิ ท ธิและหน้าที่ตามกฎหมาย
ปกครองและหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากแนวคาวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่
ทุกภาคส่วนในสังคม
เสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือทางการศาล ทางวิชาการ
และอื่นๆ ที่จาเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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๖. เป้าประสงค์หลัก/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์หลัก ระยะ ๒๐ ปี
๖.๑ เป้าประสงค์หลัก:
๑) ทุกภาคส่วนในสังคมมีความเชื่อมั่นในระดับสูงต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
๒) การดาเนินงานและการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กาหนด

๖.๒ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระยะ ๕ ปีแรกของเป้าประสงค์หลัก :
ปีงบประมาณ พ.ศ. ....
๒๕๖๓
๒๕๖๔

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

๑. ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่ อ
การอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
๒. ศาลปกครองมี ก ารด าเนิ น งานและการ
อ านวยความยุ ติ ธ รรมทางปกครองตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด

๒๕๖๒

ร้อยละ

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

ระดับ

ระดับ ๔

ระดับ ๔

ระดับ ๔

ระดับ ๔

(คะแนน
ไม่น้อยกว่า
๔๐๐
คะแนน)

(คะแนน
ไม่น้อยกว่า
๔๕๐
คะแนน)

(คะแนน
ไม่น้อยกว่า
๕๐๐
คะแนน)

๒๕๖๕

(คะแนน
ไม่น้อยกว่า
๕๙๙
คะแนน)

๗. แผนปฏิ บั ติ ร าชการของส านั ก งานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
(ในวาระแรก ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)) เป็นแผนสาหรับวางกรอบแนวทางการดาเนินงาน
ของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครองอย่างครอบคลุมรอบด้านในระยะ ๕ ปี โดยมีความสอดคล้องกับ
แผนแม่บทศาลปกครองระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และได้กาหนดแผนปฏิบัติราชการ จานวน ๕ ด้าน
โดยแต่ละด้านประกอบด้วย เป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญในช่วงระยะเวลา ๕ ปี แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด
และค่ า เป้ า หมาย ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน รวมทั้ ง ระบุ โ ครงการ กิ จ กรรม ตั ว ชี้ วั ด ระดั บ โครงการ งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบร่วม เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผล
สั ม ฤทธิ์ สู ง สุ ด โดยแผนปฏิ บั ติ ร าชการของส านั ก งานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
กาหนดว่า เมื่อสิ้ น สุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศาลปกครองจะเป็นศาลที่มีระบบการคุ้มครองสิทธิและ
เสรี ภ าพของประชาชนอย่ า งทั่ ว ถึ ง และเป็ น ธรรม มี ร ะบบต้ น แบบระบบศาลปกครองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e - Admincourt) เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) และพร้อมรับการตรวจสอบ (Accountability)
จากทุกภาคส่วน
แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (ในวาระแรก
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)) ประกอบด้วย
แผนปฏิบัติราชการด้านที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีปกครอง
แผนปฏิบัติราชการด้านที่ ๒ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม
แผนปฏิบัติราชการด้านที่ ๓ การพัฒนาศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt)
แผนปฏิบัติราชการด้านที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
แผนปฏิบัติราชการด้านที่ ๕ การยกระดับความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

I๘

สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (ในวาระแรก ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕))
แผนปฏิบัติราชการด้านที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีปกครอง
ภายใต้บริบทของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘
ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (๑) ให้มีการกาหนดระยะเวลาดาเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม
ที่ชัดเจน เพื่อให้ ป ระชาชนได้รั บ ความยุติธ รรมโดยไม่ล่ าช้า และมีก ลไกช่ว ยเหลื อประชาชนผู้ ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ รวมตลอดทั้งการสร้างกลไกเพื่อให้มีการบังคับการตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเหลื่อมล้าและความไม่เป็นธรรมในสังคม (๓) เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กรขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ให้มุ่งอานวยความยุติธรรมแก่ประชาชน โดยสะดวก
และรวดเร็ ว ประกอบกั บยุ ทธศาสตร์ ช าติ ด้ านการปรั บสมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ดการภาครั ฐ
มีเป้าหมายให้กระบวนการยุติธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ โดยกระบวนการยุติธรรม
เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้
กระบวนการยุ ติ ธ รรมมี การบริ ห ารที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพ เจ้ าหน้ าที่ ในกระบวนการยุ ติ ธ รรมมี ความกล้ าหาญ
ทางจริ ย ธรรม เป็ นมืออาชีพ มีความเป็นธรรมและไม่เลื อกปฏิบัติ ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธ รรม
ได้โดยสะดวก มุ่งให้เกิดการสร้างมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมเทียบเท่าระดับสากล
ตามหลักนิติธรรม โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรม สร้างความสมดุล
ระหว่างสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับประโยชน์สาธารณะ การอานวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปอย่างเสมอภาค หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีความร่วมมือที่ดีบูรณาการและเชื่อมโยงการทางาน
ระหว่างกัน และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกาหนดให้มี
การพัฒนาองค์กรในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัย มีความเชี่ยวชาญ
และมีประสิทธิภาพตามหลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม ที่จะสามารถลดความเหลื่อมล้าและ
ป้องกันแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ครอบคลุม และการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานยุติธรรมในภูมิภาค ในการสร้างระบบยุติธรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล
ขณะที่แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมกาหนดให้ทุ กหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมต้องมุ่งจัดระบบการบริหารงานในทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินควร รวมทั้งให้
มีการกาหนดระยะเวลาดาเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า ในส่วนของแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องระบบ
บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นการปฏิรูปที่ ๗ ระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม
ได้ กาหนดให้ ศาลปกครองเป็ น ผู้ รั บ ผิ ดชอบร่ว มกับหน่ว ยงานในกระบวนการยุติธ รรมอื่น เพื่อดาเนินการ
ให้เป็นไปตามประเด็นปฏิรูปดังกล่าว
แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

I๙

จากบริบทดังกล่าว จึงเป็นประเด็นท้าทายการดาเนินงานของศาลปกครองในการกาหนด
แผนแม่บทเพื่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ
โดยกาหนดเป็นแผนแม่บทด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีปกครอง เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
มาตรฐานการพิจารณาคดีให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอย่างทั่วถึง
การพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและเป็นธรรม และการบังคับคดีปกครองที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่
ยอมรับของคู่กรณี ประกอบด้วย ๓ ประเด็น ดังนี้

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการด้านที่ ๑.๑
การเสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานการพิจารณาคดีให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รั บ
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอย่างทั่วถึง
๑.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญในช่วงระยะเวลา ๕ ปี
กระบวนพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ศาลปกครองให้การคุ้มครองสิ ทธิและ
เสรีภาพของประชาชนอย่างสมบูรณ์

๑.๑.๒ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

๑. จานวนคดีที่พิจารณาแล้วเสร็จ
จานวนคดี
(๑) ศาลปกครองสูงสุด
(๒) ศาลปกครองชั้นต้น
๒. ร้อยละของคดีที่ศาลปกครองสูงสุดยืน
ร้อยละ
ตามคาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
๓. จานวนคดีคา้ งที่รับเข้าตัง้ แต่ปี ๒๕๖๑
จานวนคดี
ลงไปแล้วเสร็จ
(๑) ศาลปกครองสูงสุด
(๒) ศาลปกครองชั้นต้น
๔. อัตราส่วนจานวนคดีที่ตุลาการศาลปกครอง
พิจารณาแล้วเสร็จในรอบปีต่อจานวน
ตุลาการศาลปกครอง
(๑) ศาลปกครองสูงสุด
คดี/คน/ปี
(๒) ศาลปกครองชั้นต้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. ....
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

๗๐

๑๒๕
๖๕

5,100
9,100
๗๐

6,200
10,000
๗๐

7,500
10,000
๗๐

1,๗00
1,400

2,๗00
2,๒00

2,๗00
2,๒00

๑๒๕
๖๕

๑๒๕
๖๕

๑๒๕
๖๕

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

I ๑๐

๑.๑.๓ แนวทางการพัฒนา
๑.๑.๓.๑ กาหนดระยะเวลาดาเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองที่ชัดเจนเพื่อให้
ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า
๑.๑.๓.๒ นาเครื่องมือมาใช้ในการพิจารณาคดีให้มีประสิทธิภาพ นาระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วย
ดาเนินกระบวนการพิจารณาคดี
๑.๑.๓.๓ เร่งจัดสรรอัตรากาลังให้เพียงพอ สอดคล้องกับความจาเป็นเร่งด่วนตามภารกิจการขับเคลื่อน
การดาเนินงานของศาลปกครอง

๑.๑.๔ โครงการสาคัญเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ
๑.๑.๔.๑ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานยุติธรรมทางปกครอง
๑.๑.๔.๒ โครงการปรับปรุงกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
๑.๑.๔.๓ โครงการพัฒนาแนวทางการดาเนินงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการด้านที่ ๑.๒
การพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมที่ยงั่ ยืนและเป็นธรรม
๑.๒.๑ เป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญในช่วงระยะเวลา ๕ ปี
ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง มีกระบวนการพิจารณา
คดีสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะที่ง่าย และรวดเร็ว

๑.๒.๒ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ร้ อ ยละของประชาชนที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ
การอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของ
ศาลปกครอง

ร้อยละ

๗๐

๗๒

๗๔

๗๕

๑.๒.๓ แนวทางการพัฒนา
๑.๒.๓.๑ จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
๑.๒.๓.๒ จั ด ท ากฎระเบี ย บวิ ธี พิ จ ารณาคดี สิ่ ง แวดล้ อ มเฉพาะเรื่ อ งของแผนกคดี สิ่ ง แวดล้ อ มใน
ศาลปกครอง
๑.๒.๓.๓ วิจัยและพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
๑.๒.๓.๔ จัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

I ๑๑

๑.๒.๔ โครงการสาคัญเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ
๑.๒.๔.๑ โครงการพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
๑.๒.๔.๒ โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
๑.๒.๔.๓ โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
ให้แก่ประชาชน หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการด้านที่ ๑.๓
การบังคับคดีปกครองที่มีประสิทธิภาพ
๑.๓.๑ เป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญในช่วงระยะเวลา ๕ ปี
น าระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ในการบัง คับคดีอ ย่างเต็มรูป แบบ การบั งคับคดีดาเนินการ
แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว และเป็นไปตามกรอบเวลามาตรฐาน

๑.๓.๒ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละของคดีที่ดาเนินการบังคับคดีแล้วเสร็จ

ร้อยละ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ....
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๑.๓.๓ แนวทางการพัฒนา
๑.๓.๓.๑ ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบังคับคดีปกครองเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
๑.๓.๓.๒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบังคับคดีปกครองอย่างเต็มรูปแบบ
๑.๓.๓.๓ เสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญให้แก่ตุลาการศาลปกครองเพื่อให้การเขียนคาบังคับมีความ
ชัดเจน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการบังคับคดีปกครองให้กับบุคลากรที่ทาหน้าที่
ในการบังคับคดีปกครอง

๑.๓.๔ โครงการสาคัญเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ
๑.๓.๔.๑ โครงการพัฒนาระบบการบังคับคดีปกครองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓.๔.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีปกครอง
๑.๓.๔.๓ โครงการพัฒนาระบบบังคับคดีสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

I ๑๒

แผนปฏิบัติราชการด้านที่ ๒ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคมจากคาวินิจฉัยของศาลปกครอง เพื่อส่งเสริม
การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานทางปกครองและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ มี ส ถิ ติ ก ารฟ้ อ ง/ถู ก ฟ้ อ งคดี สู ง
ให้อยู่ในมาตรฐานของคาวินิจ ฉัย ของศาลปกครอง รวมทั้งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลั กปฏิบัติราชการที่ดี
จากคาวินิจฉัยของศาลปกครองเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของศาลปกครอง เพื่อให้กลไกสาคัญต่างๆ ทางานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภ าพ สามารถส่ งเสริ มและสนับสนุนการบริห ารและพัฒ นาประเทศได้อย่างแท้จ ริงเป็นรูปธรรม
มีการใช้หลักธรรมาภิบาลในสังคม สามารถขจัดปัญหาข้อพิพาททางปกครอง เกิดความมั่นใจได้ว่าหน่วยงาน
ทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวปฏิบัติราชการที่ดี

๒.๑ เป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญในช่วงระยะเวลา ๕ ปี
ส่งเสริมการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีสถิติการฟ้อง/ถูกฟ้องคดีสูง
ให้ อยู่ ในแนวคาวิ นิ จ ฉัย ของศาลปกครอง และประชาชนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของศาลปกครอง

๒.๒ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ....
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

๑. ร้ อ ยละของประชาชนที่ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ ร้อยละ
๗๕
๘๐
๘๐
๘๐
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการอานวยความยุติธรรม
ของศาลปกครอง
๒. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
เกี่ ย วกั บ หลั ก กฎหมายปกครองและแนวทาง
การปฏิบัติราชการจากคาวินิจฉัยของศาลปกครอง*
๓. ร้ อ ยละของจ านวนหน่ ว ยงานทางปกครองที่ มี ร้อยละ
๖๕
๗๐
๗๕
๘๐
ความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ ๘๐)
และน าหลั ก กฎหมายปกครองและแนวทาง
การปฏิบัติราชการจากคาวินิจฉัยของศาลปกครอง
ไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ
*หมายเหตุ: ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานโดยคณะกรรมการและ/หรือคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

๒.๓ แนวทางการพัฒนา

๒.๓.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง
หลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคาวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ทุกภาคส่วน
ในสังคมอย่างเป็นระบบและทั่วถึง ผ่านรูปแบบ วิธีการ และช่องทางที่หลากหลาย
แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

I ๑๓

๒.๓.๒ พัฒ นาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่ อนและสร้างความเชื่อมั่น
ด้านการอานวยความยุติธรรมทางปกครองสู่ภาคประชาชน
๒.๓.๓ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารกับหน่วยงาน
ภายนอกแบบบูรณาการ
๒.๓.๔ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่แนวปฏิบัติราชการที่ดีจากแนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

๒.๔ โครงการสาคัญเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ

๒.๔.๑ โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง และหลักปฏิบัติราชการที่ดี
จากคาวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๒.๔.๒ โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครองและการอานวย
ความยุติธรรมทางปกครองให้แก่ประชาชน
๒.๔.๓ โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
๒.๔.๔ โครงการศึกษาวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีเพื่อป้องกันและลดการนาข้อพิพาททางปกครองมาสู่
ศาลเพื่อจัดทารายงานประจาปีของสานักงานศาลปกครอง
๒.๔.๕ โครงการสรุปแนวทางการปฏิบัติราชการจากคาวินิจฉัยของศาลปกครอง
๒.๔.๖ โครงการพัฒนาสถาบันกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
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แผนปฏิบัติราชการด้านที่ ๓ การพัฒนาศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๘ ข. (๑) กาหนดให้มีการนาเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทาบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารราชการแผ่นดินและเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการ
ยุติธรรมกาหนดให้หน่วยงานสร้างระบบการตรวจสอบและ/หรือแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนตรวจสอบว่า
เรื่องที่ใช้บริการหรือเกี่ยวข้องดาเนินงานไปถึงขั้นตอนใด (Tracking and/or notification system) ประกอบกับ
ร่ างพระราชบั ญญั ติว่าด้วยรั ฐบาลดิจิ ทัล พ.ศ. .... ๑ กาหนดให้ หน่วยงานของรัฐต้องดาเนิ นการจัดทาระบบ
ฐานข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บและเชื่อมโยงผ่านระบบการให้บริการภาครัฐ
ผ่ านช่ องทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ของภาครั ฐ (e - Service) รวมถึ งการให้ ยื่ นค าขออนุ ญาตตามกฎหมายว่ าด้ ว ย
การอนุ ญ าตผ่ า นทางระบบดั ง กล่ า ว ตลอดจนก าหนดให้ มี ก ารบู ร ณาการระบบฐานข้ อ มู ล ของรั ฐ ให้ มี
ความเป็นเอกภาพและมีความสอดคล้องกัน
ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนได้รับการอานวยความยุติธรรมที่สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึ ง
ตามแนวทางข้างต้น ศาลปกครองจึงได้กาหนดทิศทางการพัฒนาศาลปกครองให้เป็นศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์
(e - Admincourt) สู่ ศ าลปกครองอั จ ฉริ ย ะ (Smart Admincourt) ประกอบด้ ว ยระบบสารสนเทศต่ า งๆ
ที่สนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี ระบบที่ช่วยอานวยความสะดวกให้แก่คู่กรณี การให้ บริการประชาชน
(e - Services) และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการและการดาเนินงานภายในของศาลปกครองและสานักงาน
ศาลปกครองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนพิจารณาคดีและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ประชาชนและ
คู่กรณี (Back - office applications) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จะเริ่มให้ประชาชนยื่นฟ้องคดีผ่านทาง
ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ (e - Filing) และจะพั ฒ นาต้ น แบบระบบศาลปกครองอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ พ ร้ อ มน าร่ อ ง
ในศาลปกครองทุกแห่งภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งกาหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้ มีความรู้และทักษะรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ประชาชนได้รับการอานวยความยุติธรรมที่สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง โดยในระยะ ๕ ปีแรก
ได้กาหนดแนวทางการดาเนินงานตามแผนแม่บทด้านการพัฒนาศาลปกครองอัจฉริยะ ไว้ดังนี้

