แผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

ปรัชญาของศาลปกครอง
“ศาลปกครองเพื่อความเป็นธรรมในสังคม
(The Administrative Court for Justice to Society)”
ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการที่อานวยความยุติธรรม
เกี่ยวกับข้อพิพาททางปกครองแก่คู่กรณี
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
และการดาเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะให้สมดุลกัน
และวางบรรทัดฐานหลักกฎหมายปกครองให้หน่วยงาน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติราชการได้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
(Executive Summary)
นับตั้งแต่เปิดทาการศาลปกครองเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นมา ศาลปกครองได้จัดทา
แผนเพื่อใช้เป็ นกรอบทิศทางการดาเนิ นงานของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง การวางแผนจัดสรร
งบประมาณในแต่ละช่วงเวลา โดยดาเนินการจัดทาแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสิ้น
จานวน ๕ ฉบับ ได้แก่ แผนแม่บทของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘)
แผนยุ ทธศาสตร์ ศาลปกครอง (ฉบั บที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑ แผนยุ ทธศาสตร์ ศาลปกครอง (ฉบั บที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ แผนยุทธศาสตร์ศาลปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ และแผนยุทธศาสตร์
ศาลปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ซึ่งในช่วงการจัดทาแผนฉบับใหม่ ของศาลปกครองได้มีบริบท
การเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคั ญ คื อ การประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ และแผนการ
ปฏิ รู ป ประเทศ จึ ง ส่ ง ผลให้ ก ารจั ด ท าแผนฉบั บ ใหม่ ข องศาลปกครองต้ อ งมี ค วามสอดคล้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนระดับชาติดังกล่าว เพื่อให้การพัฒนาการดาเนินงานในระยะยาว
ของศาลปกครองสามารถสนองตอบต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ และบรรลุวิสัยทัศน์
พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่กาหนด ในอันที่จะทาให้ศาลปกครองเป็นศาลแห่งความเป็นเลิศ (Court Excellence)
คณะกรรมการบริ หารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) ในคราวการประชุ มครั้ งที่ ๕ – ๕/๒๕๖๑ เมื่ อวั นที่
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทาแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครองด้านการบริหารและงบประมาณเสนอ โดยจาแนกขั้นตอนหลัก
ที่ส าคัญ จ านวน ๗ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครองด้านการบริห ารและ
งบประมาณ เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทาแผน ๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน
องค์กรที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของศาลปกครองอย่างรอบด้าน ๓) กาหนดทิศทางการพัฒนาศาลปกครอง
ในระยะยาวและระยะสั้น ๔) ยกร่างแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนแม่บท
ศาลปกครอง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ๕) ประชาพิจารณ์ร่างแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปีฯ
และแผนแม่บทศาลปกครอง ฉบับที่ ๑ฯ ๖) นาเสนอร่างแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปีฯ และแผนแม่บท
ศาลปกครอง ฉบับที่ ๑ฯ และ ๗) จัดทาเอกสารแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปีฯ และแผนแม่บทศาลปกครอง
ฉบั บที่ ๑ฯ ฉบั บสมบู รณ์ เสนอต่ อ ก.บ.ศป. เพื่ อโปรดพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบและกราบเรี ยนประธาน
ศาลปกครองสูงสุดเพื่อประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
กระบวนการจัดทาแผนแม่บทศาลปกครองฉบับใหม่มาจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร
ประชาชน และหน่วยงานภายนอกองค์กร ดังนี้
๑) การสอบทานร่างผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทา
แผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
๒) การเสนอความเห็นในคราวการสารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กร
และบุคคลภายนอกองค์กร
๓) การสั มมนาและประชุมเชิงปฏิบั ติการเพื่อจัดทาแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๘๐) และ (ร่ า ง) แผนแม่ บ ทศาลปกครอง ฉบั บที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จ านวน ๓ ครั้ ง ดั ง นี้
ครั้ ง ที่ ๑ วั น ที่ ๒๘ – ๒๙ สิ ง หาคม ๒๕๖๑ ครั้ ง ที่ ๒ วั น ที่ ๔ – ๕ กัน ยายน ๒๕๖๑ และครั้ งที่ ๓ วั น ที่

-ค๑๓ กั น ยายน ๒๕๖๑ ณ อาคารศาลปกครอง โดยได้เ ชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะริน ทร์ คณบดี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์
คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ เป็นวิทยากร การสัมมนาฯ มีผู้บริหารศาลปกครอง
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น เข้าร่วมสัมมนาฯ จานวน ๑๐๐ ท่าน และ
มีผู้บริหารสานักงานศาลปกครองและผู้อานวยการระดับสานักเข้าร่วมรับฟังข้อสังเกตและข้อแนะนา รวมทั้ง
ให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง จานวน ๑๐๐ คน แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยจานวน ๘ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ การบริหาร
จัดการคดีของศาลปกครอง กลุ่มที่ ๒ การบังคับคดีปกครอง กลุ่มที่ ๓ ศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลปกครอง
อัจฉริยะ (e – Admincourt /Smart Admincourt) กลุ่มที่ ๔ การพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
กลุ่มที่ ๕ การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคาวินิจฉัยของศาลปกครอง กลุ่มที่ ๖ การยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการองค์กร กลุ่มที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์และระบบการพัฒนาบุคลากร
และกลุ่มที่ ๘ การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
๔) ผลการสัมมนาอธิบดีและรองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หัวข้อ
“ปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานศาลปกครองและการบริหารจัดการคดีปกครอง” เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม –
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม The Regent Cha Am Beach Resort อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
๕) การรั บ ฟั งความเห็ น และข้ อเสนอแนะอย่ างรอบด้ าน จากการสั ม มนาฯ ครั้ ง ที่ ๓ เมื่ อ วั น ที่
๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการสัมมนาฯ เพื่อวิพากษ์ (ร่าง) แผนแม่บทศาลปกครองฯ ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นชอบ
ในหลักการของ (ร่ าง) แผนแม่บทศาลปกครองฯ และมีข้อเสนอแนะให้ นาไปรับฟังความเห็ นและข้อเสนอแนะ
อย่างรอบด้านอีกครั้งจากทั้งบุคลากรภายในและบุคคลภายนอกองค์กร เพื่อให้การจัดทาแผนแม่บทศาลปกครองฯ
มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น คณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครองด้านการบริหารและงบประมาณ จึงมีมติให้
สานักงานศาลปกครองนาเรื่ องดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านจากผู้บริ หารศาลปกครอง ตุลาการ
ศาลปกครอง และบุคลากรของสานักงานศาลปกครองทุกท่าน รวมทั้งบุคคลภายนอกองค์กรเพื่อให้เป็นไปตาม
ความเห็ นร่ วมกันของที่ ประชุมสั มมนาฯ ดั งกล่ าวข้ างต้ น ผ่ านแบบขอรับความคิดเห็ น และระบบออนไลน์
ทางอินทราเน็ต มีผู้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ จานวน ๗๑๘ ท่าน/คน ประกอบด้วย ผู้บริหารศาลปกครอง
และตุลาการศาลปกครอง จานวน ๑๓๗ ท่าน ประกอบด้วย ผู้บริหารศาลปกครองและตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด จานวน ๓๒ ท่าน และตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น จานวน ๑๐๕ ท่าน ผู้บริหารสานักงานศาลปกครอง
และบุคลากรของสานักงานศาลปกครอง จานวน ๓๗๓ คน ประชาชน หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จานวน ๒๐๘ คน ทั้งนี้ ในภาพรวม พบว่า ผู้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ ๙๐ เห็นว่า
(ร่าง) แผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) มีความเหมาะสมแล้ว
แผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ศาลปกครอง
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๘๐) ดั งนี้ “อ านวยความยุ ติ ธรรมทางปกครองด้ วยความเป็ นธรรม รวดเร็ ว ทั น สมั ย
เพื่อเสริ มสร้า งธรรมาภิบาลในสังคม และเป็นศาลแห่งความเป็นเลิศ ” หรือเป็นคติพจน์ว่า “เป็น ธรรม
รวดเร็ว ทันสมัย” ประกอบด้วย แผนแม่บทการพัฒนาศาลปกครอง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริห ารจั ดการคดี ป กครอง ด้านที่ ๒ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสั งคม ด้านที่ ๓ การพัฒนาศาลปกครอง
อัจฉริยะ (Smart Admincourt) ด้านที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และด้านที่ ๕
การยกระดับความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ในส่วนของเป้าประสงค์หลักของศาลปกครอง คือ ทุกภาคส่วนในสังคมมีความเชื่อมั่นในระดับสูง
ต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง และการดาเนินงานและการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด โดยสะท้อนผลสาเร็จของการดาเนินงานจากตัวชี้วัดเป้าประสงค์หลัก