๓.๑ เป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญในช่วงระยะเวลา ๕ ปี
พัฒนาระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e - Admincourt) จานวน ๖ ระบบ สาหรับการพิจารณา
พิพากษาคดีปกครองและให้บริการประชาชนทั้งศาลปกครองในส่วนกลาง และศาลปกครองในภูมิภาค ๑๔ แห่ง
รวมทั้งสิ้น ๑๕ แห่ง

๑

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. …. ฉบับรับฟังความคิดเห็น เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑, คณะกรรมการดาเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน,
http://www.thailawreform.go.th สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑.
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๓.๒ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ....
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

๑. จานวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาแล้วเสร็จ
ตามแผนที่กาหนด
๒. อั ต ราส่ ว นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของจ านวนขั้ น ตอนในการ
อ านวยความยุ ติ ธ รรมที่ ใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลเพื่ อ
ความโปร่งใส ความสะดวก และรวดเร็ว
๓. ร้ อ ยละของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารระบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
มีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้น

จานวน
ระบบ
ร้อยละ

๕

๖

๖

๖*

๖๐

๖๕

๗๐

๗๕

ร้อยละ

๗๕

๗๘

๘๐

๘๐

*ระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e - Admincourt) จานวน ๖ ระบบ สาหรับการพิจารณาพิพากษา
คดีปกครองและให้บริการประชาชนทั้งศาลปกครองในส่วนกลางและศาลปกครองในภูมิภาค ๑๔ แห่ง รวมทั้งสิ้น
๑๕ แห่ง ดังนี้
ระบบที่ ๑ ระบบการฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e–Litigation Portal)* ประกอบด้วย ระบบย่อย
ต่างๆ ได้แก่
๑.๑ ระบบการยื่นฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
๑.๒ ระบบตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคล
๑.๓ ระบบชาระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
๑.๔ ระบบรับส่งคาคู่ความและติดตามสถานะสานวนคดี
ระบบที่ ๒ ระบบสานวนคดีอิเล็กทรอนิกส์** ประกอบด้วย
๒.๑ ระบบสานวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หรือ (e–Records system)
๒.๒ ระบบยืม – คืน แฟ้มสานวนคดี (Docket control system)
ระบบที่ ๓ ระบบการไต่สวนและพิจารณาคดี ประกอบด้วย
๓.๑ ห้องพิจารณาคดีและไต่สวนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courtrooms)*
๓.๒ ปรับปรุงห้องประชุมองค์คณะอิเล็กทรอนิกส์ (e-Chamber)**
ระบบที่ ๔ ระบบสื บค้ นข้ อมู ลหลายฐาน เช่ น ฐานข้ อ มู ล กฎหมาย ฐานข้ อ มู ล ค าพิ พ ากษา/ค าสั่ ง
ฐานข้อมูลคดี เป็นต้น**
ระบบที่ ๕ ระบบการให้บริ การผ่า นช่องทางอิเ ล็กทรอนิกส์ (e-Service)* ด้ว ยแอปพลิ เคชันบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น
๕.๑ ระบบการเข้า - ออกที่จอดรถและอาคารศาลปกครอง (Court access and parking pass
system)
๕.๒ ระบบจองที่จอดรถล่วงหน้า (Parking reservation)
๕.๓ ระบบบริการขอคัด/รับรองสาเนาเอกสารในสานวนคดีผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ (Mobile application)
๕.๔ ระบบแจ้งเตือน แจ้งนัดหมาย แจ้งสิทธิ์ สาหรับคู่กรณี ระยะเวลา
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ระบบที่ ๖ ระบบการบังคับคดี เพื่อให้เป็นไปตามคาพิพากษาของศาล**
หมายเหตุ: * หมายถึง ระบบให้บริการประชาชน
** หมายถึ ง ระบบส าหรั บ ใช้ ง านภายในองค์ ก รห้ องพิ จารณาคดี และไต่ สวนอิ เล็ กทรอนิ กส์ (e-Courtrooms):
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๑ ห้อง ณ ศาลปกครองในส่วนกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ศาลปกครองในภูมิภาค ๕ แห่ง
ได้แก่ เชียงใหม่ นครสวรรค์ ระยอง สงขลา และขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ศาลปกครองในภูมิภาค ๕ แห่ง ได้แก่
พิษณุโลก นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี และเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ศาลปกครองในภูมิภาค ๔ แห่ง ได้แก่
นครศรีธรรมราช สุพรรณบุรี ภูเก็ต ยะลา

๓.๓ แนวทางการพัฒนา
๓.๓.๑ พัฒนาระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e - Admincourt) เพื่ออานวยความสะดวกในการ
พิจารณาพิพากษาคดี และให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย
๓.๓.๒ ประยุ ก ต์ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศขั้ นสู ง : ปั ญ ญาประดิษ ฐ์ (AI) คลาวด์ ค อมพิ ว ติ้ง (Cloud
Computing) การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และระบบจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
๓.๓.๓ ยกระดับการทางานของศาลปกครองผ่ านระบบดิจิทัล อย่างเป็นระบบและขับเคลื่อนให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริงด้วยการบูรณาการการให้บริการ (Service integration) กระบวนการที่เป็น
อัตโนมัติ (Automated procedures) และการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ (Information network and
reuse)
๓.๓.๔ เสริมสร้างการนาระบบสนับสนุนกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีมาใช้ให้เกิดประโยชน์และ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๓.๓.๕ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศด้านองค์ความรู้เทคโนโลยี
ดิจิทัล

๓.๔ โครงการสาคัญเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ
๓.๔.๑ โครงการพัฒ นาระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองและบริการประชาชนผ่ านช่องทาง
ศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e - Admincourt)
๓.๔.๒ โครงการจัดหา/ปรับปรุงคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายและระบบความมั่นคงปลอดภัยเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
๓.๔.๓ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลคาพิพากษา คาสั่งของศาลปกครองในรูปแบบดิจิทัล เพื่อการพิจารณา
พิพากษาคดีและบังคับคดีปกครอง
๓.๔.๔ โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลศาลปกครอง (Admincourt Data Center)
๓.๔.๕ โครงการสร้ า งความร่ ว มมื อ ในการเชื่อ มโยงข้ อ มูล เพื่อ สนับ สนุน กระบวนพิ จารณาคดีข อง
ศาลปกครองด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
๓.๔.๖ โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนา
ระบบงานที่สนับสนุนกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

I ๑๗

แผนปฏิบัติราชการด้านที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
การจัดการองค์กร หมายถึง การจัดระเบียบหรือโครงสร้างของการทางานภายใน
องค์กรให้เป็นระบบระเบียบและอยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และช่วยให้องค์กร
ประสบความสาเร็จได้เร็วขึ้น ซึ่งในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรเป็นสิ่งสาคัญที่องค์กรต้องให้
ความสาคัญ และยกระดับการดาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ มีระบบ ให้แต่ละส่วนในองค์กรสามารถบูรณาการ
เชื่อมโยงการดาเนินงานร่วมกันอย่างสะดวก มีการนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ที่ประหยัดและคุ้มค่า สามารถสนับสนุนการดาเนินงานของศาลปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบั ติงานให้มีความก้าวหน้าเชิงรุกและมีประสิ ทธิภ าพรองรับการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่
ยุคดิจิทัล

๔.๑ เป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญในช่วงระยะเวลา ๕ ปี

๔.๑.๑ บุคลากรศาลปกครองเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ โดยดารงตนสอดคล้องกับวัฒนธรรมศาลปกครอง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ และมี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะที่จาเป็นตามเกณฑ์ที่กาหนด๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
๔.๑.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย และมีธรรมาภิบาล
๔.๑.๓ แผนแม่บทศาลปกครองระยะ ๒๐ ปี ในช่วงระยะ ๕ ปีแรก ได้รับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กาหนด

๔.๒ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

๑. ร้อยละของบุคลากรศาลปกครองที่มีการดารง
ตนสอดคล้องกับวัฒนธรรมศาลปกครอง
๒. ดั ช นี ค วามผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของบุ ค ลากร
ศาลปกครอง
๓. ร้อยละของบุคลากรศาลปกครองที่มีความรู้
ความเชี่ ย วชาญ และทั ก ษะที่ จ าเป็ น ตาม
เกณฑ์ที่กาหนด*
๔. ร้ อยละของประชาชนผู้ รั บบริ การที่ มี ความ
พึ ง พอใจต่ อคุ ณ ภาพการให้บริ การของ
ศาลปกครอง
๕. คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครอง (ITA)

ร้อยละ

๒

ปีงบประมาณ พ.ศ. ....
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๗๕

๘๐

ร้อยละ

๗๐

๗๕

๗๘

๘๐

ร้อยละ

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

ร้อยละ

๗๕

๗๘

๘๐

๘๐

ร้อยละ

๘๕

๘๕

๘๕

๘๕

เกณฑ์ที่กาหนด หมายถึง บุคลากรศาลปกครองมีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital
literacy) และสามารถใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานในการสื่อสาร
แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

I ๑๘

ปีงบประมาณ พ.ศ. ....
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

๖. ร้อยละความสาเร็จในการปรับปรุงกระบวนการ
ท างานและการให้ บ ริ ก ารประชาชนด้ ว ย
เทคโนโลยีดิจิทัล
๗. ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของการขั บ เคลื่ อ น
โครงการ/งานตามแผนปฏิบัติงานประจาปี

ร้อยละ

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

ร้อยละ

๙๕

๙๕

๙๕

๙๕

๔.๓ แนวทางการพัฒนา

๔.๓.๑ ปรับโครงสร้างและพัฒนาระบบบริหารกาลังคนให้สอดคล้องกับการดาเนินงาน
๔.๓.๒ เสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญทั้งทฤษฎีและปฏิบัติให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
ที่กาหนด เสริมสร้างให้บุคลากรตระหนักและมีพฤติกรรมที่แสดงออกสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร และ
กระบวนทัศน์ในการทางานที่มุ่งเน้นผลงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
๔.๓.๓ สร้างสภาพแวดล้อมของศาลปกครองให้เอื้อต่อการให้บริการประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน
๔.๓.๔ ยกระดับการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีธรรมาภิบาล
เพื่อรองรับการทางานเชิงรุกของศาลปกครอง
๔.๓.๕ เสริมสร้างวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) และองค์กรแห่งความสุข

๔.๔ โครงการสาคัญเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ
๔.๔.๑ โครงการปรั บปรุงและพัฒ นาระบบบริห ารทรัพยากรมนุษย์ของศาลปกครองและส านักงาน
ศาลปกครอง
๔.๔.๒ โครงการเสริ มสร้ างความเชี่ยวชาญในการพิจารณาคดีและบังคับคดีปกครองให้แก่ตุล าการ
ศาลปกครอง
๔.๔.๓ โครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญของพนักงานคดีปกครอง
๔.๔.๔ โครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรในสายงานสนับสนุน
๔.๔.๕ โครงการพัฒนาระบบการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (e - Training)
๔.๔.๖ โครงการจัดทาแผนแม่บทการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ทาการของศาลปกครอง
๔.๔.๗ โครงการก่ อสร้ า งอาคารที่ท าการศาลปกครองและอาคารบ้ า นพั กตุ ล าการและข้ าราชการ
ฝ่ายศาลปกครอง
๔.๔.๘ โครงการยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เป็นเลิศ
๔.๔.๙ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของสานักงานศาลปกครอง
๔.๔.๑๐ โครงการสารวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
๔.๔.๑.๑ โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการของศาลปกครอง
(Office Automation /e - Office)
๔.๔.๑๒ โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมศาลปกครอง
๔.๔.๑๓ โครงการเสริมสร้างศาลปกครองให้เป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

I ๑๙

แผนปฏิบัติราชการด้านที่ ๕ การยกระดับความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม
ด้า นการยกระดั บ ความร่ ว มมื อ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ การวิ จั ย และพั ฒ นา
นวัตกรรม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญ คือ “การขยายและยกระดับความร่วมมือทางการศาล ทางวิชาการ
และสร้างการยอมรับระหว่างประเทศ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบบริหารงานศาลและ
กระบวนการยุติธรรมทางปกครองสู่ความเป็นเลิศ ” ในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระดับอาเซียน และ
พัฒนารูปแบบความร่วมมือทางการศาล

๕.๑ เป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญในช่วงระยะเวลา ๕ ปี
๕.๑.๑ ศาลปกครองมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาค ระดับนานาชาติ โดยความสาเร็จในการดาเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕
๕.๑.๒ ศาลปกครองมีการศึกษาวิจัยเพื่อนามาพัฒนาระบบบริหารงานศาลและกระบวนการยุติธรรม
ทางปกครอง ไม่น้อยกว่า ๑๕ เรื่อง

๕.๒ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

๑. ร้อยละของกิจกรรมความร่วมมือทางการ
ศาลและวิ ช าการที่ ด าเนิ น การร่ ว มกั บ
เครือข่ายแล้วเสร็จ
๒. จ านวนรายงานผลการศึก ษาเพื่ อพั ฒ นา
ระบบบริ ห ารงานศาลและกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมทางปกครองที่ จั ด ท าเพื่ อ ใช้ ใ น
แต่ละปี

ร้อยละ

๙๒

๙๓

๙๔

๙๕

จานวน
รายงาน

๓

๔

๔

๔

๕.๓ แนวทางการพัฒนา

๕.๓.๑ สร้างเครือข่ายที่ได้รับการยอมรับจากในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
๕.๓.๒ พัฒนารูปแบบความร่วมมือทางการศาล ทางวิชาการ ผ่านกลไกความร่วมมือในรูปแบบ วิธีการ
และช่องทางที่หลากหลาย
๕.๓.๓ ศึกษาวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานศาล
และนาผลการศึกษาวิจั ยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบบริ หารงานศาลและการอานวยความยุติธรรม
ทางปกครองอย่างต่อเนื่อง
๕.๓.๔ รวบรวมและสร้างองค์ความรู้จากคาพิพากษาศาลปกครองเพื่อเผยแพร่ให้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่าง
เป็นระบบ
๕.๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศาลปกครองเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือทางการศาลและวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครองในภูมิภาคและระหว่างประเทศ
แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

I ๒๐

๕.๔ โครงการสาคัญเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ

๕.๔.๑ โครงการแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองสมัยใหม่และการบริหารงาน
ศาลที่เป็นเลิศ
๕.๔.๒ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักกฎหมายปกครองและสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง
และบังคับคดีปกครอง
๕.๔.๓ โครงการพัฒนาระบบการศึกษาวิจัยความรู้ด้านกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองเพื่อ
สนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี
๕.๔.๔ โครงการให้บริการสารสนเทศทางด้านกฎหมายมหาชนที่มีคุณภาพ
๕.๔.๕ โครงการพัฒนาบุคลากรของศาลปกครองเพื่อทาหน้าที่ล่ามในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
๕.๔.๖ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรของสานักงานศาลปกครองให้พร้อมรับการให้บริการ
ผู้รับบริการจากต่างประเทศ
๕.๔.๗ โครงการยกระดับความร่วมมือทางการศาลและวิชาการกับต่างประเทศ

ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
หน่วย: บาท

แผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการด้านที่ ๑
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการคดีปกครอง
แผนปฏิบัติราชการด้านที่ ๒
ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ในสังคม
แผนปฏิบัติราชการด้านที่ ๓
ด้านการพัฒนาศาลปกครองอัจฉริยะ
(Smart Admincourt)
แผนปฏิบัติราชการด้านที่ ๔
ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
แผนปฏิบัติราชการด้านที่ ๕
ด้านการยกระดับความร่วมมือทั้งใน
และต่างประเทศ การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม
รวม

พ.ศ. ๒๕๖๓

พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

8,951,175

17,314,660

4,232,760

65,882,400

88,372,600

2,146,200

487,944,825.74

756,569,219.16

403,771,983

4,580,360

2,148,015

2,405,715

568,186,440.74

873,573,429.16

413,360,158

827,680

9,168,935

803,500

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (ในวาระแรก ระยะ ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)) ได้กาหนดรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมสาคัญเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการของ
สานั กงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี ฯ โดยระบุระยะเวลาในการดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม
งบประมาณ ดังนี้

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

I ๒๑

รายละเอียดโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
(ในวาระแรก ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕))

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๒๒

แผนปฏิบัติราชการด้านที่ ๑
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีปกครอง
ประเด็นแผนปฏิบัติราชการที่ ๑.๑ การเสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานการพิจารณาคดีให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพอย่างทั่วถึง
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑.๑
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑.๒
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑.๓

กาหนดระยะเวลาดาเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า
นาเครื่องมือมาใช้ในการพิจารณาคดีให้มีประสิทธิภาพ นาระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยดาเนินกระบวนการพิจารณาคดี
เร่งจัดสรรอัตรากาลังให้เพียงพอ สอดคล้องกับความจาเป็นเร่งด่วนตามภารกิจการขับเคลื่อนการดาเนินงานของศาลปกครอง

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการที่ ๑.๒ การพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและเป็นธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒.๑
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒.๒
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒.๓
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒.๔

จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
จัดทากฎระเบียบวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมเฉพาะเรื่องของแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครอง
วิจัยและพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
จัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการที่ ๑.๓ การบังคับคดีปกครองที่มีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๓.๑
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๓.๒
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๓.๓

ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบังคับคดีปกครองเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบังคับคดีปกครองอย่างเต็มรูปแบบ
เสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญให้แก่ตุลาการศาลปกครองเพื่อให้การเขียนคาบังคับมีความชัดเจน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจและทักษะด้านการบังคับคดีปกครองให้กับบุคลากรที่ทาหน้าที่ในการบังคับคดีปกครอง

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๒๓

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ (บาท)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการที่ ๑.๑ การเสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานการพิจารณาคดีให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอย่างทั่วถึง
แนวทางการพัฒนา ๑.๑.๑ กาหนดระยะเวลาดาเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า
แนวทางการพัฒนา ๑.๑.๒ นาเครื่องมือมาใช้ในการพิจารณาคดีให้มีประสิทธิภาพ นาระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยดาเนินกระบวนการพิจารณาคดี
๑.๑.๑.๑ โครงการปรั บปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานยุติธรรม
๑) คณะกรรมการ/
๑) สานักงานศาลทุกแห่ง 2561 ทางปกครอง
คณะทางานที่แต่งตั้งโดย
๒) สบค.
2562 = 8,205
วัตถุประสงค์
ก.บ.ศป.
๓) สกม.
2563 = 3,920
เพื่ อ ให้ มี ก ารก าหนดระยะเวลาการด าเนิ น งานในการอ านวย
๒) ผู้บริหารสานักงาน
๔) สปช.
2564 = 15,770
ความยุติธรรมทางปกครองที่เหมาะสมในทุกขั้นตอน
ศาลปกครองที่กากับดูแล
๕) วตป.
2565 = 15,770
กิจกรรม
สวว.
๑. ปรับปรุง พัฒนา และจัดทาข้อเสนอเกี่ยวกับ
๓) สกม.
๑) ระบบและกระบวนวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง (กรอบเวลา
๔) สานักงานศาลทุกแห่ง
มาตรฐานในการดาเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีให้เหมาะสม
๕) สบค.
สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ประเภท และลั ก ษณะของ
๖) หน่วยงานที่ให้บริการ
คดีต่างๆ)
ประชาชน
๒) ระบบการบริหารจัดการคดี (แนวทางการบริหารจัดการคดี
ตามความจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว น และลั ก ษณะของคดี ) และ
การกากับ ติดตามงานคดี (ระดับ บุคคล ระดับ หน่ว ยงาน
ทั้งในศาลแต่ละแห่งในแต่ล ะชั้นศาลและในภาพรวมของ
ศาลปกครอง)
๓) ระบบการบั งคั บคดี ปกครอง (การก าหนดแนวทางในการ
บังคับคดีปกครองที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน)
แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๒๔

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ (บาท)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

๔) ระบบและกระบวนงานสนั บ สนุ น งานคดี ป กครองของ
ศาลปกครอง (กรอบเวลามาตรฐานในการดาเนินกระบวนงาน
ด้านธุรการศาล)
๒. ปรับปรุงแก้ไขระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวปฏิบัติ
ต่างๆ ให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๑) กรณี ที่ เ ห็ น ว่ า บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายไม่ ชั ด เจน หรื อ
ไม่สอดคล้องกัน
๒) กรณีที่เห็นว่าไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายรองรับจึงเสนอแนะ
ให้เพิ่มเติมบทบัญญัติ
(ด าเนิ นการตามแนวทางการจั ดท าและการเสนอร่ างกฎหมาย
ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญฯ)
๓. เสริมสร้างความเชี่ยวชาญและความชานาญงานให้แก่บุคลากร
ในองค์กรเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบฯ ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข
๔. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์แก่บุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
๕. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรอบระยะเวลามาตรฐานที่มีการปรับปรุง
และพัฒนาในรูปแบบภาษาที่เข้าใจง่ายให้ประชาชนรับทราบ
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของคดีที่ศาลปกครองพิจารณาแล้วเสร็จต่อจานวนคดี
ทั้งหมดในศาล
๒. ร้อยละของคดีที่ศาลปกครองพิจารณาแล้วเสร็จในกรอบเวลา
มาตรฐาน
แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๒๕

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ (บาท)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

๑.๑.๑.๒ โครงการปรั บ ปรุ ง กฎหมายจั ด ตั้ ง ศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดี ปกครองได้ รั บการปรั บปรุ งแก้ ไขเพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลในการพิจารณาพิพากษาคดี
กิจกรรม
ระยะที่ ๑
๑. ผลั ก ดั น การแก้ ไ ขกฎหมายของศาลปกครองที่ อ ยู่ ร ะหว่ า ง
การพิ จารณาของคณะกรรมาธิ การพิ จารณาร่ างพระราชบั ญญั ติ ฯ
และคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งเตรียมการปรับปรุงอนุบัญญัติ
ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่กาลังจะมีผลใช้บังคับ ได้แก่
๑) ร่าง พ.ร.บ. จั ดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี ปกครอง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในเรื่องดังต่อไปนี้
- กาหนดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีปกครอง
- ปรับปรุงกระบวนการพิจารณาคาขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
- ก าหนดให้ มีการยื่ นฟูองทางอิเล็ กทรอนิ กส์ และดาเนิ น
กระบวนพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพ
- ปรับปรุงกระบวนการพิจารณาในคดีที่มีความจาเป็นเร่งด่วน
๒) ปรับปรุงระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ที่เกี่ยวข้อง
๓) จัดทาคาแนะนาของประธานศาลปกครองสูงสุด

คณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง
สกม.

2561 2562 2563 = 823,760
2564 = 771,960
2565 = 771,960

สกม.

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๒๖

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ (บาท)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

๒. จัดประชุมชี้แจง/เชิงปฏิบั ติการ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ในเรื่องดังต่อไปนี้
- การฟูองคดีทางอิเล็กทรอนิกส์และการดาเนินกระบวนพิจารณา
ทางอิเล็กทรอนิกส์
- การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างพิจารณาคดีปกครอง
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและนาไปปฏิบัติ
๑) ตุลาการศาลปกครอง
๒) พนักงานคดีปกครอง
๓) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
๓. ประชาสั มพั นธ์ ให้ แก่ ประชาชน และบุ คลากรในกระบวนการ
ยุติ ธรรมเกิดความรู้ ความเข้ าใจ กฎหมายที่ ศาลปกครองได้มี การ
ปรับปรุงแก้ไข
๔. จั ด อบรม สั ม มนา ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ก าหนดหลั ก สู ต ร
การอบรม เรื่ อง การฟู องคดี ทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ และการด าเนิ น
กระบวนพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์
๕. จั ด อบรม สั ม มนา ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ก าหนดหลั ก สู ต ร
การอบรม เรื่อง การน ากระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้
ในคดีปกครอง
ระยะที่ ๒
๑. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ และ/หรื อ ปรั บ ปรุ ง อ านาจหน้ า ที่
ของคณะกรรมการที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อทาหน้าที่ในการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วกั บ ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณา
คดีปกครอง

วตป.

สปช.
วยป. วตป.
วยป. วตป.

สกม.

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๒๗

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ (บาท)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

๒. ศึกษาแนวทางการจัดทาและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ
มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญฯ เพื่อดาเนินการให้สอดคล้องกับแนวทาง
ดังกล่าว
๓. ศึ กษา วิ เคราะห์ ปรั บปรุ ง (๑) พั ฒนาระบบและกระบวนวิ ธี
พิจารณาคดีปกครอง (กรอบเวลามาตรฐานในการดาเนินกระบวนวิธี
พิจารณาคดี ให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับสถานการณ์ ประเภท และ
ลั กษณะของคดี ต่ างๆ) (๒) ระบบการบริ หารจั ดการคดี (แนวทาง
การบริหารจัดการคดีตามความจาเป็นเร่งด่วน และลักษณะของคดี)
(๓) การกากับติดตามงานคดี (ระดับบุคคล ระดับหน่วยงานทั้งในศาล
แต่ ล ะแห่ ง ในแต่ ล ะชั้ น ศาล และในภาพรวมของศาลปกครอง)
(๔) ระบบการบังคับคดีปกครอง (การกาหนดคาบังคับคดีปกครองที่
เป็ นไปในแนวทางเดี ย วกั น ) (๕) จั ดท าข้ อเสนอในการปรั บปรุ ง
กฎหมายจั ดตั้ งศาลปกครองและวิ ธี พิ จารณาคดี ปกครอง เพื่ อให้
ประชาชนผู้ มี อ รรถคดี ส ามารถเข้ า ถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรม
ทางปกครองได้โดยสะดวก รวดเร็ว และประหยัดยิ่งขึ้น
๔. จัดประชุมเพื่อยกร่าง
๑) ข้อเสนอให้แก้ไขบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและ
วิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบี ย บฯ ว่ า ด้ ว ย
วิธีพิจารณาคดีปกครอง
- กรณี ที่ เ ห็ น ว่ า บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายไม่ ชั ด เจนหรื อ
ไม่สอดคล้องกัน

สกม.
(๑) – (๒) สปส.
สานักงานศาลทุกแห่ง
(๓) สบม.
(๔) สบค.
(๕) สกม.

สกม.

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๒๘

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ (บาท)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

- กรณี ที่ เ ห็ น ว่ า ไม่ มี บ ทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายรองรั บ
จึงเสนอแนะให้เพิ่มเติมบทบัญญัติ
๒) ปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบังคับคดี รวมทั้ง
แนวปฏิ บั ติ ต่ างๆ ให้ เหมาะสม ชั ดเจน และมี ประสิ ทธิ ภาพยิ่ งขึ้ น
โดยคานึงถึงประโยชน์ที่ผู้ฟูองคดีจะได้รับเป็นสาคัญ
ฯลฯ
๓) ข้อเสนอให้แก้ไขแนวปฏิบัติของศาลปกครอง
๕. ด าเนิ นการตามแนวทางการจั ดท าและการเสนอร่ างกฎหมาย
ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญฯ
๖. เสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจและประชาสั มพั นธ์ แก่ บุ คลากร
ภายในองค์กรและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง
๗. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อเผยแพร่
ให้ ประชาชนรั บทราบ เช่ น การจั ดทาอิ นโฟกราฟิ ก (Infographic)
คู่มือคาอธิบายสาหรับประชาชนในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล
๘. รายงานสรุปผลการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด
๑. กฎหมายจั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง
ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข
๒. ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้มีอรรถคดี ต่อความสะดวก
รวดเร็วในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง

สบค.

สกม.
สกม.
วตป. วยป. สปช.
สปช.
สกม.
สกม.
สบย.

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๒๙

โครงการ/กิจกรรม
๑.๑.๑.๓ โครงการพั ฒ นาแนวทางการด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ การไกล่ เ กลี่ ย
ข้อพิพาททางปกครองก่อนฟูองคดี ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้คู่กรณี
เข้าถึงความยุติธรรมทางปกครองในรูปแบบที่หลากหลายและทั่วถึง
ยุติความขัดแย้ง สร้างความสมานฉันท์ โดยใช้กระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก การพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยในฝุายปกครองโดยพัฒนา
ระบบการอุทธรณ์ภายในฝุายปกครองซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ที่ จ ะลดจ านว นคดี ที่ จ ะเข้ า สู่ ชั้ น ศาล และพั ฒ นาคว ามรู้
ความเชี่ ย วชาญให้ กั บ ตุ ล าการศาลปกครองและบุ ค ลากรของ
ศาลปกครอง รวมทั้ ง เสริ ม สร้ า งความรู้ ใ ห้ กั บ ประชาชนและ
เจ้า หน้าที่ของรั ฐ ทั้งนี้ มีเปู าหมาย คือ ลดขั้น ตอนกระบวนการ
ยุติธรรมลดต้นทุนของกระบวนการยุติธรรม ลดข้อพิพาททางปกครอง
และลดความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคม (Conflict and Violence)
กิจกรรม
๑. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ระบบไกล่เกลี่ย
ในคดี ป กครองของประเทศต่ า งๆ: กรณี ก ารไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท
ทางปกครองก่อนฟูองคดี
๒. จั ดประชุ ม/สั มมนาเพื่ อระดมความคิ ดเห็ น และข้ อเสนอแนะ
เกี่ ย วกั บ การน าระบบการไกล่ เ กลี่ ย ก่ อ นฟู อ งคดี ป กครองมาใช้
ในการระงั บ ข้ อ พิ พ าทคดี ป กครอง โดยก าหนดกลุ่ ม เปู า หมาย
๒ กลุ่ม ประกอบด้วย
๑) บุ ค ลากรภายในองค์ ก ร ได้ แ ก่ ตุ ล าการศาลปกครอง

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ (บาท)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

คณะกรรมการ/
คณะทางานที่เกี่ยวข้อง
สวว.
สกม.

2561 2562 2563 2564 2565 -

สวว.
วตป. วยป.

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๓๐

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ (บาท)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

พนักงานคดีปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
๒) บุคคลภายนอกองค์กร ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
๓. ยกร่ างหรื อข้ อเสนอให้ แก้ ไขเพิ่ มเติ มบทบั ญญั ติ แห่ ง พ.ร.บ.
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิ จารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (กรณีที่เห็นว่าบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายไม่ชัดเจน หรือไม่สอดคล้องกัน หรือกรณีที่เห็นว่าไม่มี
บทบั ญญั ติแ ห่ ง กฎหมายรองรั บ ) รวมทั้ง จั ด ทาข้อเสนอให้ แ ก้ไ ข
แนวปฏิบัติของศาล และปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การบั งคั บคดี รวมทั้ งแนวปฏิ บั ติ ต่ างๆ ให้ เหมาะสม ชั ดเจน และ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคานึงถึงประโยชน์ที่ผู้ฟูองคดีจะได้รับเป็น
สาคัญ ฯลฯ
๔. จั ด ประชุม ชี้ แจง พ.ร.บ.จั ด ตั้ง ศาลปกครองและวิ ธีพิ จ ารณา
คดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทก่อนพิจารณาคดีปกครองให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
๑) บุ ค ลากรภายในองค์ ก ร ได้ แ ก่ ตุ ล าการศาลปกครอง
พนักงานคดีปกครอง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
๒) บุคคลภายนอกองค์กร ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
๕.จัดทาคาแนะนาของประธานศาลปกครองสูงสุด
1) จั ด ประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น ตุ ล าการศาลปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา (ร่าง) คาแนะนาฯ
๒) เผยแพร่คาแนะนาของประธานศาลปกครองสูงสุด
๖.เผยแพร่ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

สกม.

วตป. วยป.

สกม. สปส.
วตป.
สกม. สปส.
สปช.
แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๓๑

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ (บาท)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้สาธารณชนทราบ
๗.ทบทวนและปรับปรุงแนวทางการไกล่เกลี่ยฯ
ตัวชี้วัด
๑.ข้อเสนอแนวทางการดาเนินงานเกี่ยวกับการไกล่ เกลี่ ยข้อพิพาท
สกม.
ทางปกครองก่อนฟูองคดี
๒.จานวนเรื่องที่เข้าสู่ร ะบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครองก่อน
ฟูองคดี
ประเด็นแผนปฏิบัติราชการที่ ๑.๒ การพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและเป็นธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒.๑ จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒.๒ จัดทากฎระเบียบวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมเฉพาะเรื่องของแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครอง
๑.๒.๑.๑ โครงการพัฒนาระบบกระบวนการยุติ ธรรมสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการ/
ของศาลปกครอง
คณะอนุกรรมการ/
วัตถุประสงค์
คณะทางานที่ได้รับ
เพื่ อพั ฒนาระบบกระบวนการยุ ติ ธรรมทางปกครองด้ านสิ่งแวดล้ อม
มอบหมาย/สวว.
ให้ สอดคล้ องตามเจตนารมณ์ที่กาหนดไว้ในยุ ทธศาสตร์ ชาติด้านที่ ๕
และแผนปฏิ รู ปประเทศด้ านทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม
และบูรณาการการทางานร่วมกับองค์กร และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม
๑.จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม
ของศาลปกครองเพื่อทาหน้าที่จัดทาข้อเสนอการพัฒนาระบบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง

สกม. สปส.
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สกม.