-ง๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ๑) ร้อยละของทุกภาคส่วนในสังคมมีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
และ ๒) ศาลปกครองมีการดาเนินงานและการอานวยความยุติธรรมทางปกครองตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
พันธกิจ ประกอบด้วย ๕ พันธกิจ ได้แก่
พันธกิจที่ ๑ พิพากษาคดีและบังคับคดีปกครองด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม รวดเร็ว และเกิดสัมฤทธิผล
ทุกภาคส่วนในสังคมเข้าถึงการอานวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายและทั่วถึง
พันธกิจที่ ๒ วางหลักปฏิบัติราชการทางปกครองที่เป็นบรรทัดฐานในการใช้อานาจทางปกครอง
ที่เป็นธรรม เพื่อป้องกันและลดการเกิดข้อพิพาททางปกครอง
พันธกิจที่ ๓ ยกระดับการดาเนินงานของศาลปกครองให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
และมีธรรมาภิบาล เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ
พันธกิจที่ ๔ ส่ งเสริ มและเผยแพร่ ความรู้ ความเข้ าใจด้ านสิ ทธิ และหน้ าที่ ตามกฎหมายปกครอง
และหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากแนวคาวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม
พันธกิจที่ ๕ เสริ มสร้ างความสั มพั นธ์ และเครื อข่ ายความร่วมมื อทางการศาล ทางวิ ชาการ และอื่น ๆ
ที่จาเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ศาลปกครองได้กาหนดแผนที่นาทาง หรือ Road Map เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ศาลปกครองในระยะ ๒๐ ปี
โดยกาหนดเป้าหมายสาคัญที่ต้องการบรรลุเมื่อสิ้นสุดแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี แต่ละฉบับ ดังนี้
แผนแม่ บทศาลปกครอง ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ศาลปกครองจะพัฒนาการบริห ารจั ดการคดีและการจัดการองค์กรให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเมื่อสิ้นสุ ด
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศาลปกครองจะเป็นศาลที่มีการบริหารจัดการคดี การพิจารณาพิพากษาคดี และ
การบังคับคดี เป็นไปตามกรอบเวลามาตรฐานที่กาหนด มีระบบต้นแบบระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์
(e - Admincourt) และเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) พร้อมรับการตรวจสอบ (Accountability)
จากทุกภาคส่วน
แผนแม่บทศาลปกครอง ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
ศาลปกครองจะเป็นระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ (e - Admincourt) และมีมาตรฐานการบริหารจัดการคดีที่เป็นสากล
แผนแม่บทศาลปกครอง ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕) เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๕
ศาลปกครองจะเป็นศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt)
แผนแม่บทศาลปกครอง ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๗๕ – ๒๕๘๐) เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๘๐
ศาลปกครองจะเป็นศาลแห่งความเป็นเลิศ (Court Excellence)
โดยมุ่งหวังว่า ศาลปกครองจะมุ่งสร้างมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรม
ทางปกครองเทียบเท่าระดับสากล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ได้รับความเชื่อมั่น
จากประชาชน คู่กรณี นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะสนับสนุนให้ประเทศไทย เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจาชาติที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
แผนแม่บทการพัฒนาศาลปกครองทั้ง ๕ ด้าน จะมีการกาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดเป้าหมาย และแนวทาง
การพัฒนาที่สาคัญ ดังนี้
แผนแม่บทด้านที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีปกครอง ประกอบด้วย ๓ แผนแม่บทย่อย
ได้แก่ ประเด็ นแผนแม่บทที่ ๑.๑ การเสริ มสร้ างและพัฒนามาตรฐานการพิ จารณาคดี ให้ มี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่ อให้

-จประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอย่างทั่วถึง ประเด็นแผนแม่บทที่ ๑.๒ การพัฒนาระบบยุติธรรม
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและเป็นธรรม และประเด็นแผนแม่บทที่ ๑.๓ การบังคับคดีปกครองที่มีประสิทธิภาพ โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้ ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด คู่กรณีได้รับการอานวย
ความยุติธรรมทางปกครองที่รวดเร็ว ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
และการบั ง คับ คดี ป กครองเป็ น ไปด้ว ยความรวดเร็ว เยีย วยาความเดื อดร้อนเสี ยหายของคู่ กรณีได้ทั นกาล
สะท้อนความสาเร็จของการดาเนินงานจาก ๗ ตัวชี้วัด ดังนี้ ๑) จานวนคดีที่พิจารณาแล้วเสร็จ ๒) ร้อยละของคดี
ที่ศาลปกครองพิจารณาแล้วเสร็จในกรอบเวลามาตรฐาน ๓) ร้อยละของคดีที่ศาลปกครองสูงสุดยืนตามคาพิพากษา
และคาสั่งยืนตามคาพิพากษาและคาสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ๔) จานวนคดีค้างที่รับเข้าตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงไป
แล้วเสร็จ ๕) อัตราส่วนจานวนคดีที่ตุลาการศาลปกครองพิจารณาแล้วเสร็จในรอบปีต่อจานวนตุลาการศาลปกครอง
๖) ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง และ
๗) ร้อยละของคดีที่ดาเนินการบังคับคดีแล้วเสร็จ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ คือ “การเสริมสร้างและ
พัฒนามาตรฐานการพิจารณาคดีให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
อย่ า งทั่ ว ถึ ง การพั ฒ นาระบบยุ ติ ธ รรมสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ยั่ ง ยื น และเป็ น ธรรม และการบั ง คั บ คดี ป กครอง
เป็นที่ยอมรับและปฏิบัติตามคาบังคับ”
แผนแม่บทด้านที่ ๒ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการอานวยความยุติธรรมทางปกครอง และหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการจากคาวินิจฉัยของศาลปกครอง สะท้อน
ความสาเร็จของการดาเนินงานจาก ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ ๑) ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้ าที่และการอ านวยความยุ ติธ รรมของศาลปกครอง ๒) ร้อยละของเจ้าหน้ าที่ ของรั ฐที่ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการจากคาวินิจฉัยของศาลปกครอง และ
๓) ร้ อยละของจานวนหน่วยงานทางปกครองที่มีความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ ๘๐) และ
นาหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการจากคาวินิจฉัยของศาลปกครองไปใช้เป็นแนวทาง
การปฏิ บั ติ ร าชการ โดยมี แ นวทางการพั ฒ นาที่ ส าคั ญ คื อ “น าหลั ก กฎหมายปกครองและแนวทาง
การปฏิบัติราชการตามคาวินิจฉัยของศาลปกครองไปเผยแพร่ให้แก่ ประชาชน หน่วยงานทางปกครองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเป็นระบบและทั่วถึง”
แผนแม่บทด้านที่ ๓ การพัฒนาศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt) มีเป้าหมายเพื่อนา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการอานวยความยุติธรรมทางปกครอง เพื่อความโปร่งใส สะดวก และรวดเร็ว สะท้อน
ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น งานจาก ๒ ตั ว ชี้ วัด ได้ แ ก่ จ านวนระบบเทคโนโลยี ดิ จิทั ล ที่ พั ฒนาแล้ วเสร็ จ
ตามแผนที่กาหนด อัตราส่ วนที่เพิ่มขึ้ นของจ านวนขั้ นตอนในการอานวยความยุ ติธรรมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทั ล
เพื่อความโปร่งใสความสะดวก และรวดเร็ว และร้อยละของผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมีความพึงพอใจ
ต่อการใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้น โดยมี แนวทางการพัฒนาที่สาคัญ คือ “พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองสู่ศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์ เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชน
เข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย สู่การเป็นศาลปกครองอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบ”
แผนแม่บทด้านที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ มีเป้าหมาย
เพื่อให้บุคลากรศาลปกครองเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น
และเป็นมืออาชีพ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัยและมีธรรมาภิบาล แผนแม่บท
ศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี ได้รับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