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๓๒

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ (บาท)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

๒.จั ดท าแผนปฏิ บั ติ การด้ านระบบยุ ติ ธรรมทางปกครองสิ่ งแวดล้ อม
ของศาลปกครอง กฎหมายวิธีพิ จารณาคดี สิ่ งแวดล้ อม กฎหมายจัดตั้ ง
องค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรของศาลปกครอง
ด้านกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๒
๓.จั ดท ากฎระเบี ย บวิธี พิ จ ารณาคดี สิ่ งแวดล้ อ มเฉพาะเรื่ องของ
แผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครอง
๔.วิ จั ย และพั ฒ นาระบบกระบวนการยุ ติ ธ รรมสิ่ ง แวดล้ อ มของ
ศาลปกครอง ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕
๕.ปรั บปรุ ง และพั ฒ นาประสิ ทธิ ภ าพด้ านการบั ง คับ คดี ปกครอง
ด้านสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕
๖. จัดทาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและการประเมินเพื่อการรับรอง
ผู้ พิ พากษาและบุ คลากรด้ านยุ ติ ธรรมสิ่ งแวดล้ อม และด าเนิ นการ
ตามหลักสูตรร่วมกับองค์กร และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗.เสริมสร้างความเชี่ยวชาญของตุลาการศาลปกครองด้านยุติธรรม
สิ่งแวดล้อม
๘.จั ดท าข้ อเสนอในภาพรวมเพื่ อการปรั บปรุ งกฎหมายทรั พยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อม โดยรวบรวมจากปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง
ในกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบ
กระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๒
๙.ประเมินผลการดาเนินงาน และจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปีถัดไป
ร่วมกับองค์กร และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๐.ประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมกับองค์กร

สกม.

สกม.
สวว.
สบค.
วตป.
วตป.
สกม.

สกม. สบย.

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๓๓

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ (บาท)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

ภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น การสนับสนุนด้านวิชาการ การสนับสนุนในเรื่องการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
ตัวชี้วัด
๑.ข้อเสนอการพัฒ นาระบบต่างๆ ที่เกี่ย วข้องกับ ระบบยุติธ รรม
สิ่งแวดล้อมของศาลปกครองอย่างครบถ้วน
๒.กฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม
๓.แผนพัฒนาบุคลากรด้านกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม
๔.บุ ค ลากรมี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ ในกระบวนการยุ ติ ธ รรม
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒.๓ วิจัยและพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒.๔ จัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม
๑.๒.๓.๑ โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบยุติธรรม
สิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
วัตถุประสงค์
มุ่งเน้นวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อนาผลการศึกษาไปใช้พัฒนา
ระบบกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมของศาลปกครองทั้งระบบ
รวมทั้งพัฒ นาองค์ความรู้ ใ นด้านคดีสิ่ ง แวดล้ อมที่เกี่ ย วข้อง เช่ น
องค์ ความรู้ ส ากลด้ านสิ่ งแวดล้ อม ศึก ษาและรวบรวมงานวิ จัย /
เอกสารงานวิช าการที่เ กี่ย วข้ องอย่ า งเป็ น ระบบ และจัด ทาเป็ น
ฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลง/
สนธิ สั ญ ญา/พิ ธี ส ารระหว่ า งประเทศด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น ต้ น

สกม.

สวว. โดยมี สตป.
เป็นหน่วยงานสนับสนุนใน
การประสานในการเข้าถึง
แหล่งความร่วมมือทาง
วิชาการขององค์กร
ในต่างประเทศ
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แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๓๔

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ (บาท)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

โดยส่ งเสริมการแลกเปลี่ ยนองค์ความรู้ กับ หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้ง ภายในประเทศและองค์ ก รต่า งประเทศ และประสานความ
ร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
กิจกรรม
๑. การศึ กษาการน าระบบไกล่ เกลี่ ยข้ อพิ พาททางปกครองมาใช้ ใน
คดีสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
๒. การวิเคราะห์คาพิพากษาคดีสิ่งแวดล้อม
๓. การศึ กษาความเหมาะสมในการจั ดตั้ งสถาบั นกฎหมายมหาชน
สวว.
ด้านสิ่งแวดล้อม (ดาเนินการ ปี 63 – 64)
ตัวชี้วัด
รายงานผลการศึกษา เรื่อง ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครองเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒.๕ ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
๑.๒.๕.๑ โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
วยป.
ยุติธรรมสิ่งแวดล้อมของศาลปกครองให้แก่ประชาชน หน่วยงาน
สปช.
ทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ประชาชน หน่ ว ยงานทางปกครอง และเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กระบวนการยุ ติ ธ รรมสิ่ ง แวดล้ อ ม
ของศาลปกครอง

วยป.

2564 = ๙๐๒,๑๖๕

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๓๕

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม
๑. การให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนี้
๑) จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
๒) พัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการ
ยุติ ธรรมสิ่ งแวดล้ อมของศาลปกครองให้ แก่ หน่ วยงานทางปกครอง
และเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ เสนอคณะกรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ที่ มี ความรู้
ความเชี่ยวชาญพิจารณารับรองมาตรฐานของหลักสูตร
๓) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมทั้ง ๒ รูปแบบให้หน่วยงาน
ทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐรับทราบโดยทั่วถึง
๔) จั ด อบรมหลั ก สู ต รเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
กระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๕) ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร
๒.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้
๑) พั ฒนาช่ องทางการเผยแพร่ ข้ อมู ลข่ าวสารและจั ดท าข้ อมู ล
ข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุ ติ ธ รรมสิ่ ง แวดล้ อมของ
ศาลปกครอง โดยใช้ รู ป แบบและภาษาที่ เ ข้ า ใจง่ า ยผ่ า นสื่ อ ที่
สาธารณะสามารถเข้าถึงได้
๒) ประชาสั ม พั น ธ์ ช่ อ งทางการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารและ
องค์ความรู้
๓) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน และ
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ กฎหมาย
ที่ศาลปกครองปรับปรุงแก้ไข
๓. การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน และประเมินผลหลักสูตร
เพื่อปรับปรุงหลักสูตร

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ (บาท)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

วยป.

สปช.

วยป.

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๓๖

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ (บาท)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

ตัวชี้วัด
ประชาชน หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้
วยป. สปช.
เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
ประเด็นแผนปฏิบัติราชการที่ ๑.๓ การบังคับคดีปกครองที่มีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๓.๑ ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบังคับคดีปกครองเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๓.๒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบังคับคดีปกครองอย่างเต็มรูปแบบ
๑.๓.๑.๑ โครงการพัฒนาระบบการบังคับคดีปกครองด้วยระบบ
สวส. สบค.
อิเล็กทรอนิกส์
ภายใต้คาปรึกษาแนะนา
กิจกรรม
ของคณะกรรมการ
๑.พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล และระบบงานด้ า นการบั ง คั บ คดี ป กครอง
กาหนดนโยบาย ทิศทาง
เพื่อรองรับการดาเนินงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
และการพัฒนาระบบงาน
๑) บั น ทึ ก ข้ อมู ล คดี ป กครองที่ เข้ า สู่ การบั งคั บ คดี ในรู ปแบบ
ด้านการบังคับคดี
ไฟล์ดิจิทัล
ปกครอง
๒) สร้างฐานข้อมูลการขายทอดตลาดในคดีปกครองในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเตรียมการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก
๓) พั ฒ นาระบบการรั บ – จ่ า ยเงิ น ผ่ านระบบอิ เล็ กทรอนิ ก ส์
e – Payment
- การจ่ายค่าธรรมเนียมด้วยบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต
- เพิ่มช่องทางบริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
๔) พัฒนาระบบการคานวณอัตราดอกเบี้ยในการบังคับคดีปกครอง
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

2564 = 7,374,000
2565 = 15,770
สบค.
สวส.
สวส.
สวส.
สวส.
สวส. สบค.

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๓๗

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ (บาท)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

๕) พั ฒนาระบบยื่ นค าร้ องเกี่ ยวกั บการบั งคั บคดี ปกครองผ่ าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Filing)
๒. เชื่อมโยงข้อมูลด้านการบังคับคดีปกครองกับหน่วยงานภายใน และ
หน่วยงานภายนอก อาทิ กรมบังคับคดี เพื่อพัฒนาศูนย์กลางข้อมูล
ด้านการบังคับคดีปกครอง
๑) เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ด้ า นการบั ง คั บ คดี ป กครองในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภายในสานักงานศาลปกครองที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีปกครอง
๒) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก อาทิ กรมบังคับ
คดี
๓) เชื่ อมโยงข้ อมู ลด้ านการบั งคั บคดี ปกครองกั บหน่ วยงาน
ภายนอกเพื่อสร้างศูนย์กลางข้อมูลด้านการบังคับคดีในกระบวนการ
ยุติธรรม
3. พั ฒ นาการเผยแพร่ ค วามรู้ ด้ านการบั งคั บ คดี ป กครองให้ แ ก่
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
๑) พัฒนาหลักสูตร e – Learning สาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๒) พัฒนาหลักสูตร e – Learning สาหรับประชาชน
๓) จัดทาเอกสารเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบ e – book
๔) พั ฒนาหลั กสู ตรการสร้ างวิ ทยากรตั วคู ณ/สร้ างเครื อข่ าย
กับหน่วยงานของรัฐเพื่อพัฒนาวิทยากรตัวคูณ
๔. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบังคับคดีปกครองเพื่อให้บริการ
ประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

สวส.
สบค.
สวส.
สวส. สบค.
สวส. สบค.
วตป. สบค.

วตป. สบค.
แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๓๘

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

สบค.
ภายใต้คาปรึกษาแนะนา
ของคณะกรรมการ
กาหนดนโยบาย ทิศทาง
และการพัฒนาระบบงาน
ด้านการบังคับคดี
ปกครอง

สานักงานศาลทุกแห่ง

งบประมาณ (บาท)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

๑) เข้าร่วมประชุม/หารือหรือจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อพัฒนาความรู้
ของตุลาการศาลปกครอง และบุ คลากรของสานักงานศาลปกครอง
เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านช่องทางเล็กทรอนิกส์
๒) อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บังคับ
คดี ป กครองเกี่ ย วกั บ ระบบงานที่ พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ การให้ บ ริ ก าร
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีประสิทธิภาพ
๕. พั ฒนาปรั บปรุ งระบบบั งคับคดีปกครอง เพื่อติดตามการบังคั บ
คดีปกครอง การยึด อายัด ขายทอดตลาด ส่วนกลางและภูมิภาค
ตัวชี้วัด
๑.ฐานข้ อ มู ล และระบบงานด้ า นการบั ง คั บ คดี ป กครองจั ด ท า
แล้วเสร็จ
๒.จานวนประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการเผยแพร่ความรู้
ด้านการบังคับคดีปกครองผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓.๑.๒ โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านด้ า น
การบังคับคดีปกครอง
กิจกรรม
๑. กิ จ กรรมการปรั บ ปรุ ง กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งภายใต้ โ ครงการ
ปรับปรุงกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
เพื่อให้การบังคับคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
๑) ศึ ก ษาและรวบรวมปั ญ หาอุ ป สรรคต่า งๆ ด้ านการบัง คั บ
คดีปกครอง
๒) การสอบทานและปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ ยวกับ

สบม.

2561 2562 = 15,040 บ.
2563 2564 2565 -

สบค.
สบค.

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๓๙

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ (บาท)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

การบังคับ คดี รวมทั้ง แนวปฏิบั ติ ต่างๆ ให้ เหมาะสมชัดเจนและ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคานึงถึงประโยชน์ของคู่กรณีเป็นสาคัญ
๒. กิจกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร
๑) วิ เ คราะห์ อั ต ราก าลั ง กั บ ภาระงานให้ ส อดคล้ อ งกั น
โดยวิเคราะห์โครงสร้างงานบังคับคดีของสานักงานศาลปกครอง
ในภูมิภาค
๒) จัดทาแผนการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านบังคับคดีอย่ าง
ครบวงจรให้กับตุลาการศาลปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ส่วนกลางและภูมิภาคในระยะยาว
๓) วิเคราะห์ความก้าวหน้าในสายงานด้านบังคับคดี
๔) ออกกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองการปฏิบัติงาน
โดยสุ จริ ตของเจ้ าพนั กงานบั งคั บคดี และให้ ความช่ วยเหลื อในกรณี
เจ้ าพนั กงานบั งคั บคดี ถู กด าเนิ นคดี จากการปฏิ บั ติ หน้ าที่ (ศึ กษา
เทียบเคียงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พรป. ปปช. พ.ศ. ๒๕๖๑ กฎระเบียบ
ของกรมบังคับคดี (๔๒๖/๕๓)
๕) ประชุ ม สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาอุ ป สรรค
ในการบังคับคดีปกครองเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการ
บังคับคดีปกครอง

สบม.

วตป.
สบม.
สบค.

วตป./สบค.
สบค.

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๔๐

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ (บาท)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๓.๓ เสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญให้แก่ตุลาการศาลปกครองเพื่อให้การเขียนคาบังคับมีความชัดเจน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ด้านการบังคับคดีปกครองให้กับบุคลากรที่ทาหน้าที่ในการบังคับคดีปกครอง
๑.๓.๓.๑ โครงการพั ฒ นาระบบบั ง คั บ คดี สิ่ ง แวดล้ อ มของ
สบค.
สกม. วตป.
2561 ศาลปกครอง
สานักงานศาลทุกแห่ง 2562 กิจกรรม
2563 ๑. การรวบรวมกฎหมายและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
2564 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
2565 ๓. การประชุมหารือเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงานในด้านต่างๆ
เช่น โครงสร้างการทางาน อัตรากาลัง งบประมาณ การประสานงาน
แผนงาน ฯลฯ
๔. การเสริ มสร้ างความรู้ ความเชี่ยวชาญของตุลาการศาลปกครอง
ด้านยุติธรรมสิ่งแวดล้อม
๕. การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
๖. สร้างระบบบัญชีหรือการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความเห็น
ในการบังคับคดีสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
สบค.
๑. ระดั บความส าเร็ จ ของการรวบรวมกฎหมายและองค์ ความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีสิ่งแวดล้อม
๒. คู่มือการปฏิบัติงานการบังคับคดีสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๔๑

แผนปฏิบัติราชการด้านที่ ๒
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครองหลักกฎหมาย
ปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคาวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม
อย่างเป็นระบบและทั่วถึง ผ่านรูปแบบ วิธีการ และช่องทางที่หลากหลาย
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและสร้างความเชื่อมั่น
ด้านการอานวยความยุติธรรมทางปกครองสูภ่ าคประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๓ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก
แบบบูรณาการ
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่แนวปฏิบัติราชการที่ดีจากแนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๔๒

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

โครงการและกิจกรรม
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ

๒๕๖๕

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครองหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ ดี
จากคาวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคมอย่างเป็นระบบและทั่วถึง ผ่านรูปแบบ วิธีการ และช่องทางที่หลากหลาย
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและสร้างความเชื่อมั่นด้านการอานวยความยุติธรรมทางปกครองสู่ภาคประชาชน
๒.๑.๑ โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคาวินิจฉัย
ของศาลปกครองให้ แ ก่ ป ระชาชน หน่ ว ยงานทางปกครอง
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กิจกรรม
๑. พั ฒ นาหลั ก สู ต รเสริ ม สร้ า งความรู้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก กฎหมาย
ปกครอง หลั ก ปฏิ บั ติ ร าชการที่ เ ป็ น บรรทั ด ฐานในการปฏิ บั ติ
ราชการจากแนวคาวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐ ทั้งในรูปแบบการอบรม (Training) และรูปแบบการเรียนรู้
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. จั ด อบรมหลั ก สู ต รเสริ ม สร้ างความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
หลักกฎหมายปกครอง หลักปฏิบัติราชการที่เป็นบรรทัดฐานใน
การปฏิ บัติร าชการจากแนวค าวิ นิ จ ฉั ย ของศาลปกครองสู งสุ ด
ให้แก่ ประชาชน หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. ประชาสั มพั นธ์ ช่ องทางการเผยแพร่ ข้ อมู ลข่ าวสาร รวมทั้ ง
องค์ความรู้ที่ได้รับการจัดทาเป็นสื่อในรูปแบบต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรั ฐ และประชาชนได้ รั บทราบอย่ างทั่ วถึ ง เช่ น สื่ อสิ่ งพิ มพ์
e – Learning e - Book และสื่อในรูป Infographic

วยป.

2563 =๑,470,355
2564 =13,992,840
2565 =1,399,940

สปช.

วยป.

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๔๓

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

โครงการและกิจกรรม
๒๕๖๑

4. เผยแพร่ ห ลั ก สู ต รเสริ ม สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
หลั กกฎหมายปกครอง หลั ก ปฏิบั ติร าชการที่ เ ป็ น บรรทั ดฐาน
ในการปฏิบัติราชการจากแนวคาวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ให้แก่ ประชาชน หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในรู ป แบบการเรี ย นรู้ ผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Learning)
บนเว็บไซต์ศาลปกครอง
ตัวชี้วัด
1.ร้ อ ยละของกลุ่ ม เปู า หมายที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมมี ค วามรู้
ผ่านเกณฑ์ที่สานักงานศาลปกครองกาหนด
2.รายงานสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมจัดทาแล้วเสร็จ
ตามรู ป แบบที่ ก าหนดและรวบรวมเผยแพร่ ผ่ า นคลั ง ข้ อ มู ล
องค์ความรู้ของสานักงานศาลปกครองภายในระยะเวลาที่กาหนด
๒.๑.๒ โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองให้แก่ประชาชน
กิจกรรม
๑. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง ให้แก่ประชาชน และสถาบันการศึกษา
ได้แก่ ผู้เรียนในระบบ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ผู้เรียนนอกระบบ
และผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
๒. ผลิ ตเนื้ อหา สื่ อ ชุ ดข้ อมู ล ส าหรั บ เผยแพร่ ประชาสั มพั นธ์
กลุ่ มเปู าหมายต่ างๆ อย่ างเป็ นระบบ ผ่ านสื่ อออนไลน์ กลุ่ มพื้ นที่
ห่างไกล (หอกระจายเสียงในหมู่บ้าน)

๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบหลัก

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

80

80

80

1

1

1

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ

วยป.

สปช.

2561 2562 = 322,000
2563 = 5,094,040
2564= 2,924,040
2565= 2,424,040

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๔๔

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

โครงการและกิจกรรม
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ

๒๕๖๕

๓. จัดสร้างห้องสตูดิโอบันทึกภาพและเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัด
๑. จานวนประชาชนที่ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
๒. ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
๒.๑.3 โครงการพัฒนาสถาบันกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
กิจกรรม
๑. จั ด ท าโครงการจั ด ตั้ ง สถาบั น พั ฒ นากระบวนการยุ ติ ธ รรม
ทางปกครอง
๒. เสนอโครงการจั ด ตั้ ง สถาบั น พั ฒ นากระบวนการยุ ติ ธ รรม
ทางปกครองต่อเลขาธิการสานักงานศาลปกครอง
๓. เสนอโครงการจั ด ตั้ ง สถาบั น พั ฒ นากระบวนการยุ ติ ธ รรม
ทางปกครองต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
๔. เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่และปัจจัยเกื้อหนุน
๕. เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และแผนการดาเนินงานของ
สถาบัน
๖. ดาเนินงานตามแผน
ตัวชี้วัด
ระดับความส าเร็จ ของการพัฒ นาสถาบันกระบวนการยุติธรรม
ทางปกครอง

วยป.

2561 2562 2563 2564 2565 -

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๔๕

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

โครงการและกิจกรรม
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ

๒๕๖๕

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๓ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกแบบบูรณาการ
๒.๓.๑ โครงการเสริ มสร้ างเครื อข่ ายความร่ วมมื อด้ านวิ ชาการ
วยป.
วตป.
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
กิจกรรม
1. เสริมสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ
2. จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
3. จัดทาฐานข้อมูลการสนับสนุ นวิทยากรให้หน่ วยงานต่างๆ และ
หลั กเกณฑ์ การส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภ าพผู้ ท าหน้ าที่ วิ ทยากรของ
ศาลปกครอง
4. จัดส่งวิทยากรเพื่อบรรยายความรู้ด้านวิชาการ
5. งานเสริ มสร้ างภาพลั กษณ์ และความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บ
ศาลปกครองและสานักงานศาลปกครองให้แก่บุคลากรและหน่วยงาน
ภายนอก
ตัวชี้วัด
1. จานวนหน่ วยงานเครื อข่ ายความร่วมมื อที่ ด าเนิ นการจั ดอบรม
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
2. จานวนหน่ วยงานภายนอกที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการกับศาลปกครอง
3. ระดั บ ความส าเร็ จ ในการด าเนิ น งานตามขั้ น ตอนที่ ข อ
ความอนุเคราะห์ สนั บสนุนวิทยากรในการสนั บสนุ นวิทยากรได้ตรง
กลุ่มเปูาหมายและทันระยะเวลาที่กาหนด
4. ร้ อยละความพึ งพอใจของผู้ เข้ าศึ กษาดู งานต่ อการอ านวย
ความสะดวกในการศึกษาดูงาน

2561 2562 = 21,500
2563 = 78,780
2564 = 78,780
2565 = 78,780

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๔๖

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

โครงการและกิจกรรม
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ

สวว.

2561 2562 2563 =2,000,000
2564 2565 -

๒๕๖๕

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่แนวปฏิบัติราชการที่ดีจากแนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง
๒.๔.๑ โครงการศึกษาวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีเพื่อป้องกันและ
สปส.
ลดการนาข้อพิพาททางปกครองมาสู่ศาล
กิจกรรม
๑. ศึ กษา วิ เคราะห์ สั งเคราะห์ เหตุ แห่ งการฟู องคดี เพื่ อปู องกั น
เพื่อลดการนาข้อพิพาททางปกครองมาสู่ศาล
๒. จัดทาเอกสาร คู่มือ ทางวิชาการเพื่อเผยแพร่รายงานวิเคราะห์เหตุ
แห่ งการฟู องคดี และแนวทางเพื่ อปู องกั นและลดการน าข้ อพิพาท
ทางปกครองมาสู่ศาลผ่านช่องทางต่าง ๆ
ตัวชี้วัด
รายงานวิเคราะห์ เหตุแห่ งการฟูองคดีเพื่อปู องกันและลดการนาข้อ
พิพาททางปกครองมาสู่ศาลที่จัดทาแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
๒.๔.๒ โครงการสรุ ปแนวทางการปฏิ บั ติ ราชการจากค าวิ นิจฉั ย
สปส.
ของศาลปกครอง
กิจกรรม
๑. สรุป วิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อรวบรวมและจัดทา
ต้นฉบับหนั งสื อแนวทางการปฏิบั ติราชการจากคาวินิจฉัยของ
ศาลปกครองสูงสุด
๒. จั ด ท าต้ น ฉบั บ หนั ง สื อ แนวทางการปฏิ บั ติ ร าชการฯ และ
จัดพิมพ์เล่ม
3. ส ารวจการรั บ รู้และการน าแนวทางการปฏิบั ติร าชการจาก
คาวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน
ทางปกครอง

2562 = 308,000
2563 = 308,000
2564 = 319,000
๒๕๖๕ = 330,000

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๔๗

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

โครงการและกิจกรรม
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ

๒๕๖๕

4. เผยแพร่ แ นวทางการปฏิ บั ติ ร าชการจากค าวิ นิ จ ฉั ย ของ
ศาลปกครองสูงสุด ผ่านเว็บไซต์สานักงานศาลปกครอง หรือช่องทาง
อื่นๆ
ตัวชี้วัด
๑. องค์ความรู้ด้านกฎหมายมหาชนเพื่อให้แก่หน่วยงานทางปกครอง
และเจ้าหน้าที่ของรัฐจัดทาแล้วเสร็จและเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
๒. หนังสือแนวทางการปฏิบัติราชการจากคาวินิจฉัยของศาลปกครอง
สูงสุดประจาปี

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๔๘

แผนปฏิบัติราชการด้านที่ ๓
การพัฒนาศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt)
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ พัฒนาระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e - Admincourt) เพื่ออานวยความสะดวกในการพิจารณาพิพากษาคดี
และให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง: ปัญญาประดิษฐ์ (AI) คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)
การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และระบบจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ ยกระดับการทางานของศาลปกครองผ่านระบบดิจทิ ัลอย่างเป็นระบบและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างแท้จริงด้วยการบูรณาการการให้บริการ (Service integration) กระบวนการที่เป็นอัตโนมัติ
(Automated procedures) และการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ (Information network and reuse)
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๔ เสริมสร้างการนาระบบสนับสนุนกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๕ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศด้านองค์ความรู้เทคโนโลยีดิจทิ ลั

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๔๙

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

โครงการและกิจกรรม
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ

๒๕๖๕

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ พัฒนาระบบ e – Admincourt ให้มีความมั่นคงปลอดภัย เพื่ออานวยความสะดวกในการพิจารณาพิพากษาคดี และให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง: ปัญญาประดิษฐ์ (AI) คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และระบบจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
๓.๑.๑ โครงการพัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษาคดี ปกครอง
สวส.
2561 และบริ การประชาชนผ่านช่องทางศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์
2562 = 20,714,000
(e-Admincourt)
2563 = 7,160,000
กิจกรรม
2564 =17,770,600
๑. การฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Litigation Portal) ประกอบด้วย
สวส.
สปส. สอก. สานักงาน 2565 ระบบย่อยต่างๆ ได้แก่
ศาลทุกแห่ง สกม. สบต.
๑) ระบบการยื่นฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
๒) ระบบตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคล
๓) ระบบชาระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e - Payment)
๔) ระบบรับส่งคาคู่ความและติดตามสถานะสานวนคดี
๒. สานวนคดีอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
๑) ระบบสานวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หรือ (e–Records system)
๒) ระบบยืม – คืน แฟ้มสานวนคดี (Docket control system)
๓. การไต่สวนและพิจารณาคดี ประกอบด้วย
๑) ห้องพิจารณาคดีและไต่สวนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courtrooms)
สวส.
สปส. สอก. สานักงาน
๒) ปรับปรุงห้องประชุมองค์คณะอิเล็กทรอนิกส์ (e-Chamber)
ศาลทุกแห่ง สกม.
๔) ระบบสนั บ สนุ น ตุ ล าการในการจั ด ท าค าพิ พ ากษา/ค าสั่ ง
สวส.
ศาลปกครอง ประกอบด้วย
แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๕๐

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

โครงการและกิจกรรม
๒๕๖๑

๑) ระบบสื บ ค้ น ข้ อมู ล หลายฐาน เช่ น ฐานข้ อมู ล กฎหมาย
ฐานข้อมูลคาพิพากษา/คาสั่ง ฐานข้อมูลคดี เป็นต้น
๒) ระบบสนับสนุนตุลาการ (Integrated judge support system)
๕. บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ด้วยแอบพลิคชั่น
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
๑) ระบบการเข้า – ออกที่จอดรถและอาคารศาลปกครอง (Court
access and parking pass system)
๒) ระบบจองที่จอดรถล่วงหน้า (Parking reservation)
๓) ระบบบริการขอคัด/รับรองสาเนาคาพิพากษา/คาสั่งผ่าน
แอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile application)
๔) ระบบบริการขอคัด/รับรองสาเนาเอกสารในสานวนคดีผ่าน
แอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile application)
๔) ระบบแจ้งเตือน แจ้งนัดหมาย แจ้งสิทธิ์ สาหรับคู่กรณี
๖. ระบบการบังคับคดี เพื่อให้เป็นไปตามคาพิพากษาของศาล
ระบบปัจจุบันเป็นเพียงการติดตามการบังคับคดี การขายทอดตลาด
เท่านั้นในอนาคตจะพัฒนาให้มีขั้นตอนทางดิจิทัลมากขึ้น
๗. พัฒนาศักยภาพบุคลากร IT เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนา
และดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๘. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน
๙. ติดตามและประเมินผลระบบ
ตัวชี้วัด
จานวนระบบที่สามารถดาเนินการพัฒนาได้ตามแผน (ในแต่ละปี
จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมทั้ง ๖ ระบบ)

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ

๒๕๖๕

สวส.

สวส.
สวส.

สบค.
สานักงานศาลทุกแห่ง

สวส.
สปช.
สวส.
๕

๖

๖

๖

สวส.

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๕๑

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

โครงการและกิจกรรม
๒๕๖๑

๓.๑.๒ โครงการจัดหา/ปรับปรุงคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายและ
ระบบความมั่นคงปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
กิจกรรม
๑. การจัดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรั บใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน
๒) จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายระบบความมั่นคงปลอดภัย
๓) จัดหาเครื่องสารองไฟฟูาสาหรับห้อง Data Center
๒. พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและเอกสารในสานวน
คดี และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ภายในระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์
๓. เช่าใช้พื้นที่ให้บริการเว็บไซต์และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสารอง
ตัวชี้วัด
ร้ อยละความส าเร็ จในการจั ดหา/ปรั บปรุ งคอมพิ วเตอร์ อุ ปกรณ์
เครือข่ายและระบบความมั่นคงปลอดภัยได้ตามแผน
๓.๑.๓ โครงการพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ค าพิ พ ากษา ค าสั่ ง ของ
ศาลปกครองในรูปแบบดิจิทัล เพื่อการพิจารณาพิพากษาคดีและ
บังคับคดีปกครองให้บริการประชาชน
กิจกรรม
๑. พัฒ นาฐานข้อมูล คาพิพากษาและคาสั่ งของศาลปกครองใน
รูปแบบดิจิทัลผ่านหน้าเว็บ (HTML)
๒. พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี โดยการใช้ เว็ บแอพพลิ เคชั่ น (Web
Application) เพื่อรองรั บการใช้งานระบบฐานข้อมูลคาพิพากษาที่มี

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ

๒๕๖๕

สวส.

2561 2562 = 10,350,000
2563 = 21,855,000
2564= 33,410,000
2565 -

สวส.

สปส.

สวส.

สปส. สานักงานศาล
ทุกแห่ง

2561 2562 2563 2564 2565 -

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๕๒

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

โครงการและกิจกรรม
๒๕๖๑

รูปแบบการใช้งานไม่ยุ่งยาก เข้าถึงได้ง่าย
๓. บันทึกข้อมูล/นาเข้าข้อมูลลงระบบที่พัฒนาขึ้น
๔. เผยแพร่คาพิพากษา/คาสั่งศาลปกครองสูงสุดผ่าน website
ศาลปกครองเพื่อบริการประชาชน
ตัวชี้วัด
๑. จานวนระบบที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
๒. ร้ อยละความพึ งพอใจของผู้ ใช้ ที่ มี ต่ อระบบข้ อมู ลสารสนเทศ
ในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองในรูปแบบดิจิทัล
๓.๑.๔ โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลศาลปกครอง (Admincourt Data
Center)
กิจกรรม
ดาเนินการปี 2564 – 2565 ตามแผนการก่อสร้างอาคารศาลปกครอง
สูงสุดแห่งใหม่
ตัวชี้วัด
ศู นย์ ข้ อมู ลศาลปกครอง (Admincourt Data Center) ด าเนิ นการ
แล้วเสร็จตามแผนที่กาหนด

๒๕๖๒

๑

๒๕๖๓

1

๒๕๖๔

1
๘๐

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

สปส.

สวส. สกม.

สวส.

สบส.

งบประมาณ

๒๕๖๕

1
๘๐
2564 - 2565
= 70,000,000

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ ยกระดับการทางานของศาลปกครองผ่านระบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริงด้วยการบูรณาการการให้ บริการ
(Service integration) กระบวนการที่เป็นอัตโนมัติ (Automated procedures) และการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ (Information network and reuse)
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๔ เสริมสร้างการนาระบบสนับสนุนกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๕ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศด้านองค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล
แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๕๓

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

โครงการและกิจกรรม
๓.๓.๑ โครงการสร้ า งความร่ ว มมื อ ในการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล
เพื่ อ สนั บ สนุ น กระบวนพิ จ ารณาคดี ข องศาลปกครองด้ ว ย
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
กิจกรรม
สร้ างความร่ วมมื อในการเชื่ อมโยงข้ อมู ล เช่ น กรมการปกครอง
(ทะเบี ยนราษฎร์ ) กรมที่ ดิ น กรมพั ฒนาธุ รกิ จการค้ า กระทรวง
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม กรมบั งคั บคดี (ล้ มละลาย)
กรมที่ดิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ตัวชี้วัด
จานวนหน่วยงานที่สามารถสร้างความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูล
๓.3.๒ โครงการศึ กษาแลกเปลี่ ยนความรู้ ด้ านเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ทั้ งในประเทศและต่ างประเทศเพื่ อพั ฒนาระบบงานที่ สนั บสนุ น
กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง
กิจกรรม
1. ศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ๓ ประเทศ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒. จัดทารายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการนานวัตกรรม
และเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ สนั บ สนุ น กระบวนการพิ จ ารณา
พิพากษาคดี
๓. จัดเสวนารับฟังความคิดเห็นร่วมกับบุคลากรศาลปกครองและ
สานักงานศาลปกครองในการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้
อย่างน้อย ๑ ครั้ง (การศึกษาดูงานในต่างประเทศจะต้องนาเสนอ
เรื่ องดัง กล่ า วเข้า สู่ การพิ จ ารณาของคณะอนุ ก รรมการบริห าร
ศาลปกครองด้านเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรฯ และ ก.บ.ศป.
เพื่อโปรดพิจารณาก่อนดาเนินการ)

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

๒๕๖๕

สวส.

1

1

งบประมาณ
2561 2562 2563 2564 2565 -

1
2563 = 1,867,400
๒๕๖๔ = 2,192,000
๒๕๖๕ = 2,146,200
สวส.

สตป.

สวส.
วตป.

สวส.