-ฉที่กาหนด สะท้อนความสาเร็จของการดาเนินงานจาก ๗ ตัวชี้วัด ได้แก่ ๑) ร้อยละของบุคลากรศาลปกครองที่มี
การด ารงตนสอดคล้ องกับวัฒนธรรมศาลปกครอง ๒) ดัช นีความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรศาลปกครอง
๓) ร้อยละของบุคลากรศาลปกครองที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะที่จาเป็นตามเกณฑ์ที่กาหนด ๔) ร้อยละ
ของประชาชนผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง ๕) คะแนนผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครอง (ITA) อยู่ในระดับสูง ๖) ระดับความสาเร็จ
ในการปรับปรุงกระบวนการทางานและการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และ ๗) ร้อยละความสาเร็จ
ของโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติงานประจาปี โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ คือ “ยกระดับระบบบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็น เลิศ และพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีมาตรฐาน
ในระดับสากล เพื่อสนับสนุนการอานวยความยุติธรรมทางปกครองให้ทุกภาคส่วนในสังคมอย่างมีคุณภาพ”
แผนแม่บทด้านที่ ๕ การยกระดับความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม มีเป้าหมายเพื่อให้ศาลปกครองมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ
ระดับภูมิภาค ระดับนานาชาติ และศาลปกครองมีการศึกษา วิจัยเพื่อนามาพัฒนาระบบบริหารงานศาลและ
กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง สะท้อนความสาเร็จของการดาเนินงานจาก ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละของกิจกรรม
ความร่วมมือทางการศาลและวิชาการที่ดาเนินการร่วมกับเครือข่ายแล้วเสร็จ และจานวนรายงานผลการศึกษา
เพื่อพัฒ นาระบบบริหารงานศาลและกระบวนการยุติธ รรมทางปกครองที่จัดทาในแต่ล ะปี โดยมีแนวทาง
การพัฒนาที่สาคัญ คือ “การขยายและยกระดับความร่วมมือทางการศาล ทางวิชาการ และสร้างการยอมรับ
ระหว่า งประเทศ การวิจั ยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบบริ หารงานศาลและกระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครองสู่ความเป็นเลิศ”
ศาลปกครองได้กาหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๘๐) สู่การปฏิบัติ ทั้งในระดับศาลปกครอง ระดับสานักงานศาลปกครอง ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล
และมีระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานเพื่อให้ทราบว่าผลการดาเนินงานมีสถานะอยู่ในระดับใด
ดาเนินการไปในทิศทางใด สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้แล้วหรือไม่ และปัญหาอุปสรรค
เกิดขึ้ นจากสาเหตุ ใด เพื่อหาแนวทางการแก้ ไขปั ญหาอุ ปสรรคให้ งานบรรลุ เ ป้าหมายที่ กาหนดไว้ได้ อย่า ง
ทันสถานการณ์ โดยได้กาหนดกลไกการติดตาม เร่งรัดการดาเนินงานตามแผนการประเมินผลการขับเคลื่อนแผน
ที่มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีระบบติดตามประเมินผลแบบเรียลไทม์ (Real Time) เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน
อย่างเป็นระบบทั่วทัง้ องค์กร และรายงานผลการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลต่อคณะอนุกรรมการ
บริห ารศาลปกครองด้านการบริ หารและงบประมาณ คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) และ
กราบเรีย นประธานศาลปกครองสูงสุ ด เป็นรายไตรมาส และรายปีงบประมาณ และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
การประกาศใช้แผนแต่ ละฉบับ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุความก้าวหน้าของการดาเนินการ
ตามแผน ปั ญหา อุป สรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินการให้ เป็นไปตามแผนดังกล่ าวด้ว ย และโดยที่
ในปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆ ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง จาเป็นต้องมีการทบทวนแผนแม่บท
ศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี ทุกระยะ ๕ ปี เพื่อให้มีความสอดคล้องกับผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง หรือในกรณี
ที่สถานการณ์ของโลกหรือสถานการณ์ของประเทศเปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถหรือไม่เหมาะสมที่จะดาเนินการ
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้การจัดทาแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี

คานา
คณะกรรมการบริหารศาลปกครองในคราวการประชุมครั้งที่ ๒๑ - ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
ได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครอง
ด้านการบริหารและงบประมาณ เสนอ ซึ่งการจัดทาแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
ดาเนิ นการภายใต้หลั กวิชาการและกระบวนการมีส่ วนร่วมของผู้ บริหารศาลปกครอง ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ด
ตุล าการในศาลปกครองชั้น ต้น ผู้ บ ริ ห ารส านักงานศาลปกครองและบุคลากรของส านักงานศาลปกครอง
ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อย่างกว้างขวาง เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทาแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
ให้มีความครบถ้วน และสมบูรณ์
แผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นแผนพัฒนาระยะยาวฉบับแรก
ของศาลปกครอง ซึ่งจะใช้เป็นกรอบทิศทางการดาเนินงานของศาลปกครอง เพื่อให้ประชาชนได้รับการอานวย
ความยุติธรรมทางปกครองด้วยความเป็นธรรมโดยไม่ล่าช้า สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก
รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร โดยมีการนาเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็น
กลไกสาคัญในการลดความเหลื่อมล้าและความไม่เป็นธรรมในสังคม สร้างมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองเทียบเท่าระดับสากล และเป็นศาลแห่งความเป็นเลิ ศ ตามวิสัยทัศน์
ศาลปกครอง ๒๐ ปี ที่ ว่ า “อ านวยความยุติ ธ รรมทางปกครองด้ว ยความเป็ น ธรรม รวดเร็ ว ทัน สมั ย
เพื่อเสริมสร้า งธรรมาภิบาลในสังคม และเป็นศาลแห่งความเป็น เลิศ ” หรือเป็นคติพจน์ว่า “เป็นธรรม
รวดเร็ว ทันสมัย” ทั้งนี้ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ได้รับความเชื่อมั่น
จากประชาชน คู่กรณี นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ ตามวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

สารบัญ
หน้า
คาสั่งคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) ที่ ๘ /๒๕๖๒
เรื่อง ให้ใช้แผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

ก

บทสรุปผู้บริหาร

ข

คานา

ช

สารบัญ

ซ

บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ ความเป็นมา
๑.๒ กระบวนการจัดทาแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

๑
๑
๒

บทที่ ๒ โอกาสและความท้าทายภายใต้แผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ๖
๒.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
๖
๒.๒ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
๑๘
บทที่ ๓ สาระสาคัญของแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
๓.๑ วิสัยทัศน์ศาลปกครอง ๒๐ ปี
๓.๒ เป้าประสงค์หลัก/เป้าหมายระยะ ๒๐ ปี และตัวชี้วัดเป้าสงค์หลัก
๓.๓ พันธกิจ
๓.๔ แผนที่นาทาง (Road Map) การพัฒนาศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี
๓.๕ แผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี
๓.๖ แผนภาพความเชื่อมโยงแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี

๓๓
๓๓
๓๔
๓๕
๓๕
๓๘
๔๖

บทที่ ๔ แผนแม่บทศาลปกครองทุกระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
แผนแม่บทด้านที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีปกครอง
ประเด็นแผนแม่บทที่ ๑.๑ การเสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานการพิจารณาคดี
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพอย่างทั่วถึง
๑.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญในช่วงระยะเวลา ๒๐ ปี
๑.๑.๒ แนวทางการพัฒนา
๑.๑.๓ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๑.๑.๔ แผนงาน/โครงการสาคัญ

๔๗
๔๘
๔๘

-ซประเด็นแผนแม่บทที่ ๑.๒ การพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและเป็นธรรม
๑.๒.๑ เป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญในช่วงระยะเวลา ๒๐ ปี
๑.๒.๒ แนวทางการพัฒนา
๑.๒.๓ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๑.๒.๔ แผนงาน/โครงการสาคัญ
ประเด็นแผนแม่บทที่ ๑.๓ การบังคับคดีปกครองที่มีประสิทธิภาพ
๑.๓.๑ เป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญในช่วงระยะเวลา ๒๐ ปี
๑.๓.๒ แนวทางการพัฒนา
๑.๓.๓ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๑.๓.๔ แผนงาน/โครงการสาคัญ
แผนแม่บทด้านที่ ๒ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญในช่วงระยะเวลา ๒๐ ปี
๒.๒ แนวทางการพัฒนา
๒.๓ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๒.๔ แผนงาน/โครงการสาคัญ
แผนแม่บทด้านที่ ๓ การพัฒนาศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt)
๓.๑ เป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญในช่วงระยะเวลา ๒๐ ปี
๓.๒ แนวทางการพัฒนา
๓.๓ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๔ แผนงาน/โครงการสาคัญ
แผนแม่บทด้านที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ประเด็นแผนแม่บทที่ ๔.๑ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ
๔.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญในช่วงระยะเวลา ๒๐ ปี
๔.๑.๒ แนวทางการพัฒนา
๔.๑.๓ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๔.๑.๔ แผนงาน/โครงการสาคัญ
ประเด็นแผนแม่บทที่ ๔.๒ การบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐานในระดับสากล
๔.๒.๑ เป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญในช่วงระยะเวลา ๒๐ ปี
๔.๒.๒ แนวทางการพัฒนา
๔.๒.๓ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๔.๒.๔ แผนงาน/โครงการสาคัญ

๕๒

๕๗

๖๐

๖๖

๗๕
๗๕

๘๒

-ฌแผนแม่บทด้านที่ ๕ การยกระดับความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ประเด็นแผนแม่บทที่ ๕.๑ การขยายและยกระดับความร่วมมือทางการศาล
ทางวิชาการ และสร้างการยอมรับทั้งในและระหว่างประเทศ
๕.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญในช่วงระยะเวลา ๒๐ ปี
๕.๑.๒ แนวทางการพัฒนา
๕.๑.๓ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๕.๑.๔ แผนงาน/โครงการสาคัญ
ประเด็นแผนแม่บทที่ ๕.๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ระบบบริหารงานศาลและกระบวนการยุติธรรม
ทางปกครองสู่ความเป็นเลิศ
๕.๒.๑ เป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญในช่วงระยะเวลา ๒๐ ปี
๕.๒.๒ แนวทางการพัฒนา
๕.๒.๓ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๕.๒.๔ แผนงาน/โครงการสาคัญ
บทที่ ๕ แนวทางการขับเคลื่อน ระบบติดตามและประเมินผลสาเร็จการดาเนินงาน
ตามแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
๕.๑ แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) สู่การปฏิบัติ
๕.๒ กลไกการติดตามและประเมินผลสาเร็จการดาเนินงาน
ตามแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
๕.๓ ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
ภาคผนวก
ก คาสั่ง ก.บ.ศป. ที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครอง
ด้านการบริหารและงบประมาณ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
และที่เพิ่มเติม

๘๗
๘๗

๘๙

๙๓
๙๔
๙๗
๙๗
๙๙
ก๑

ข กระบวนการจัดทาแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

ข๑

ค อภิธานศัพท์

ค๑

-ญ-

สารบัญแผนภาพ
หน้า
แผนภาพ ๑.๑ กระบวนการจัดทาแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
แผนภาพ ๓.๑ แผนที่นาทาง (Road Map) การพัฒนาศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
แผนภาพ ๓.๒ แผนภาพความเชื่อมโยงแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
แผนภาพ ๕.๑ แนวทางขับเคลื่อนแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

๕
๓๗
๔๖
๙๓

บทที่ ๑

บทนา
๑.๑ ความเป็นมา
นับตั้งแต่เปิดทาการศาลปกครองเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นมา ศาลปกครองได้จัดทา
แผนเพื่อใช้ เป็ นกรอบทิ ศทางการดาเนิ นงานของศาลปกครองและส านั กงานศาลปกครองในแต่ ละช่ วงเวลา
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสิ้น จานวน ๕ ฉบับ ได้แก่ แผนแม่บทของศาลปกครอง
และสานักงานศาลปกครอง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘) แผนยุทธศาสตร์ศาลปกครอง (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒๕๕๑ แผนยุทธศาสตร์ศาลปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ แผนยุทธศาสตร์ศาลปกครอง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ และแผนยุทธศาสตร์ศาลปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑
ในช่ ว งของการจั ด ท าแผนฉบั บ ใหม่ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบทิ ศ ทางการด าเนิ น งานของศาลปกครอง
และสานักงานศาลปกครองมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ คือ การจัดทาแผนของศาลปกครองฉบับใหม่ต้องมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐
และแผนการปฏิรูปประเทศ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้ ให้ ความเห็ นชอบในการจ าแนกการจัดท าแผนเป็ น ๓ ระดับ ได้ แก่ แผนระดับ ๑
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ หมายถึง ยุ ท ธศาสตร์ ช าติต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยการจั ดท ายุ ทธศาสตร์ ช าติ แผนระดับ ๒
หมายถึง แผนแม่บ ทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ และแผนความมั่นคงตามกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนระดับ ๓ หมายถึง แผนที่จัดทาขึ้น
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของแผนระดับ ๑ และแผนระดับ ๒ ให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
คณะอนุ กรรมการบริหารศาลปกครองด้านการบริหารและงบประมาณซึ่งมีอานาจหน้าที่ ในการพิจารณา
กลั่ นกรอง ประเมิ น วิ เคราะห์ และก ากั บการจั ดท าแผนยุ ทธศาสตร์ และแผนปฏิ บั ติ การในการด าเนิ นงาน
ของศาลปกครองและส านั กงานศาลปกครอง เพื่ อเสนอคณะกรรมการบริ หารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) จึ งได้ มี มติ
คณะอนุกรรมการฯ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑ – ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ให้ปรับชื่อและ
ห้วงระยะเวลาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของศาลปกครอง เป็น การจัดทาแผนแม่บทศาลปกครองระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) โดยแบ่งการจัดทาแผนออกเป็น ๔ ฉบับ ระยะเวลาฉบับละ ๕ ปี เพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ แผนแม่บทศาลปกครอง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แผนแม่บทศาลปกครอง ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนแม่บทศาลปกครอง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) และแผนแม่บทศาลปกครอง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐) รวมทั้งเห็นชอบแนวทางการจัดทาแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) พร้อมทั้งมอบหมายให้สานักงานศาลปกครองนาเสนอเรื่องแนวทางการจัดทาแผนแม่บท
ศาลปกครองระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ให้ ก.บ.ศป. เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป
ก.บ.ศป. ในคราวการประชุมครั้งที่ ๕ - ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาเรื่อง
แนวทางการจัดทาแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แล้ว มีมติเห็นชอบแนวทาง
การจั ดทาแผนแม่บทฯ ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครองด้านการบริห ารและงบประมาณเสนอ
ซึ่งสานักงานศาลปกครอง โดยสานักบริหารยุทธศาสตร์ได้ดาเนินกระบวนการจัดทาแผนแม่บทศาลปกครอง

-๒ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ภายใต้หลักวิชาการและกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหารศาลปกครอง
ตุลาการในศาลปกครองสู งสุด ตุล าการในศาลปกครองชั้นต้น ผู้ บริห ารส านักงานศาลปกครองและบุคลากร
ของสานักงานศาลปกครอง ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานทางปกครอง
และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างกว้างขวาง เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทาแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ให้มีความครบถ้วน และสมบูรณ์
ทั้งนี้ ในกระบวนการจั ดทาแผนแม่บทฯ ได้พิจารณาความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีองค์ประกอบของแผนตามที่กาหนด เพื่อแสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็ น
การพัฒนาจากแผนระดับต่างๆ อย่างเป็นระบบ สามารถนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายในแต่ละระดับได้อย่าง
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

๑.๒ กระบวนการจัดทาแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) ให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดทาแผนแม่บท
ศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) (ในขณะนั้น) โดยจาแนกขั้นตอนหลักที่สาคัญ จานวน ๗ ขั้นตอน
ดังนี้
๑) การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครองด้านการบริหารและงบประมาณ เพื่อให้
คาปรึกษาแนะนาในการจัดทาแผนแม่บ ทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และพิจารณา
ความเหมาะสมของตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานตามแนวทางการจัดทาแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ 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 าเนิ น งานของศาลปกครองและส านั ก งานศาลปกครองอย่ า งรอบด้ า น โดยใช้เ ครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ
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)
- ความเชื่อมโยงกับยุ ทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ชาติ แผนพั ฒนา
เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่สิ บสอง (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕)๑ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนแม่บท
การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ นโยบายรัฐบาล นโยบายประเทศไทย ๔.๐
(Thailand 4.0) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ
๑

ขยายระยะเวลาการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสองต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามบทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติส ภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติ
ตามประกาศพระราชโองการ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๙ ที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕”

-๓- กรอบสากลเพื่อความเป็นเลิศของศาล (International Framework for Court Excellence:
IFCE)
- เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ 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 บุ คลากร ทั กษะ ความรู้ ความสามารถ ค่ า นิ ยมร่ ว มและ
วัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น
- ข้ อ มู ล จากการขอรั บ ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะจากผู้ บ ริ ห ารศาลปกครอง
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น
- ข้อมูลจากการสารวจความคิดเห็นของผู้บริหารสานักงานศาลปกครองและบุคลากร
ของสานักงานศาลปกครอง
- กฎหมายและร่ างกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ข้ อบั งคั บที่ เกี่ ยวข้ องกั บศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง และสานักงานศาลปกครอง
- ผลการดาเนินงานของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครองในช่วงเวลาที่ผ่านมา
และการบริหารจัดการที่เกีย่ วข้อง เช่น ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ศาลปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ –
๒๕๖๑ แผนปฏิบัติการระยะ ๔ ปี และแผนการปฏิบัติงานประจาปี เป็นต้น
๓) กาหนดทิศทางการพัฒนาศาลปกครองและสานักงานศาลปกครองในระยะยาวและระยะสั้น
โดยกาหนดทิศทางที่ศาลปกครองและสานักงานศาลปกครองมุ่งที่จะไปสู่ผลผลิตและผลลัพธ์ระดับสูงที่ต้องการ
จะให้เกิดสั มฤทธิผล ได้แก่ การกาหนดวิสั ยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก พันธกิจ แนวทางการดาเนินการ/พัฒนา
รายด้าน เป้าประสงค์แนวทางการดาเนินการ/พัฒนา (กลยุทธ์) แผนภาพความเชื่อมโยงแผนแม่บทศาลปกครอง
การดาเนินงานของศาลปกครอง กรอบแนวทางการดาเนินงานในแต่ละระดับและรูปแบบต่างๆ ที่มีความเหมาะสม
กับองค์กรมากที่สุ ด รวมทั้ง แนวทางการขับเคลื่ อนแผนแม่บทศาลปกครองฯ สู่ การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ตลอดจนระบบการติดตามและประเมินผลส าเร็จการดาเนินงานตามแผนแม่บทศาลปกครองฯ โดยมีแนวทาง
การประเมินความสาเร็จการดาเนินงานตามแผนแม่บทศาลปกครองฯ ตัวชี้วัดความสาเร็จการดาเนินงานและ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนแม่บทศาลปกครองฯ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กลไกการติดตามและประเมินผล
สัมฤทธิ์การดาเนินงานตามแผนแม่บทศาลปกครองฯ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในองค์ก ร ผู้ทรงคุณวุฒิ
และหน่วยงานภายนอกองค์กร ได้มีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ และเสนอทิศทาง
การพัฒนาองค์กรของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครองในอนาคต ผ่านการสารวจความคิดเห็น และ
การสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้
(๑) การสารวจความคิดเห็น จากกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ประกอบด้วย
- ผู้บริหารศาลปกครองและตุลาการในศาลปกครองสูงสุด อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นและ
ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ใช้วิธีการขอรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยใช้แบบขอรับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ