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๕๔

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

โครงการและกิจกรรม
(ปี ๖๒ สาธารณรัฐประชาชนจีน ปี 63 -64 สาธารณรัฐลิทัวเนีย
65 สหรัฐอเมริกา)
ตัวชี้วัด
รายงานสรุปความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาแลกเปลี่ยนจัดทาแล้วเสร็จ
และรวบรวมเผยแพร่ผ่านคลังข้อมูลความรู้ของสานักงานศาลปกครอง
ภายในระยะเวลาที่กาหนด

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ

๒๕๖๕

๑

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๕๕

แผนปฏิบัติราชการด้านที่ ๔
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๑ ปรับโครงสร้างและพัฒนาระบบบริหารกาลังคนให้สอดคล้องกับการดาเนินงาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๒ เสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญทั้งทฤษฎีและปฏิบัติให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่กาหนดเสริมสร้าง
ให้บุคลากรตระหนัก และมีพฤติกรรมที่แสดงออกสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร และกระบวนทัศน์ในการทางาน
ที่มุ่งเน้นผลงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๓ สร้างสภาพแวดล้อมของศาลปกครองให้เอื้อต่อการให้บริการประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๔ ยกระดับการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีธรรมาภิบาล เพื่อรองรับการทางาน
เชิงรุกของศาลปกครอง
แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๕ เสริมสร้างวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) และองค์กรแห่งความสุข

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๕๖

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

โครงการและกิจกรรม
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ

๒๕๖๕

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๑ ปรับโครงสร้างและพัฒนาระบบบริหารกาลังคนให้สอดคล้องกับการดาเนินงาน
๔.๑.๑ โครงการปรั บปรุ งและพัฒนาระบบบริ หารทรั พยากร
มนุษย์ของศาลปกครอง และสานักงานศาลปกครอง
กิจกรรม
๑. สอบทานและปรับปรุงโครงสร้าง อัตรากาลังของศาลปกครอง
และส านั ก งานศาลปกครองให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนแม่ บ ท
ศาลปกครอง
๒. การพัฒนาระบบบริหารกาลังคน
๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกาลั งคนของศาลปกครอง และ
สานักงานศาลปกครองเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์
ร่วมกัน
๒) ปรับปรุงระบบการสรรหา/คัดเลือกตุลาการศาลปกครอง
และบุคลากรสานักงานศาลปกครองให้สอดคล้องกับแผนแม่บท
ศาลปกครอง
๓) เตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อสั่งสมประสบการณ์
ตามเส้ น ทางความก้าวหน้ าในอาชีพ (ระบบพี่เลี้ ย ง ระบบการ
หมุนเวียน ระบบการทดแทน ระบบการสืบทอดตาแหน่ง ระบบ
การส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง)
3. ศึกษาความเหมาะสมของค่าตอบแทน สิ ทธิป ระโยชน์และ
แรงจูงใจอื่นๆ เพื่อดึงดูด และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในองค์กร
4. จัดทาแผนสรรหากาลั งคนของศาลปกครองและส านักงาน
ศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕

สบม.
ภายใต้การปรึกษา
แนะนาจาก
คณะอนุกรรมการ
บริหารศาลปกครอง
ด้านการบริหารและ
งบประมาณ

2562 = 22,345
2563 = 18,820

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๕๗

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

โครงการและกิจกรรม
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ

๒๕๖๕

5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล (จานวนสายงาน
ต าแหน่ ง ระดั บ ) และระบบการย้ า ย เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความจาเป็นตามภารกิจและเป็นไปตามระบบคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของศาลปกครอง
แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๒ เสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญทั้งทฤษฎีและปฏิบัติให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่กาหนด เสริมสร้างให้บุคลากรตระหนักและมีพฤติกรรม
ที่แสดงออกสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร และกระบวนทัศน์ในการทางานที่มุ่งเน้นผลงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
2562 = 32,818,560
๔.๒.๑ โครงการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการพิจารณาคดี
วตป.
2563 = 34,354,190
ภายใต้การปรึกษาแนะนา
และบังคับคดีปกครองให้แก่ตุลาการศาลปกครอง
2564= 42,853,550
จากคณะอนุกรรมการ
กิจกรรม
2565= 41,882,750
บริหารศาลปกครองด้าน
๑. จัดทาแผนพัฒนาตุลาการศาลปกครองเพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ในการพิจารณาคดีและบังคับคดีปกครอง
บุคลากร เงินเดือน
๒. ประเมินผลหลักสูตรและนาข้อมูลไปใช้ประกอบการปรับปรุง
ค่าตอบแทนและสิทธิ
แผนพัฒนาตุลาการศาลปกครองเพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญ
ประโยชน์อื่น
ในการพิจารณาคดีและบังคับคดีปกครอง
๓. เผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการอบรมและศึ ก ษาดู ง าน
ต่างประเทศผ่านคลังข้อมูลองค์ความรู้ของศาลปกครอง
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของกิจกรรมเสริมสร้างความเชี่ยวชาญให้แก่ตุลาการ
ศาลปกครองดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กาหนด
2. ร้อยละของตุ ลาการศาลปกครองที่ได้รับ การพัฒนาเพิ่ มเติ ม
ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในงาน
แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๕๘

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

โครงการและกิจกรรม
3. รายงานสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมจัดทาแล้วเสร็จ

และรวบรวมเผยแพร่ผ่านคลังข้อมูลองค์ความรู้ของศาลปกครอง
4.2.2 โครงการเสริมสร้ างความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ
ของพนักงานคดีปกครอง
กิจกรรม
๑. เสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงาน
คดีปกครอง โดยเน้นการสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามประเภท
คดี การบริหารจัดการคดี และองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
กฎหมายใหม่ ๆ แนวค าวิ นิ จฉั ยตามมติ ที่ ประชุ มใหญ่ การระงั บ
ข้อพิพาททางเลือก การทาหน้าที่ล่ามในกระบวนการยุติธรรมทาง
ปกครอง ระบบยุ ติ ธรรมด้ านสิ่ งแวดล้ อม และสหวิ ทยาการอื่ นๆ
อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
๒. เสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงาน
คดีปกครองตามสายทางความก้าวหน้า
๓. เสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญในสายงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
๔. พัฒนาทักษะและสมรรถนะบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการ
ขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทศาลปกครอง
๕. ประเมินผลหลักสูตรและน าข้อมูลไปใช้ประกอบการปรับปรุง
การพัฒนาพนักงานคดีปกครอง
๖. เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมผ่านคลังข้อมูลองค์ความรู้
ของศาลปกครอง

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ

วตป.
ภายใต้การปรึกษา
แนะนาจาก
คณะอนุกรรมการ
บริหารศาลปกครอง
ด้านเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพบุคลากร
เงินเดือน ค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์อื่น

สศภ. ทุกแห่ง

2562 = 5,514,175
2563 = 6,401,100
2564 = 6,946,730
2565 = 6,954,780

๒๕๖๕

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๕๙

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

โครงการและกิจกรรม
๒๕๖๑

ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของกิจกรรมที่ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กาหนด
๒. ร้อ ยละของพนั กงานคดีป กครองผ่ านการอบรมตามเกณฑ์
ระยะเวลาการฝึกอบรมที่หลักสูตรกาหนด
๓. จ านวนรายงานสรุ ป องค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการอบรมจั ด ท า
แล้ ว เสร็ จ และรวบรวมเผยแพร่ ผ่ านคลั ง ข้อมูล องค์ความรู้ของ
ศาลปกครอง (เฉพาะหลั กสู ตรพนั กงานคดี ป กครองระดับ ต้ น
ระดับกลาง และระดับสูง)
4.2.3 โครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรในสายงานสนับสนุน
กิจกรรม
๑. การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพและสมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง าน
บุ ค ลากรในสายงานสนั บ สนุ น ให้ มี ขี ด ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพเพื่อให้บรรลุเปูาหมายองค์กร
๒. พัฒ นาทักษะและสมรรถนะบุ คลากรให้ มีขีดความสามารถ
ในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้บ รรลุ เปู าหมายตามแผนแม่บท
ศาลปกครอง
๓. พั ฒ นาบุ ค ลากรองค์ ก รให้ เ ป็ น ผู้ น ารุ่ น ใหม่ ที่ มี ทั ก ษะและ
ทัศนคติ (Mindset and Skillsets) และมีภาวะผู้นาในการ
เปลี่ยนแปลง
๔. ประเมินผลหลักสูตรและนาข้อมูลไปใช้ประกอบการปรับปรุง
การพัฒนาบุคลากรในสายงานสนับสนุน

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ

สปช. สศภ.ทุกแห่ง

2562 = 1,117,320
2563 = 2,757,455
2564 = 3,640,750
2565 = 3,438,995

๒๕๖๕

วตป.

วตป.

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๖๐

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

โครงการและกิจกรรม
๒๕๖๑

๕. เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมผ่านคลังข้อมูลองค์ความรู้
ของศาลปกครอง
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของกิจกรรมที่ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กาหนด
๒. ร้อยละของบุคลากรในสายงานสนับสนุนผ่านการอบรมตาม
เกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนด
๓. จ านวนรายงานสรุ ป องค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการอบรมจั ด ท า
แล้ ว เสร็ จ และรวบรวมเผยแพร่ ผ่ านคลั ง ข้อมูล องค์ความรู้ของ
ศาลปกครอง
๔.๒.๔ โครงการพั ฒ นาระบบการฝึ ก อบรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e - Training)
กิจกรรม
1. ศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
2. ออกแบบและพั ฒ นาระบบงานฝึ ก อบรมที่ ค รอบคลุ ม
กระบวนการฝึ กอบรม ตั้งแต่การวิเคราะห์ ความจ าเป็นในการ
ฝึ ก อบรมการจั ด ท าหลั ก สู ต ร การสมั ค รเข้ า รั บ การฝึ ก อบรม
การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามผลการฝึกอบรม และ
การรายงานผลการฝึกอบรม
3. ทดลองระบบการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ในบางหลักสูตร
4. ประเมินผลและปรับปรุงระบบการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์
5.จั ด ท าคู่ มื อ การใช้ ง านระบบการฝึ ก อบรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
e – training

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ

๒๕๖๕

วตป.

2562 2563 = 1,800,000
2564 2565 -

สวส.

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๖๑

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

โครงการและกิจกรรม
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ

๒๕๖๕

ตัวชี้วัด
๑.ระดั บ ความส าเร็ จ ของการพั ฒ นาระบบการฝึ ก อบร ม
อิเล็กทรอนิกส์ (e – Training)
๒. จานวนหลักสูตรฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (e - Training)
แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๓ สร้างสภาพแวดล้อมของศาลปกครองให้เอื้อต่อการให้บริการประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน
๔.๓.๑ โครงการจั ด ทาแผนแม่บทการก่อสร้ า งและปรั บปรุ ง
อาคารสถานที่ทาการของศาลปกครอง
กิจกรรม
๑. ศึ กษาความจ าเป็ นและความเหมาะสมในการก่ อสร้ างอาคาร
ที่ ท าการศาลปกครองจั ดให้ มี บ้ านพั กตุ ลาการศาลปกครองและ
ข้าราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๒. ศึกษาความจาเป็นและความเหมาะสมในการปรับปรุงอาคาร
ที่ทาการศาลปกครอง
๓. จั ดท าแผนแม่ บทการก่ อสร้ าง/ปรั บปรุ งอาคารสถานที่ ท าการ
และกาหนดสถานที่ตั้งที่สะดวกต่อการเดิน ทางของประชาชน
เพื่อนาข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการจัดตั้ง
ศาลเพิ่ ม เติ ม ในพื้ น ที่ ห่ า งไกลเพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ แ ก่
ประชาชน
๔. จั ดท ารู ปแบบรายการก่ อสร้ าง/ปรั บปรุ งอาคารที่ เหมาะสม
กับบริการประชาชน
๕. จั ดให้ มี แผนผั งภายในหน่ ว ยงานโดยใช้ รู ป แบบและภาษา
ที่เข้าใจง่าย และจัดให้มีบริการช่วยเหลือผู้มาติดต่อในเบื้องต้น
๖. จัดสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่คนพิการ

สบส.

2563= ๖,๐๐๐
2564= ๓,๐๐๐
2565= ๔๗,๕๒๐

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๖๒

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

โครงการและกิจกรรม
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ

๒๕๖๕

7. จัดให้มีสถานที่และระบบการประสานหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมที่ประชาชนสามารถติดต่อได้ง่ายและเชื่อมโยงกัน
ตัวชี้วัด
๑. แผนแม่บทการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสถานที่ทาการและกาหนด
สถานที่ตั้งที่สะดวกต่อการเดินทางของประชาชน
๒. รู ป แบบรายการก่ อ สร้ า ง/ปรั บ ปรุ ง อาคารที่ เ หมาะสมกั บ
บริการประชาชน
๔.๓.๒ โครงการก่ อ สร้ า งอาคารที่ ท าการศาลปกครองและ
อาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
กิจกรรม
๑. ก่อสร้ างอาคารที่ทาการศาลปกครองและบ้ านพักตุล าการและ
ข้าราชการฝุายศาลปกครองตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
๒. ก่อสร้ างอาคารที่ทาการศาลปกครองและบ้ านพักตุล าการและ
ข้าราชการฝุายศาลปกครองให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการก่อสร้าง/
ปรั บปรุ งอาคารสถานที่ ท าการและก าหนดสถานที่ ตั้ ง ที่ ส ะดวก
ต่อการเดินทางของประชาชน
ตัวชี้วัด
อาคารที่ท าการศาลปกครองและอาคารบ้ า นพั กตุล าการและ
ข้าราชการฝุายศาลปกครองก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนที่กาหนด

สบส.

2563=441,290,215.74
2564=689,558,489.16
2565= 350,647,938

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๖๓

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

โครงการและกิจกรรม
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ

๒๕๖๕

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๔ ยกระดับการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีธรรมาภิบาล เพื่อรองรับการทางานเชิงรุกของศาลปกครอง
2561 ๔.๔.๑ โครงการยกระดั บการให้บริ การประชาชนสู่การบริ การ
สปช.
สปส.
ที่เป็นเลิศ
สานักงานศาลทุกแห่ง 2562 2563 = 418,460สบค. และ สบ
กิจกรรม
สบค. สบส.
2564 = 2,800
๑.พัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารกับศาลปกครอง
2565 ๒.พั ฒ นาระบบการให้ ค าปรึ ก ษา เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.พั ฒ นาศู น ย์ บ ริ ก ารประชาชนให้ ร องรั บ การขอบริ การต่ างๆ
ได้แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
๔.ปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อให้บริการประชาชนได้โดยสะดวก
รวดเร็ว เช่น จัดให้มีแผนผังภายในหน่วยงานโดยใช้รูปแบบและ
ภาษาที่เข้าใจง่าย จัดสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่
คนพิการ
ตัวชี้วัด
1.ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
2.จานวนผู้เข้าใช้งานระบบการให้บริการประชาชนผ่านช่องทาง
ต่างๆ ของศาลปกครอง
2561 ๔.๔.2 โครงการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
สบย.
ทุกหน่วยงาน
2562 ในการปฏิบัติงานของสานักงานศาลปกครอง
ในสานักงาน
2563 = ๕,๒๕๐
ประกอบด้วย ๓ กิจกรรมหลัก
ศาลปกครอง
2564 = ๕,๒๕๐
2565 = ๕,๒๕๐
แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๖๔

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

โครงการและกิจกรรม
๒๕๖๑

กิจกรรมหลั กที่ ๑ การปู องปราม (ดาเนิ นกิจกรรมตามประเด็ น
ปฏิรูปที่ ๒ ด้านการปูองปราม (๑) และ (๒))
กิจกรรมหลักที่ ๒ การปราบปราม (ดาเนินกิจกรรมตามประเด็น
ปฏิรูปที่ ๓ ด้านการปูองปราม (๑) และ (๒))
กิจกรรมหลักที่ ๓ การบริหารจัดการ (ดาเนินกิจกรรมตามประเด็น
ปฏิรูปที่ ๔ ด้านการปูองปราม (๑) และ (๒))
โดยแต่ละกิจกรรมที่จะดาเนินการมีรายละเอียด ดังนี้
กิจกรรมหลักที่ ๑: การป้องปราม
กิจกรรมย่อย:
๑. ให้จัดกิจกรรมเพื่อเชิญชวนให้บุคลากรน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลักในการครองตนจนเป็นวิถีชีวิต
๒. ปลุกจิตสานึกให้บุคลากรมีคุณธรรมความซื่อตรง (Integrity)
โดยเน้นความซื่อตรงต่อหน้าที่ (ซื่อสัตย์สุจริต วิริยะอุตสาหะทางาน
ให้สาเร็จตามเปูาหมายอย่างดีที่สุด) และซื่อตรงต่อประชาชน
- จั ดกิ จ กรรมรณรงค์ ปลู ก ฝั งจิ ตส านึ กในการปู อ งกั นและ
ปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครองในโอกาสต่างๆ
เช่น งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (๙ ธันวาคม ๒๕๖๒)
๓. ผู้ บ ริ ห ารส านั ก งานศาลปกครองต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบให้ มี ก าร
บริ ห ารจั ดการหน่ ว ยงานตามมาตรการต่ อต้ านการทุ จริ ตและ
ประพฤติมิชอบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนดอย่างเคร่งครัดและ
ต่อเนื่อง
๔. จัดทา “แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงาน

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

สบย.
สบย.

ทุกหน่วยงาน
ในสานักงาน
ศาลปกครอง

สบย.