-๔- ผู้ บ ริ ห ารส านั ก งานศาลปกครอง และบุ ค ลากรของส านั ก งานศาลปกครอง ทั้ ง ใน
ส่วนกลางและในภูมิภาค ใช้วิธีการสารวจความคิดเห็น โดยใช้แบบสารวจความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Online
Survey)
- ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกใช้แบบสารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
- บุ คคล และ/หรื อหน่ ว ยงานภายนอกองค์กร ดาเนินการส ารวจความคิดเห็ นโดยใช้
แบบสารวจความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Online Survey)
(๒) การสั ม มนาและประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ใช้ วิ ธี จั ด สั มมนาและประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
เพื่อระดมความเห็นจากตุลาการศาลปกครองและบุคลากรของสานักงานศาลปกครอง เพื่อให้ได้ความคิดเห็น
อย่างรอบด้าน โดยจัดการสัมมนาฯ ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๑ จานวน ๓ ครั้ง ดังนี้
ครั้ งที่ ๑ การสั มมนาและการประชุมเชิงปฏิบั ติการเพื่อกาหนดวิ สั ยทัศน์ ศาลปกครอง
เป้าประสงค์หลัก พันธกิจ แนวทางการดาเนินการ/พัฒนารายด้าน และแผนภาพความเชื่อมโยงการดาเนินงาน
ของศาลปกครอง
ครั้งที่ ๒ การสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินการ/พัฒนา
แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทศาลปกครองฯ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ระบบติดตามและประเมินผลสาเร็จ
การดาเนินงาน
ครั้งที่ ๓ การนาเสนอและวิพากษ์ร่างแผนแม่บทศาลปกครองฯ จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรวบรวมประเด็น ความคิดเห็ น และข้ อเสนอแนะไปปรับปรุง ร่างแผนแม่บทศาลปกครองฯ ให้ มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารศาลปกครอง ตุลาการศาลปกครอง
ในศาลปกครองสู ง สุ ด ตุ ล าการในศาลปกครองชั้ น ต้ น ผู้ บ ริ ห ารส านั ก งานศาลปกครอง ผู้ บ ริ ห ารระดั บ
ผู้อานวยการสานัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับอนุญาตให้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปารีณา ศรีวนิชย์
คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ เป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร ณ ห้องสัมมนา ชั้น ๑๑
อาคารศาลปกครอง
๔) ยกร่างแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ฉบับที่มีเนื้อหา
ครบถ้วน
๕) ประชาพิจารณ์ร่างแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้บริหารศาลปกครอง ตุลาการศาลปกครอง บุคลากรของสานักงานศาลปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ
บุคคลและ/หรือหน่วยงานภายนอก
๖) นาเสนอร่างแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ต่อคณะอนุกรรมการ
บริหารศาลปกครองด้านการบริหารและงบประมาณ และ ก.บ.ศป. พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ
๗) จัดทาเอกสารแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ฉบับสมบูรณ์ เสนอ
ก.บ.ศป. เพื่อประกาศใช้อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ในรูปแบบและ
ช่องทางที่หลากหลาย
ทั้ ง นี้ ขั้ น ตอนการจั ด ท าแผนแม่ บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) สรุ ปได้
ดังแผนภาพ ๑.๑

-๕คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทาแผนแม่บทศาลปกครอง

๗ ขั้นตอนการจัดทาแผนแม่บทศาลปกครอง

แผนภาพ ๑.๑ ขั้นตอนการจัดทาแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

บทที่ ๒
โอกาสและความท้าทาย
ภายใต้แผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มทางยุ ท ธศาสตร์ โดยการวิ เคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายนอกองค์ กร
และภายในองค์กรที่ส่งผลต่อการดาเนินงานของศาลปกครองถือเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สาคัญในกระบวนการจัดทา
แผนแม่บทศาลปกครอง เพื่อนาไปใช้ในการกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานของศาลปกครองในระยะ ๒๐ ปีต่อไป
ให้สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับศักยภาพ
การดาเนินงานภายในของศาลปกครองอย่างแท้จริง และโดยที่ในช่วงแผนยุทธศาสตร์ศาลปกครอง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับองค์กร
ศาลปกครอง ซึ่ง ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของศาลปกครองอย่างมีนัยส าคัญหลายประการ ในการนี้
เพื่ อ ให้ ก ารวิ เคราะห์ ข้ อมู ลเป็ นไปอย่ างรอบด้ าน ครอบคลุ มปั จจั ยส าคั ญที่ ส่ งผลกระทบต่ อการด าเนิ นงาน
ของศาลปกครอง จึงได้นากรอบแนวคิด PESTEL และ 7S McKINSEY Analysis มาใช้เป็นแนวทางในการรวบรวม
ข้อมูล เพื่อนาไปใช้ประกอบการกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานของศาลปกครองในระยะ ๒๐ ปีต่อไป โดยได้
รวบรวมประเด็นสถานการณ์สาคัญที่มีผลกระทบและท้าทายการดาเนินงานของศาลปกครองจาแนกการนาเสนอ
เป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร และผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร รวมทั้งสรุปประเด็นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ได้ดังนี้
๒.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
การนาเสนอสภาพแวดล้ อมภายนอกองค์กรที่อาจจะมีผ ลกระทบและท้าทายต่อการดาเนินงาน
ของศาลปกครอง จ าแนกเป็ น ๖ ปัจ จั ย ได้แก่ ปัจจัยด้านนโยบายและการเมือง (Policies and Political
Factors) ปั จ จั ย ด้ า นเศรษฐกิ จ (Economic Factors) ปั จ จั ย ด้ า นสั ง คม (Social Factors) ปั จ จั ย ด้ า น
เทคโนโลยี (Technological Factors) ปั จ จัยด้านสิ่ งแวดล้ อม (Environmental Factors) และปัจจัยด้าน
กฎหมาย (Legal Factors) สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
ปัจจัยด้านนโยบายและการเมือง (Policies and Political Factors)
ในช่วงเวลาของการจัดทาแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปีฯ มีปัจจัยด้านนโยบายและการเมือง
หลายประการทั้งในระดับประเทศและระดับโลกที่ส่งผลกระทบและท้าทายต่อการดาเนินงานของศาลปกครอง
ที่ส าคั ญ เช่ น (๑) นโยบายการบริ หารราชการแผ่ น ดิ น ของคณะรั ฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จั นทร์ โอชา
นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งประกอบด้วย นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน
และนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาลปกครอง ดังนี้ (๑) นโยบายข้อ ๑๑ การปฏิรูป
การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น การปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการให้บริการ
ของภาครัฐ และการบูรณาการการทางานของหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้กระบวนการยุติธรรมจะต้องเป็นที่พึ่ ง
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง กฎหมายจะต้องได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และเกิดประโยชน์
ต่ อประชาชนโดยรวม โดยรั ฐบาลได้ ก าหนดนโยบายการด าเนิ นการ เช่ น การพั ฒนาโครงสร้ างและระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการ

-๗บริ ห ารจั ดการภาครั ฐ (๒) นโยบายข้อ ๑๒ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ และ
กระบวนการยุ ติธ รรม ข้อ ๑๒.๑ แก้ไขปั ญหาทุจริต และประพฤติมิช อบ โดยจั ดให้ มีมาตรการและระบบ
เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ช่วยป้ องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด ฯลฯ ข้อ ๑๒.๒
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้ดาเนินงานสอดประสานกัน
อย่ างเป็ นองคาพยพ เพื่ อให้ สามารถจั ดการกั บข้ อขั ดแย้ งและกรณี พิ พาทได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยเน้ น
การทางานเชิงรุก รวมทั้งพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถอานวยความยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรม
เสมอภาค โปร่งใส รวดเร็ว ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมได้
และสร้างสังคมที่พัฒนาอย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้า เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียม พร้อมทั้งผลักดัน
ให้ เกิดการน าเทคโนโลยี ดิจิ ทัลและนวั ตกรรมสมัยใหม่ มาใช้ ในการพั ฒนาระบบฐานข้ อมูลกฎหมาย พั ฒนา
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่ อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือก
ปฏิบัติและเป็นธรรม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จาเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว (๓) ร่างกฎหมายที่สาคัญที่คณะรัฐมนตรีจะตราขึ้น
เพื่อดาเนิ นการตามรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๖ การปฏิ รูปประเทศ
มีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมและวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม รวมอยู่ด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ศาลปกครองโดยตรง ตลอดจนนโยบายเร่งด่วน ข้อ ๑๐ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยมุ่งสู่ความ
เป็นรัฐบาลดิจิทัลที่โปร่งใสตรวจสอบได้ พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ฯลฯ (๒) แผนพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ได้กาหนดให้มีการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพหลายประการ โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาลปกครอง เช่น ให้มีการปฏิรูปโครงสร้าง
ขององค์กรศาล พัฒนาระบบวิธีพิจารณาคดีและระบบองค์คณะในองค์กรศาล แก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
ที่เชี่ยวชาญและสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรศาล พัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม
ด้วยตัวชี้วัดคุณภาพกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ และมีกระบวนการกาหนดตัวชี้วัดเป็นระบบเปิดให้สามารถ
เป็นเครื่องมือให้รัฐบาลและประชาชนติดตามตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมได้
ทั้งในระยะกลางและระยะยาว เร่งรัดดาเนินการคดีในกระบวนการยุติธรรม ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
และการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมให้กับประชาชน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และพัฒนากลไกคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมและความขัดแย้งระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนของประเทศ และให้ประชาชน
เข้าถึงกระบวนการยุ ติ ธ รรมได้โ ดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสี ยค่ าใช้จ่ายสู งเกินสมควร (๓) ร่ างแผนแม่บท
การบริหารงานยุติ ธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ซึ่งกาหนดวิสัยทัศน์ “การบริ หารงาน
ยุติธรรมมีธรรมาภิบาลและทันสมัย ” ทั้งนี้ เพื่อให้ ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธ รรมเพิ่มขึ้น
โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม การส่งเสริมและ
พัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททั้งทางอาญา ทางแพ่ง และพาณิชย์ และทางปกครอง การพัฒนากฎหมายและ
ระบบบริหารงานยุติธรรม และการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมด้วยดิจิทัล (๔) การก้าวสู่ “ประเทศไทย ๔.๐” และ
“ระบบราชการไทย ๔.๐” ที่ มุ่ งเน้ น ให้ กระบวนการยุ ติ ธ รรมเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในการขั บ เคลื่ อ นและพั ฒ นา
ขีดความสามารถของประเทศไทยโดยภาพรวม รวมทั้งต้ องช่ วยแก้ ปั ญหาของประเทศ เช่ น ความเหลื่ อมล้ า
ความโปร่ งใสและความล่ าช้ าของระบบงานภาครั ฐ การพั ฒนาทางด้ านเทคโนโลยี ให้ เป็ นประโยชน์ ต่ อ ด้ า น
กระบวนการยุติธรรม เช่น ระบบฐานข้อมูลและตัวกลางเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างคู่ความและศาล ระบบสื่อกลาง
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างคู่ความ ศาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสร้างแหล่งข้อมูลสาหรับใช้

-๘ตรวจสอบข้อมูลทางคดีที่เชื่อถือได้ มีความต่อเนื่อง และตรงกับสถานะปัจจุบัน การทางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก (Better Governance, Happier Citizens) ยกระดับการให้บริการ
ประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้นง่ายขึ้น และถูกลง (Faster, Easier and Cheaper) ปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ อานาจ
หน้าที่ รูปแบบการปฏิบัติราชการ การบริหารจัดการการเงินและทรัพยากรที่คุ้มค่า เน้นรูปแบบดิจิทัล เชื่อมโยง
และบู รณาการระหว่างกัน ใช้ประโยชน์ จากข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology)
ได้อย่างปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน โดยมีแผนปฏิบัติการด้านการสร้างและ
พัฒนากาลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ รองรับการขับเคลื่อนให้เกิด
การปรั บเปลี่ยนขนานใหญ่ ในระดับหน่ วยงาน (Radical Change) ในภาครัฐเพื่อไปสู่ การเป็นรัฐบาลดิ จิ ทัลและ
ดิ จิ ทั ล ไทยแลนด์ (๕) เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals: SDGs)
ของสหประชาชาติ ที่มุ่งเน้นสนับสนุนสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดให้มีการเข้าถึง
ความยุติธรรมสาหรับทุกคน ส่งเสริมนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ และสร้างหลักประกันว่าจะมี
การเข้าถึงความยุ ติธ รรมอย่ างเท่าเที ย มแก่ทุกคน และ (๖) นโยบายที่สาคั ญในระดับสากลที่เ กี่ยวข้อ ง
กับกระบวนการยุติ ธรรมทางปกครองและศาล นวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง การสร้าง
มาตรฐานพิ จ ารณาคดี ป กครองอย่ า งเป็ น ธรรม การน ากรอบสากลเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ของศาล (IFCE)
มาปรับใช้ในการยกระดับการพัฒนาสู่ศาลแห่งความเป็นเลิศ (Court Excellence) รวมทั้งการกาหนดเป้าหมาย
และตัวชี้วัดกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของต่างประเทศ อาทิ ศาลปกครองสาธารณรัฐฝรั่งเศส
สาหรับปัจจัยร่วมด้านนโยบายและการเมือง ซึ่งเป็นประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่สาคัญ คือ หลักการ
และแนวคิดที่จะทาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม เสมอภาค
และมุ่งให้กระบวนการยุติธรรมมีความเป็นธรรม โปร่งใส มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ดังนั้น จึงเป็น
โอกาสของศาลปกครองในการน านโยบายและองค์ ค วามรู้ ต่ า งๆ ทั้ ง ในระดั บ ประเทศและระดั บ สากล
มาประยุกต์ใช้ในการยกระดับการพัฒนาองค์กรสู่ศาลแห่งความเป็นเลิศ
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors)
สถานการณ์และแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบและท้าทายต่อการดาเนินงานของศาลปกครอง
ในระยะ ๒๐ ปี คือ การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจของภาครัฐ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทาให้เศรษฐกิจไทยมีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง และความพร้อม
ที่จะได้รั บการพัฒนาต่อยอดเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ ว ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ ตามเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการลงทุนภาครัฐ โดยการ
เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบลงทุน การดาเนินโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ การพัฒนา
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน การจัดทาแผนและขับเคลื่อนการลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจในระดับภาคและจังหวัดสาคัญๆ มีความเป็นไปได้
ที่ อ าจจะมี ก ารน าคดี ม าสู่ ศ าลปกครองเพิ่ ม มากขึ้ น อั น เนื่ อ งมาจากข้ อ พิ พ าทระหว่ า งรั ฐ หรื อ หน่ ว ยงาน
ภาคเอกชนที่ได้รับงานจากรัฐกับประชาชนในพื้นที่ที่ลงทุนโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจต่างๆ
ขณะทีแ่ นวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารความเร็วสูง ทาให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ
ในรูปแบบใหม่ในทุกสาขาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e - Commerce) ซึ่งในอนาคตอาจมี
ข้อพิพาททางปกครองจากการแข่งขันทางการค้า และ/หรือระหว่างหน่วยงานทางปกครองกับเอกชนหรือ
ประชาชนอันเนื่องมาจากกิจกรรมและ/หรือการกากับดูแลเศรษฐกิจดิจิทัล และหลายกรณีอาจเป็นคู่กรณีซึ่งเป็น
นิติบุคคล/บุคคลต่างชาติ อันเนื่องมาจากเศรษฐกิจไร้พรมแดน