ทุกหน่วยงาน

งบประมาณ

๒๕๖๕

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๖๕

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

โครงการและกิจกรรม
๒๕๖๑

ศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓”
- จัดประชุมคณะทางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครอง (จานวน ๒ ครั้ง)
๕. พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของสานักงานศาลปกครอง
ให้มีประสิทธิผลอยู่เสมอ โดยมีเลขาธิการสานักงานศาลปกครองเป็น
ผู้กากับดูแลโดยตรง
๖. การบริหารงานบุคคลยึดหลักคุณธรรมโดยอยู่ภายใต้การควบคุม
ของคณะกรรมการหรื อ อนุ ก รรมการบริ ห ารงานบุ ค คลของ
หน่วยงาน รวมทั้งยึดหลักการกระจายอานาจการบริหาร
๗. จัดทาคู่มือสาหรับประชาชน ได้แก่
๑) หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
๒) ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต
๓) รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมา
พร้อมกับคาขอ
๘. การเผยแพร่ขั้นตอน ระยะเวลาและหลักฐานที่ต้องใช้ในการ
ดาเนินการผ่านสื่อสาธารณะของหน่วยงาน
๙. จัดท าแผนผั งขั้น ตอนการด าเนิ น การขนาดที่เห็ น ได้ชัดเจน
ภายในหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน
๑๐. ปลุกจิตสานึกจิตบริการให้กับเจ้าพนักงานของรัฐและเน้นย้า
ให้ตระหนักว่างานบริการประชาชนเป็นหน้าที่ และให้การดูแล
ประชาชนเสมือนเป็นผู้บังคับบัญชาหรือญาติผู้ใหญ่อย่างเสมอ
ภาคกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ และไม่รับอามิสสินจ้างใดๆ

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ

๒๕๖๕

ในสานักงาน
ศาลปกครอง
สตน./สบต.
สบม.
สปช.

สปช.

สปช

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๖๖

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

โครงการและกิจกรรม
๒๕๖๑

๑๑. ประกาศนโยบายไม่รับประโยชน์ใดๆ จากการปฏิบัติหน้าที่
โดยติ ด ประกาศไว้ ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง ให้ บ ริ ก ารประชาชน
รวมถึงการไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๑๒. มอบหมายให้ ส านั กบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ ของส านั กงาน
ศาลปกครองรับผิดชอบการเก็บบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของบุคลากร
ในหน่วยงาน หากมีเรื่องร้องเรียนกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบ
หรือร่ารวยผิดปกติซึ่งผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงขั้นต้นแล้วว่า
มีมูลให้นาเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อเสนอให้ ป.ป.ช. ดาเนินการและ
เปิดผนึกซองบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเพื่อตรวจสอบ
๑๓. บุคลากรของหน่ว ยงานที่ล ะเลยไม่ยื่ นบั ญชีทรั พย์สินและ
หนี้สินต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงถือว่าเป็นความผิดทางวินัย
๑๔. ด าเนิ น การตามมาตรฐานจริ ย ธรรมตามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ฯ
มาตรา ๗๖ บัญญัติ อย่างเคร่งครัด
(ดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านบริหารราชการแผ่นดิน)
๑๕. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลแผนงานตามนโยบาย แผนการลงทุน
ของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย แผนการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจาก
ผู้ มี อ านาจ กรอบวงเงิ น งบประมาณและงบลงทุ น ที่ ไ ด้ รั บ การ
จัดสรรแต่ละปีทุกประเภทรายการจากทุกแหล่งที่มา
๑๖. เผยแพร่รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน
ทุกสิ้นไตรมาส (ทุก ๓ เดือน) เพื่อเป็ นการเผยแพร่ การบริหาร
งบประมาณของหน่วยงานได้อย่างเป็นปัจจุบัน
๑๗. พัฒนาแนวทางการกาหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ

๒๕๖๕

สกม.
สบม.

สกม.

สบย.

สบย.
สตน. สกม.
แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๖๗

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

โครงการและกิจกรรม
๒๕๖๑

เพื่ อ ใช้ ใ นองค์ กรในการปู อ งกั น การให้ สิ น บนและการเรีย กรั บ
สินบนของเจ้าหน้าที่ในทุกรูปแบบ
กิจกรรมหลักที่ ๒: การปราบปราม
กิจกรรมย่อย:
๑. บังคับใช้มาตรการทางวินัยอย่างจริงจัง ดังนี้
๑) กรณีเจ้าหน้าที่ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
หรื อ กระท าผิ ด วิ นั ย หน่ ว ยงานต้ อ งตั้ ง คณะกรรมการสื บ สวน
ข้อเท็จ จริ งภายใน ๗ วัน ทาการ และกาหนดให้ ด าเนิน การให้
แล้ ว เสร็ จภายใน ๓๐ วัน หากมีความจ าเป็ น สามารถขอขยาย
ระยะเวลาได้อีกไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละ ๑๕ วัน โดยระบุ เหตุผล
และความจาเป็นไว้เป็นหลักฐานด้วย
๒) กรณี ที่ เ ป็ น การผิ ด วิ นั ย ร้ า ยแรงให้ ตั้ ง คณะกรรมการ
สอบสวนภายใน ๗ วั น ท าการโดยก าหนดให้ ด าเนิ น การให้
แล้ ว เสร็ จ ใน ๖๐ วั น หลั ง จากรั บ ทราบค าสั่ ง แล้ ว รายงานให้
ป.ป.ช. ทราบ พร้อมรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง หากมีความ
จาเป็นสามารถขอขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน ๒ ครั้งๆ ละ ๓๐ วัน
๒. ผู้บริหารหน่วยงานประกาศเจตนารมณ์ให้การรักษามาตรฐาน
วินัยของบุคลากรในสังกัดเป็นวาระสาคัญ “สัญญาประชาคม”
ขององค์กรที่บุ คลากรทุกคนต้องยึ ดมั่นยึ ดถือ และให้ ทุกหน่วยงาน
จัดให้ มีก ารเสริ ม สร้ า งวินั ย และปฏิ บั ติต ามวิ นั ย อย่ างเคร่ งครั ด
เพื่อมุ่งเน้นให้ทุกคนรับรู้ รับทราบโดยปราศจากข้อสงสัยก่อให้เกิด

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ

๒๕๖๕

สกม.

สบย.

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๖๘

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

โครงการและกิจกรรม
๒๕๖๑

ผลผู ก พั น ถึ ง ความรั บ ผิ ด กรณี ก ระท าการทุ จ ริ ต หรื อ ท าผิ ด
จริยธรรมในภายหลัง
๓. ให้ มี ก ฎหมายหรื อ ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยวิ นั ย ของบุ ค ลากรของ
ศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง โดยผู้นาองค์กรจะต้อง
พึงประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
รวมถึงประกาศเจตจ านงที่ จ ะยึ ด มั่นในการรั กษาเกียรติภูมิแห่ ง
สถาบันของศาลปกครอง ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและจรรยาวิชาชีพ
อย่างแท้จริง
๔. กาหนดมาตรการและดาเนินการตามมาตรการในการเสริมสร้าง
ความมีคุณธรรมและปูองกัน โอกาสในการทุจริตในข้าราชการฝุาย
ตุ ล าการ อาจรวมถึ ง กฎเกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ ความประพฤติ ข อง
ข้าราชการฝุายตุลาการ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักการพื้นฐานของ
ระบบกฎหมายของรัฐนั้นและไม่กระทบกระเทือนต่อความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าที่
๕. การแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรในหน่วยงานให้นาผลการดาเนินการ
ทางวินัยที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตมาประกอบการพิจารณาด้วย
๖. กาหนดให้มีการกวดขันวินัยให้มีประสิทธิผลทางปฏิบัติ ดังนี้
๑) รวดเร็ว
(๑) กาหนดเวลาในการดาเนินการให้รวดเร็ว หากไม่แล้วเสร็จ
ให้ถือเป็นความบกพร่องของผู้บังคับบัญชา
(๒) บั ง คั บ ใช้ ม าตรการทางแพ่ ง และทางปกครองด้ ว ย
ความรวดเร็ ว เท่ า ที่ อ าจจ าเป็ น เพื่ อ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง ความครบถ้ ว น

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ

๒๕๖๕

สกม.

สกม.

สบม.
สกม.

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๖๙

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

โครงการและกิจกรรม
๒๕๖๑

สมบูรณ์ของสมุดบัญชี บันทึกรายงานการเงิน หรือเอกสารอื่นที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ รายจ่ า ยและรายรั บ ของรั ฐ และเพื่ อ ปู อ งกั น
การปลอมแปลงเอกสารดังกล่าว
๒) เด็ดขาด
(๑) หากพบเจ้าหน้าที่กระทาความผิดจะดาเนินการลงโทษ
ทันทีภายในเวลาตามที่กฎหมายกาหนด
(๒) กรณี เป็ นความผิ ดวินั ยร้ ายแรงหรื อหากอยู่ ในตาแหน่ ง
หน้าที่ต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงให้ใช้
มาตรการสั่งให้พ้นจากหน้าที่พักงานหรือให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน
๓) เป็นธรรม
(๑) กาหนดเงื่อนเวลาแล้วเสร็จในการดาเนินการเกี่ยวกับ
ข้อร้องเรียนหรือการร้องขอความเป็นธรรม
(๒) กาหนดแนวทางการแจ้งให้ผู้ร้องทราบผลการดาเนินการ
และการรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
(๓) กรณีไม่พบพฤติการณ์ว่าเป็นผู้กระทาความผิดให้เปิดเผย
ข้อมูลให้สาธารณะทราบ
๗. ปรับ ปรุงกฎหมายวิธีการดาเนินการด้านวินั ยของเจ้าหน้าที่
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ การตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
การสอบสวนคดีเกี่ยวกับวินัยมีประสิทธิผล รวดเร็ว และเป็นธรรมไม่
เลือกปฏิบัติ
๘. กาหนดมาตรการหรือแนวทางในการดาเนินการกรณีประพฤติมิชอบ
กับหัวหน้าหน่วยงานที่ปล่อยปละละเลยให้บุคคลในหน่วยงาน
กระทาผิดวินัยหรือช่วยเหลือผู้กระทาผิด

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ

๒๕๖๕

สกม.

สกม.

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๗๐

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

โครงการและกิจกรรม
๒๕๖๑

กิจกรรมหลักที่ ๓: การบริหารจัดการ
กิจกรรมย่อย:
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้มีหน่วยงานหรือมีผู้รับผิดชอบใน
การดาเนินงานที่คล้ายคลึงกับอานาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ของส่วนราชการ
กิจกรรม
ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน เช่น
๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
๒. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
๕. มาตรการป้องกันการรับสินบน
๖. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๗. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
๔.๔.3 โครงการสารวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการ
อานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
กิจกรรม
๑. ศึกษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๒.ออกแบบการส ารวจความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ

๒๕๖๕

สบม.

สบย.
สวส.
สปช./สบย.
สบส.
สกม.
สกม.
สกม.
สกม.
สบย.

2561 = 450,000
2562 = 500,000
2563 = ๘00,000
2564 = ๘00,000
2565 = ๘00,000

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๗๑

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

โครงการและกิจกรรม
๒๕๖๑

การอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
๓. จัดทาขอบเขตงานจ้างและดาเนินการจ้างที่ปรึกษาการสารวจ
ความเชื่อมั่นฯ
๔. ติดตามการดาเนินงานของที่ปรึกษาฯ
๕. จัดทารายงานผลการสารวจความเชื่อมั่นฯ
๖. เผยแพร่รายงานผลการสารวจความเชื่อมั่นฯ
ตัวชี้วัด
ระดับ ความส าเร็ จ ของการส ารวจความเชื่ อ มั่น ของประชาชน
ต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองตามแผนที่กาหนด
4.๔.4 โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารราชการของศาลปกครอง (Office Automation/
e - Office)
กิจกรรม
๑. การพัฒนาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ประกอบด้วย
ระบบย่อยต่างๆ ได้แก่
๑) ระบบควบคุมงบประมาณ
๒) ระบบการเงิน
๓) ระบบบริหารการจัดซื้อ/จัดจ้าง
๔) ระบบบริหารสินทรัพย์
๕) ระบบบัญชี
๒. การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
๓. การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันโดยนา QR Code มาใช้

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ข้อมูล

สวส.

2561 2562 = 500,000
2563 2564=12,763,900
2565 -

๒๕๖๕

สวส.

สวส.
สวส.

๑) สบย.
๒) สบต. สตน.
๓) สบส.
๔) สบส.
๕) สบต. สตน.
สบก.

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๗๒

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

โครงการและกิจกรรม
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๔. การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ศาลปกครองให้มีรูปแบบและ
เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล คดี ป กครองและอื่ น ๆ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของประชาชน
๕. การปรับปรุง Intranet
๖. ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
๗. ระบบบัตรคิวเพื่อบริการประชาชน
๘. ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-leave)
ตัวชี้วัด
๑.จานวนระบบที่สามารถดาเนินการพัฒนาได้ตามแผน
๒.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเว็บไซต์ศาลปกครอง
๓.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบ Intranet
แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๕ เสริมสร้างวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) และองค์กรแห่งความสุข
๔.๕.๑ โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมศาลปกครอง
วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้บุคลากรของศาลปกครองและสานักงาน
ศาลปกครองมีทัศนคติ ค่านิยม ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมศาลปกครอง
และประสานความร่ วมมือกั บหน่ วยงานในกระบวนการยุ ติธรรม
เพื่อมุ่งอานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวก และรวดเร็ว
กิจกรรม
๑. ให้ ผู้บริหารศาลปกครองประกาศเป็น นโยบายว่าจะผลักดัน
ให้ มี ก ารสร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ พึ ง ประสงค์ เ พื่ อ อ านวย
ความยุติธรรมโดยสะดวกรวดเร็ว

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ

๒๕๖๕

สวส.

สวส.
สวส.

สบย.

สศก.
สบม.

ทุกหน่วยงานใน
2561 สานักงานศาลปกครอง 2562 2563 2564 2565 -

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๗๓

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

โครงการและกิจกรรม
๒) กาหนดมาตรการขจั ดวั ฒ นธรรมองค์ กรที่เ ป็ น อุ ปสรรคต่ อ
การอานวยความยุติธรรม โดยสะดวกรวดเร็ว เช่น ระบบอุปถัมภ์
วัฒนธรรมเชิงอานาจยิ่งไปกว่าการบริการประชาชนโดยระบุว่า
การปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรดังกล่าวเป็นความผิด (สอดคล้อง
กับแผนปฏิรูปประเทศด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต)
๓) มี กลไกหรื อกิ จกรรมเพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
วั ฒ นธรรมองค์ ก รอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ อ เนื่ อ ง และมี ก าร
ประสานความร่วมมือ
๔) ส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมการท างานในลั ก ษณะการประสาน
ความร่ว มมือระหว่างกลุ่ ม/ศูน ย์ ในระดับ ส านั ก ระหว่างส านั ก
และระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
๕) ศึกษาวิจัยด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพื่อหาวิธีปรับพฤติกรรม
และเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร
๖) ตรวจสอบกฎระเบียบวิธีปฏิบัติที่ขัดต่อวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
หรื อ ส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ ไ ม่ ดี และด าเนิ น การยกเลิ ก
เปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ วิธีการเช่นนั้น (สอดคล้องโครงการ ITA
ของสานักงานศาลปกครอง)
๗) การสรรหาและการประเมิ นผลบุ คลากร และให้ ประโยชน์
ตอบแทนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่จะอานวยความยุติธรรม
ที่สะดวกและรวดเร็ว
๘) ก าหนดข้ อห้ ามผู้ ปฏิ บั ติ งานของศาลปกครองและส านั กงาน
ศาลปกครองดารงตาแหน่งประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอันอาจส่งผล
กระทบต่อความเชื่อมั่นในความเป็นกลาง และกาหนดค่าตอบแทน
ให้เหมาะสม

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ

๒๕๖๕

สบม.
สกม.

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๗๔

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

โครงการและกิจกรรม
๒๕๖๑

ตัวชี้วัด
ระดับความส าเร็จของการดาเนิ นกลไกหรือการจัดกิจกรรมภายใน
หน่วยงานเพื่อเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร
๔.๕.๒ โครงการเสริมสร้างศาลปกครองให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
อย่างยั่งยืน
เป้าหมาย
๑. ระดั บบุ คคล: ตุลาการศาลปกครองและบุ คลากรของส านั กงาน
ศาลปกครองมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุ ขภาพ ลด ละ เลิ ก พฤติกรรม
ที่เสี่ยงต่อการทาลายสุขภาพ ซึ่งจะนาไปสู่การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
สุ ข ภาพจิ ต ใจแจ่ ม ใส มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ส่ ง มอบผลงานด้ ว ย
ความรวดเร็วและมีคุณภาพ
๒. ระดั บองค์ กร: ศาลปกครองเป็ นองค์ กรแห่ งสุ ขภาวะ (Healthy
Workplace) มี ผลสั มฤทธิ์ การด าเนิ นงานสู ง (HPO) ก้ าวสู่ องค์ ก ร
แห่งความเป็นเลิศ (Excellence Court)
กิจกรรม
๑. ประเมินสถานการณ์ความสุขขององค์กรศาลปกครองทั้งในระดับ
บุคคลและระดับองค์กรอย่ างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง ด้วยเครื่องมือ
ตามแนวทางการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข
ที่สอดคล้องกับความต้องการ (needs) ขององค์กรและบุคลากรภายใน
องค์กร

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ

๒๕๖๕

สบย.

2562
สสส. = 1,796,000
สศป. = 3,500
2563
สสส. = 1,719,330
สศป. = 98,585

สบย.