-๙นอกจากนี้ ธนาคารโลกได้ ประเมิ นความยาก - ง่ ายในการเข้ าไปประกอบธุ รกิ จ (Ease of doing
business) ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยในส่วนคุณภาพของกระบวนการยุติธรรมพิจารณาจาก ๔ ดัชนี ได้แก่
โครงสร้ างศาลและกระบวนพิจารณาคดี การบริหารจั ดการคดี ศาลอัตโนมัติ (หรือระบบสารสนเทศสนับสนุน
การพิจารณาคดี เช่น ศาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e - Court) และการระงับข้อพิพาททางเลือก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพด้ านระยะเวลาในกระบวนการพิ จารณาพิ พากษาคดี ศาลปกครองได้ น าเกณฑ์ ก ารประเมิ น
ประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนพิจารณาคดีที่ธนาคารโลกกาหนด (Good practices) มาเป็นต้นแบบ
(Benchmark) เพื่อกาหนดทิศทางในการพัฒ นาระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออานวยความยุติธรรม
แก่ คู่ กรณี แ ละให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนผ่ า นช่ องทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ รวมทั้ ง เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความโปร่ ง ใส
ของกระบวนการยุ ติ ธ รรมและพั ฒนาแนวทางการพิ จารณาพิ พากษาคดี ที่ เป็ นมาตรฐานผ่ านการเผยแพร่
คาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้นผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
(Mobile Application) และการประยุ กต์ ใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศขั้ นสู ง เช่ น ปั ญญาประดิษ ฐ์ (Artificial
Intelligence: AI) คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และ
ระบบจั ดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การนาบล็ อกเชน (Blockchain) มาใช้ ในการเพิ่ม ประสิ ท ธิภ าพ
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศและพัฒนากระบวนการดาเนินงานด้วยดิจิทัลในรูปแบบใหม่ๆ
เพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีช่วยสร้างบรรทัดฐานในการตัดสินคดี และมุ่งไปสู่การเป็นศาลปกครอง
อัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบต่อไป
ส าหรั บ ปั จ จั ย ร่ ว มด้ านเศรษฐกิจ ซึ่ ง เป็ นประเด็น ทางยุ ทธศาสตร์ ที่ส าคัญ คื อ ยุทธศาสตร์ ชาติ
ได้มุ่งยกระดับการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูง ทาให้ต้องมีการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนการเติบโต
ทางเศรษฐกิ จเป็ นจ านวนมาก การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ (Mega Projects) ตามนโยบายของรั ฐ บาล
อาจส่งผลให้เกิดข้อพิพาททางปกครองเพิ่มขึ้น รวมทั้งในส่วนของข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ เช่น คดีที่
เกี่ยวกับอนุ ญาโตตุล าการ คดีสั ญญาทางปกครองคดีเกี่ ยวกับการแข่งขันทางการค้าที่ เกี่ยวข้ อง ในขณะที่
คาพิพากษาของศาลปกครองอาจมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้ ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ
นอกจากนี้ การที่ องค์กรต่างๆ ในกระบวนการยุ ติธรรมทั้งในและต่างประเทศก าหนดตั วชี้ วัดผลการปฏิบั ติงาน
ของศาลและตุลาการที่ชัดเจน เพื่อยกระดับมาตรฐานการทางานให้มีความเป็นเลิ ศ การมุ่งสร้างมาตรฐานและ
เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองเทียบเท่าระดับสากลจะมีส่วนสาคัญต่อการขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน คู่กรณี นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors)
สถานการณ์และแนวโน้ มทางด้านสั งคมที่ส่ งผลกระทบและท้าทายต่อการดาเนิ นงานของศาลปกครอง
ในระยะ ๒๐ ปี เช่น (๑) ผลส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
เปรียบเทียบตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ โดยศูนย์สารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิต
พัฒ นบริ หารศาสตร์ พบว่า ภาพรวมร้ อยละความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธ รรมของศาลปกครองสูงขึ้น
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เท่ากับร้อยละ ๘๕.๔๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เท่ากับร้อยละ ๘๘.๓๘
และปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เท่ ากั บ ร้ อ ยละ ๙๐.๕๕ สิ่ งที่ ส าคั ญ คื อ ประชาชนและเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ
มีความคาดหวังต่อการอานวยความยุติธรรมทางปกครองที่รวดเร็ว เป็นธรรม และมีมาตรฐาน นอกจากนี้ ประชาชน
บางส่วนยังมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อานาจหน้าที่ โครงสร้าง และภารกิจของศาลปกครอง
ที่คลาดเคลื่ อน (๒) ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการทางานของรัฐ บาลและความพึงพอใจ
ต่อการให้ บริ การสาธารณะ ปี ๒๕๖๐ โดยสถาบันพระปกเกล้ า ซึ่งในภาพรวมของผลการส ารวจดังกล่ าวสะท้อน
ภาพว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่นในระดับสูงต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง นอกจากนี้ สถานการณ์

-๑๐ทางด้านสั งคมยั งบ่งชี้ว่า ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการใช้สิ ทธิทางศาล หากตนเองถูกละเมิดสิทธิ และ
มีแนวโน้มที่จะมีการฟ้องร้องคดีระหว่างประชาชน/ชุมชนกับหน่วยงานทางปกครองเพิ่มมากขึ้น (๓) การเข้าสู่
สังคมดิจิทัลของประเทศไทยทาให้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสาร เข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ข้อกฎหมาย บริการ
ต่ างๆ ของภาครั ฐ ได้ อย่ างรวดเร็ ว โดยมี แนวโน้ มจ านวนผู้ ใช้ อิ นเทอร์ เน็ ตและผู้ ใช้ โทรศั พท์ มื อถื อเพิ่ มขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง และ (๔) ทิศทางการพัฒนาสังคมของประเทศในระยะยาว ๒๐ ปี ตามยุทธศาสตร์ชาติมุ่งสู่การสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้การเติบโตของประเทศ
เป็นการเติบโตที่ยั่งยืนโดยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมการสร้างศักยภาพของคนและสังคม
ในการนาประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจทิ ัลและข้อมูลมาใช้อย่างทั่วถึง
ส าหรั บ ปั จ จั ย ร่ ว มด้ านสั งคม ซึ่ ง เป็นประเด็น ทางยุท ธศาสตร์ที่ ส าคั ญ คือ ประชาชนส่วนใหญ่
มีค วามเชื่อมั่น ต่ อการอานวยความยุติ ธ รรมของศาลปกครอง เกิดความตื่น ตัวในการใช้สิทธิ ทางศาล
หากตนเองถูกละเมิดสิทธิ และมีแนวโน้มที่จะมีการฟ้องร้องคดีระหว่างประชาชน/ชุมชนกับหน่วยงาน
ทางปกครองเพิ่มมากขึ้น ขณะที่การเข้า สู่ สังคมดิจิทัล เป็น โอกาสให้ประชาชนสามารถเข้า ถึง ความรู้
ทางด้ า นกฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธ รรมได้ โ ดยสะดวกยิ่ ง ขึ้ น อิ นเทอร์ เน็ ตได้ กลายเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ในวิถีชีวิตประจาวันของประชาชน จึงเป็นโอกาสของศาลปกครองในการพัฒนาบริการเพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงความรู้ทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา ผ่านระบบศาลปกครอง
อิเล็กทรอนิกส์ สู่ศาลปกครองอัจฉริยะ และยกระดับการพัฒนาองค์กรสู่ศาลแห่งความเป็นเลิศ
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological Factors)
สถานการณ์และแนวโน้มทางด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบและท้าทายต่อการดาเนินงานของศาลปกครอง
ในระยะ ๒๐ ปี คือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้านดิจิทัลได้พลิกโฉมรูปแบบ
การดาเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชนไปจากในอดีตโดยสิ้นเชิง ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยทางด้านสังคม
ดัง ที่ ได้ ก ล่ า วมาแล้ ว ข้ างต้ น กล่ า วคือ ประชาชนสามารถเข้ า ถึง ข้ อมู ล และองค์ ความรู้ ไ ด้อ ย่ างไร้ขี ด จากั ด
อิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ ก ลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในวิ ถี ชี วิ ต ของทุ ก คน ในขณะที่ รู ป แบบการติ ด ต่ อ และขอใช้ บ ริ ก าร
กับหน่วยงานของรัฐในรูปแบบเดิมๆ หลายบริการกาลังจะหายไป ทาให้ภาครัฐไทยต้องยกระดับ การพัฒนา
ประเทศ และการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่ความเป็นดิจิทัล
สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สาคัญ ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓
(ค.ศ. ๒๐๓๐) ๑ ได้ แก่ (๑) ข้ อมู ลมหาศาลในระบบคลาวด์ (Cloud) ซึ่ งเป็ น ผลสื บเนื่ องมาจากเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ถูกนามาใช้งาน ส่งผลให้ความต้องการรับ-ส่งข้อมูลในปริมาณมหาศาล
และความเร็วในระดับเรียลไทม์ (Real Time) ถูกส่ งผ่านระบบคลาวด์ (๒) เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์
(Cloud Computing) ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการใช้คลาวด์ผ่านศูนย์ข้อมูล (Data Center) เพียงแห่งเดียวไม่เพียงพอ
ทาให้ต้องกระจายศูนย์ข้อมูล (Data Center Multi-Tier) เพื่อตอบสนองความต้องการรับส่งข้อมูลจานวนมหาศาล
ได้ อย่ างรวดเร็ ว และจะช่ วยให้ อุ ป กรณ์ ป ลายทางสามารถท างานได้ อย่ างฉลาดมากยิ่ งขึ้ น (๓) เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถสื่อสารระหว่างกันมากขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทางานอย่างรวดเร็ว โดยคาดว่า
ปริมาณข้อมูลจะมีปริมาณระดับ Setabytes (เซตาไบท์ หรือเทียบเท่ากับ ๑ พันล้านเทราไบต์) ทั้งนี้ การ์ทเนอร์
(Gartner) ประเมินว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) การขยายตัวของเทคโนโลยี AI จะสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้สูง
ถึงระดับ ๒.๙ ล้านล้านเหรี ยญสหรัฐ และช่วยให้คนทางานประหยั ดเวลาทางานได้มากถึง ๖,๒๐๐ ล้ านชั่วโมง
(๔) เทคโนโลยี 5G ช่ วยให้ เกิ ดเทคโนโลยี การเชื่ อมต่ อสรรพสิ่ ง (Internet of Things: IoT) อย่ างเป็ นรู ปธรรม
๑