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๗๕

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

โครงการและกิจกรรม
๒๕๖๑

๒. พั ฒนานั กสร้ างสุ ของค์ กรของศาลปกครอง (นสอ.ศป.) และ
นั กสร้ างสุ ของค์ กรของศาลปกครองตั วคู ณ เพื่ อเป็ น พลั ง ส าคั ญ
ในการขั บ เคลื่ อ นศาลปกครองให้ เ ป็ น องค์ ก รแห่ ง ความสุ ข
ตลอดจนธ ารงรั กษาความสุ ขทั้งในระดับบุ คคลและระดับองค์กร
ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน
๓. สื่อสารประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และขับเคลื่อน
การดาเนินงานตามรูปแบบและแนวทางการเสริมสร้างศาลปกครอง
ให้ เป็นองค์กรแห่ งความสุ ข และข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับแผน
การด าเนิ นงานเพื่ อเสริ มสร้ างองค์ กรศาลปกครองให้ เป็ นองค์ กร
แห่งความสุ ข หรือ “Road Map การเสริมสร้ างองค์กรแห่งความสุ ข
ของศาลปกครอง” อย่ างเป็น รูป ธรรม โดยมุ่งเน้น การมีส่ วนร่ว ม
ของบุคลากรทั่วทั้งองค์กร
๔. พัฒนาดุลยภาพระหว่างคุณภาพชีวิตที่ดีของตุลาการศาลปกครอง
และบุคลากรของสานักงานศาลปกครอง และผลลัพธ์การดาเนินงาน
ขององค์กร
๕. ส่ ง เสริ ม การจั ดการความรู้ ในเรื่ องการเสริ มสร้ างองค์ กรแห่ ง
ความสุขของศาลปกครองเพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุขต้นแบบ
๖. สร้ างภาคี เครื อข่ ายทางวิ ชาการและการด าเนิ นงานเกี่ ยวกั บ
การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขร่วมกับหน่วยงานภายนอกองค์กร
เพื่อต่อยอดความคิดและแนวทางการดาเนินงานให้มีความต่อเนื่อง
และยั่งยืน

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ

๒๕๖๕

วตป.

สปช.

วตป. สบก. สานักงาน
ปกครองในภูมิภาค
สปช. สบย.
ทุกหน่วยงาน
สบย.

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๗๖

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

โครงการและกิจกรรม
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละ ๖๐ ของหน่วยงานในสานักงานศาลปกครองมีการนาผล
การประเมิ น สถานการณ์ ค วามสุ ข ไปใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนาการดาเนินงาน
๒. ร้ อ ยละ ๗๐ ของบุ ค ลากรภายในองค์ ก รมี ค วามพึ ง พอใจ
ต่อการดาเนินงานของ นสอ.ศป. และนสอ.ศป.ตัวคูณ
๓. ร้อยละของบุคลากรภายในองค์กรได้รับรู้รับทราบการสื่อสาร
เกีย่ วกับการดาเนินกิจกรรมเสริมสร้างศาลปกครองให้เป็นองค์กร
แห่งความสุขอยู่ในระดับดี
๔. ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตที่ดีของตุลาการศาลปกครองและบุคลากร
ของสานักงานศาลปกครอง
๑) ตุลาการศาลปกครองและบุคลากรของสานั กงานศาลปกครอง
มีความรู้และความเข้าใจในการดูแลสุขภาวะ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๒) ร้ อยละของตุลาการศาลปกครองและบุ คลากรของสานักงาน
ศาลปกครองมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI: Body Mass Index) เกิน
ปกติลดลง
๓) ร้ อ ยละของจ านวนตุ ล าการศาลปกครองและบุ คลากร
ของสานักงานศาลปกครองที่ออกกาลังกายเพิ่มขึ้น
๔) ระดั บความสุ ขของตุ ลาการศาลปกครองและบุ คลากรของ
สานักงานศาลปกครอง (ความสุขตนเอง ความสุขครอบครัว และ
ความสุของค์กร/สังคม)

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ

๒๕๖๕

ทุกหน่วยงาน

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๗๗

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

โครงการและกิจกรรม
ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานขององค์กร
๕) ร้ อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความ
ยุติธรรมของศาลปกครอง
๕. จานวนเรื่องที่ถอดบทเรียนการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข
ของศาลปกครอง
๖. จานวนหน่ ว ยงานที่ล งนามในบั น ทึก ข้อตกลงความร่ว มมื อ
(MOU) ร่ ว มกั บ ส านั ก งานศาลปกครองและด าเนิ น กิ จ กรรม
ร่วมกันกับภาคีเครือข่ายทางวิชาการ

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ

๒๕๖๕

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๗๘

แผนปฏิบัติราชการด้านที่ ๕
การยกระดับความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ สร้างเครือข่ายที่ได้รับการยอมรับจากในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๒ พัฒนารูปแบบความร่วมมือทางการศาล ทางวิชาการ ผ่านกลไกความร่วมมือในรูปแบบ วิธีการ
และช่องทางที่หลากหลาย
แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๓ ศึกษาวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานศาล
และนาผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบบริหารงานศาลและการอานวยความยุติธรรม
ทางปกครองอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๔ รวบรวมและสร้างองค์ความรู้จากคาพิพากษาศาลปกครองเพื่อเผยแพร่ให้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบ
แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศาลปกครองเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือทางการศาลและวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการยุติธรรมทางปกครองในภูมิภาคและระหว่างประเทศ

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๗๙

โครงการและกิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ สร้างเครือข่ายที่ได้รับการยอมรับจากในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๒ พัฒนารูปแบบความร่วมมือทางการศาล ทางวิชาการ ผ่านกลไกความร่วมมือในรูปแบบ วิธีการและช่องทางที่หลากหลาย
5.๑.๑ โครงการพัฒนาระบบบริ หารจัดการองค์กรของสานักงาน
สตป.
สกม.
ศาลปกครองให้พร้อมรับการให้บริการผู้รับบริการจากต่างประเทศ
กิจกรรม
๑. สร้างความตกลงในการส่งหมายศาลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สตป.
กับหน่วยงานในประเทศที่คู่ความมีภูมิลาเนา
๒. เสนอร่างกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งหมายศาล
สตป.
และเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หน่ ว ยงานในประเทศที่ คู่ ค วามมี
ภูมิลาเนา
๓. สรรหาและพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ ท าหน้ า ที่ ผู้ แ ปลภาษา
ต่างประเทศในภารกิจด้านพิธีการทูต การประสานงาน และการ
เจรจากับต่างประเทศ
ตัวชี้วัด
๑. จานวนบุ คลากรที่มีความพร้อมทาหน้ าที่แปลภาษาต่างประเทศ
ในภารกิ จ ด้ านพิ ธี การทู ตการประสานงาน และการเจรจากั บ
ต่างประเทศ
๒. จ านวนประเทศที่ มี ความตกลงในการส่ งหมายศาลและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในประเทศที่คู่ความมีภูมิลาเนา
๕.๑.๒ โครงการพัฒนาบุคลากรของศาลปกครองเพื่อทาหน้าที่ล่าม
สบม.
ในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง

2561 2562 2563 = 50,000
2564 = 50,000
2565 = 50,000

2561 2562 = 50,000
2563 = 1,820

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๘๐

โครงการและกิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ศาลปกครองมีบุคลากรของศาลปกครองที่เป็นล่ามอาสา
และ/หรือมีการประสานกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธ รรม
เพื่ อ จั ด หาล่ า มที่ จ ะมาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ แ ก่ ศ าลอย่ า งเพี ย งพอ
และมีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อขอใช้
บริการ
กิจกรรม
๑. กาหนดคุณสมบัติและมาตรฐานของล่ามในกระบวนการยุติธรรม
ร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
๒. กาหนดแนวทางการจัดหาล่าม
๑) ภายในและภายนอกองค์ ก ร: สอบทานข้ อมู ล ตุ ล าการ
ศาลปกครองและบุ คลากรของส านั กงานศาลปกครองที่ มี ความรู้
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และรวบรวมเป็ นฐานข้ อมู ล
บุคลากรสาหรับใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การทาหน้าที่
ในเวที กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ ต่ างประเทศ การท าหน้ า ที่ ล่ าม และ
ผู้ แปลภาษาต่ างประเทศ ผู้ ให้ ค าปรึ กษาและแนะน าในการฟู อง
คดีปกครอง เป็นต้น
๒) ภายนอกองค์ กร: การประสานงานกั บหน่ ว ยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมศาลยุติธรรม เพื่อแบ่งปันบุคลากรที่ทาหน้าที่
ล่าม การใช้บัญชีล่ามร่วมกัน การจั ดหาหรือขึ้นทะเบียนล่ามอาสา
การประสานสถานทูต การกาหนดอัตราค่าตอบแทนล่าม การแปล
เอกสาร

2564 2565 -

สบม.

สตป.

สบม.

สตป.

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๘๑

โครงการและกิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

๓. คัดเลือกบุคลากรภายในองค์กรที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนด
สบม.
สตป.
ตัวชี้วัด
จ านวนล่ ามที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ใ ห้ แก่ ศาลอย่ างเพี ย งพอและมี
สบม.
สตป.
ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อขอใช้บริการ
วตป.
แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๓ ศึกษาวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานศาล และนาผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาระบบบริหารงานศาลและการอานวยความยุติธรรมทางปกครองอย่างต่อเนื่อง
๕.๓.๑ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักกฎหมายปกครองและสนับสนุน
สวว.
2561 การพิจารณาพิพากษาคดีปกครองและบังคับคดีปกครอง
2562 = 458,000
กิจกรรม
2563 = 500,000
จัดทารายงานการศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง
2564 และสนั บ สนุ น การพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ป กครองและบั ง คั บ
2565 คดีปกครอง “ระบบไต่สวนกับการพิจารณาพิพากษาของศาลใน
ประเทศไทย: แนวคิดที่มาของต่างประเทศและทิศทางการใช้ใน
ศาลไทย”
ตัวชี้วัด
๑. จานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง
๒. จานวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
2561 ๕.๓.๒ โครงการพัฒนาระบบการศึกษาวิจัยความรู้ ด้านกฎหมาย
สวว.
2562 มหาชนและกฎหมายปกครองเพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษา
2563 คดี
2564 2565 แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๘๒

โครงการและกิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

กิจกรรม
๑. กาหนดหัวข้อวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาพิพากษาคดีและ/
หรือในประเด็นและขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย
๒. ดาเนินการศึกษาวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานวิธีการศึกษาวิจัย
๓. นาเสนอผลการศึกษาวิจัยต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและรับข้อเสนอแนะ
ตัวชี้วัด
๑. จานวนผลงานศึกษาวิจัยเพิ่มขึ้นในแต่ละปีและครอบคลุมกว้างขวาง
๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ผลงานศึกษาวิจัย
๓. จานวนช่องทางในการเข้าถึงโดยง่าย
แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๔ รวบรวมและสร้างองค์ความรู้จากคาพิพากษาศาลปกครองเพื่อเผยแพร่ให้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบ
๕.๔.1 โครงการให้บริการสารสนเทศทางด้านกฎหมายมหาชน
ที่มีคุณภาพ
กิจกรรม
๑. กาหนดแนวทาง รูปแบบ เนื้อหาของการจัดทาผลงานทางวิชาการ
สสม.
หรือข้อมูลความรู้ เช่น รายงานผลการดาเนินโครงการ/สรุปความรู้จาก
การอบรมสัมมนา ที่จะจัดเก็บในฐานข้อมูลความรู้ เพื่อใช้เผยแพร่ให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๒. เสริมสร้ างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาผลงานทางวิชาการหรือ
สสม.
ข้อมูลความรู้ เช่น รายงานผลการดาเนินโครงการ/สรุปความรู้จากการ
อบรมสัมมนาให้กับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของผลงาน
๓. รวบรวมและเผยแพร่ประเภทข้อมูลความรู้เกี่ยวกับระบบยุติธรรม
สสม.

สวส.
ทุกหน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 -

สวส.
ทุกหน่วยงาน
สวส.

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๘๓

โครงการและกิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

สวส.

ทุกหน่วยงาน
สสม.

งบประมาณ

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

สิ่งแวดล้อมในฐานข้อมูลความรู้ (คลังความรู้สานักงานศาลปกครอง)
๔. เผยแพร่ องค์ ความรู้ ต่ างๆ ผ่ านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่ น
คาพิพากษา คาสั่งศาลปกครอง บทความวิชาการ ผลผลิตทางวิชาการ
ฯลฯ ให้แก่ทุกภาคส่วน
ตัวชี้วัด
๑. แนวทางการจั ดทาผลงานทางวิชาการหรือข้อมูลความรู้ประเภท
รายงานผลการด าเนิ นโครงการ/สรุ ปความรู้ จากการอบรมสั มมนา
เพื่อเป็นมาตรฐานเดี่ยวกันทุกหน่วยงานจัดทาแล้วเสร็จ
๒. สารสนเทศประเภทระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพเผยแพร่ผ่าน
ฐานข้อมูลความรู้ (คลังความรู้สานักงานศาลปกครอง)
๓. มีช่องทางหรือระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรั บให้บริการและ
เผยแพร่สารนิเทศด้านกฎหมาย
๕.๔.๒ โครงการแลกเปลี่ ย นและพั ฒนาองค์ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
กฎหมายปกครองสมัยใหม่และการบริหารงานศาลที่เป็นเลิศ
กิจกรรม
บรรยายทางวิชาการ/การสั มมนา/การเสวนา/การแลกเปลี่ยน
ความคิ ด เห็ น ทางวิ ช าการ อาทิ คดี สิ่ ง แวดล้ อ ม การระงั บ
ข้อพิพาททางเลือก การวิเคราะห์ การบริหารจัดการข้อมูล และ
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นต้น
ตัวชี้วัด
จ านวนองค์ ค วามรู้ (รายงานทางวิ ช าการ/สื่ อ ประกอบการ
บรรยาย ได้รับการเผยแพร่ผ่านคลังความรู้)

รายงาน
๑ ฉบับ

สสม.

รายงาน
๑ ฉบับ

สสม.
๑ ช่องทาง หรือ
๑ ระบบ

สวส.
สตป.

2561 2562 = 340,250
2563 =3,100,340
2564 = 517,340
2565 = 517,340

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๘๔

โครงการและกิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

งบประมาณ

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศาลปกครองเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือทางการศาลและวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครองในภูมิ ภาค
และระหว่างประเทศ
2561 5.๕.๑ โครงการยกระดั บความร่ วมมื อทางการศาลและวิ ชาการ
สตป.
2562 = 2,137,625
กับต่างประเทศ
2563 = 928,200
กิจกรรม
2564 = 1,580,675
1. กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
2565 = 1,838,375
2. การประชุมสัมมนาระหว่างประเทศ
3. การแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ
ตัวชี้วัด
ร้อยละของกิจกรรมความร่วมมือทางการศาลและวิชาการที่ดาเนินการ
ร่วมกับเครือข่ายแล้วเสร็จ

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) I ๘๕

ภาคผนวก
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ชื่อย่อหน่วยงานในสานักงานศาลปกครอง
หน่วยงาน
สานักประธานศาลปกครองสูงสุด
สานักงานศาลปกครองสูงสุด
สานักอธิบดีศาลปกครองกลาง
สานักงานศาลปกครองกลาง
สานักงานศาลปกครองขอนแก่น
สานักงานศาลปกครองเชียงใหม่
สานักงานศาลปกครองนครราชสีมา
สานักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช
สานักงานศาลปกครองพิษณุโลก
สานักงานศาลปกครองระยอง
สานักงานศาลปกครองสงขลา
สานักงานศาลปกครองอุดรธานี
สานักงานศาลปกครองอุบลราชธานี
สานักงานศาลปกครองเพชรบุรี
สานักงานศาลปกครองนครสวรรค์
สานักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี
สานักงานศาลปกครองภูเก็ต
สานักงานศาลปกครองยะลา
สานักบังคับคดีปกครอง
สานักวิจัยและวิชาการ
สานักหอสมุดกฎหมายมหาชน
สานักวิทยาการสารสนเทศ
สานักการต่างประเทศ
สานักบริหารยุทธศาสตร์
สานักบริหารทรัพยากรมนุษย์
สานักประชาสัมพันธ์
สานักบริหารการเงินและต้นทุน
สานักบริหารทรัพย์สิน
สานักบริหารกลาง
สานักตรวจสอบภายใน
สานักกฎหมาย
วิทยาลัยตุลาการราชการฝ่ายศาลปกครอง
วิทยาลัยยุติธรรมทางปกครอง

ชื่อย่อหน่วยงาน
สปส.
สศส.
สอก.
สศก.
สศภ.ขก.
สศภ.ชม.
สศภ.นม.
สศภ.นศ.
สศภ.พล.
สศภ.รย.
สศภ.สข.
สศภ.อด.
สศภ.อบ.
สศภ.พบ.
สศภ.นว.
สศภ.สพ.
สศภ.ภก.
สศภ.ยล
สบค.
สวว.
สสม.
สวส.
สตป.
สบย.
สบม.
สปช.
สบต.
สบส.
สบก.
สตน.
สกม.
วตป.
วยป.

สานักงานศาลปกครอง
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๐๗๔๒ สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๘๑๕
อีเมล nayobuy_b@admincourt.go.th
เว็บไซต์ www.admincourt.go.th

http://tiny.cc/jjm7cz