บริษัท เดลล์ อีเอ็มซี ประเทศไทย. (๒๕๖๒). เมื่อเทคโนโลยีกลายเป็นเครื่องมือหลัก ความต้องการด้านเทคโนโลยีจึงปรับตัวสูงขึ้น . [ออนไลน์].
เข้าถึงจาก https://www.marketingoops.com/exclusive/opinion/trend-technology-business/ (๖ สิงหาคม ๒๕๖๒).

-๑๑เนื่องจากความเร็วส่งข้อมูลปริมาณมหาศาลได้ใกล้เคียงกับเวลาจริง (Real Time) มากที่สุด จึงช่วยให้การประมวลผล
ทาได้เร็วมากขึ้น โดยเฉพาะการสร้างภาพเสมือนจริง รองรับการใช้เทคโนโลยีโลกเสมือน เช่น Virtual Reality (VR)
Augmented Reality (AR) Mixed Reality (MR) Game เป็นต้น ทั้งนี้ เทคโนโลยี IoT และเทคโนโลยี 5G จะช่วย
ให้การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ กับระบบอินเตอร์เน็ตทาได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งอาจจะได้เห็นการย้ายระบบการทางาน
อุปกรณ์ต่างๆ ไปสู่เว็บแอปพลิเคชัน (๕) AR /VR ประสบการณ์เสมือนจริง AR /VR ซึ่งเป็นเทคโนโลยีมีการพัฒนา
อย่างก้าวกระโดดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกอบรมและการทางานได้อย่างมี
อิสระมากขึ้น โดยไม่ได้จากัดว่าต้องอยู่ในที่ทางานเท่านั้น และสามารถนาพาบุคคลไปสู่สภาพแวดล้อมเสมือนจริง
และ (๖) Blockchain เป็นเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลแบบไม่ต้องอาศัยคนกลาง (Third Party) ในการจัดเก็บ
จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยและเปลี่ยนรูปแบบการทางานจากรูปแบบเดิมไปโดยสิ้นเชิง ทั้งใน
ภาคธุรกิจเอกชน และภาครัฐ๒ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เป็นความลับ จะไม่มีบุคคล
ที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงได้
ในมติของศาล มีตัวอย่างการนาเทคโนโลยีขั้นสูงมาสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี เช่น ศาลประชาชน
สูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เปิดศาลอินเทอร์เน็ต (Internet Court) จานวน ๓ แห่ง ได้แก่ ศาลอินเทอร์เน็ต
นครหางโจว (Hangzhou Internet Court) มณฑลเจ้อเจียง เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ศาลอินเทอร์เน็ตกรุงปักกิ่ง
(Beijing Internet court) และศาลอินเทอร์เน็ตแห่งนครกวางโจว (Guangzhou Internet Court) มณฑลกวางตุ้ง
(ก่วงตง) เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๑ โดยศาลดังกล่าวจะพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและคดีทรัพย์สิน
ทางปัญญา เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาอีคอมเมิร์ซ ลิขสิทธิ์ออนไลน์ สินเชื่อออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งคุณลักษณะ
สาคัญของศาลอินเทอร์เน็ต คือ การฟ้องคดีผ่านระบบออนไลน์ กระบวนการพิจารณาคดีผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
โดยที่ทุกฝ่ายไม่จาเป็นต้องไปศาลด้วยตนเอง ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของศาลสูงสุดแห่งประชาชนจีนที่จะให้ความเป็นธรรม
กับประชาชนทุกฝ่าย ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพการจัดกระบวนการพิจารณาคดี ที่ทันกับข้อพิพาทเกี่ยวกับ
อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นทั่วประเทศ โดยแสวงหานวัตกรรมในกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง๓
ขณะที่ทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของประเทศในระยะยาว ๒๐ ปี ตามยุทธศาสตร์ชาติมุ่งสู่การ
สร้างความพร้อมทางด้านโครงสร้ างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ทั้งในภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งการสร้างระเบียงทางด่วนดิจิทัล และเสริมสร้างความรู้
และโอกาสในการเข้าถึงโครงข่ ายบรอดแบรนด์ หลากรูปแบบ การสนับสนุนและเร่งรัดการนาวิทยาศาสตร์
ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ การออกแบบที่คานึงถึงผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ในรูปแบบที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ จากข้อมูลหลากหลายแหล่งให้เกิดประโยชน์สู งสุดในการเพิ่มศักยภาพคนในสังคม
ด้ว ยการเข้าถึงความรู้ เครื่ องมือ บนพื้น ฐานของธรรมาภิบาลข้อมูล ซึ่งครอบคลุ มความปลอดภัยไซเบอร์
ความมีจริยธรรม และการไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งถ่ายระดับสู่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๒
การพัฒ นากฎหมายและกระบวนการยุ ติธ รรม ซึ่ง กาหนดให้ มีก ารนานวั ตกรรมและเทคโนโลยีดิ จิทั ล มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ส าหรั บ ปั จ จั ย ร่ ว มด้า นเทคโนโลยี ซึ่ง เป็น ประเด็ นทางยุ ทธศาสตร์ ที่ส าคัญ คื อ ความก้า วหน้ า
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้านดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้ภาครัฐไทยต้องยกระดับ
การพัฒ นาประเทศ และการบริ หารราชการแผ่ น ดิน ไปสู่ค วามเป็น ดิ จิทั ล (Digital Thailand) ดั งนั้ น
๒

สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. (๒๕๖๒). Blockchain & Thailand 4.0.
[ออนไลน์]. เข้าถึงจาก http://tiny.cc/5f4saz (๖ สิงหาคม ๒๕๖๒).
๓
ผู้จัดการออนไลน์. (๒๕๖๑). ความยุติธรรมไม่ล่าช้า จีนเปิดศาลคดีอินเทอร์เน็ตแห่งที่ ๓ ในกวางโจว. [ออนไลน์]. เข้าถึงจาก
https://mgronline.com/china/detail/9610000097924/ (๖ สิงหาคม ๒๕๖๒).

-๑๒ศาลปกครองจึงมีความจาเป็ นต้องประยุ กต์ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารในด้านดิจิทัล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศาลปกครองให้สอดรับกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการคดี และการดาเนิน
กระบวนการพิจารณา การพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองเพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชน
เข้าถึงได้ อย่ างสะดวกและรวดเร็ ว การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศขั้น สู ง (AI, Cloud Computing,
Machine Learning, Big Data, Blockchain ฯลฯ) เพื่อศึกษาและสกัดรูปแบบและแนวโน้มของเหตุแห่งการฟ้องคดี
และเพื่อเผยแพร่ความรู้เชิงป้องกัน เกี่ยวกับเหตุแห่งการฟ้องคดี รวมถึงปรับปรุงประสิ ทธิภาพและคุณภาพ
ของกระบวนการยุติธรรมและกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง เพื่อช่วยสร้างบรรทัดฐานในการตัดสินคดีและ
มุ่งไปสู่การเป็นศาลปกครองอัจฉริยะ
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Factors)
สถานการณ์ แ ละแนวโน้ ม ทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส่ ง ผลกระทบและท้ า ทายต่ อ การด าเนิ น งาน
ของศาลปกครองในระยะ ๒๐ ปี คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ ซึ่งประชาคมโลก
ตกลงร่วมกันที่จะใช้ เป็ นกรอบในการดาเนิ นงานด้านการพัฒนา ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๑๖ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ไปจนถึง
ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓) ทาให้เกิดมาตรการและความตื่นตัวในมิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมเป็ น อย่างสู ง ใน ๒ มิติส าคัญ ดังนี้ (๑) มิติด้านการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้ อมและเสริมสร้างองค์กร
สุขภาวะ แนวนโยบาย มาตรการ และกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน ได้ส่งผลต่อการสร้างพื้นที่
สี เขีย วเพื่อสภาพแวดล้ อ มที่ดีภ ายในอาคารศาลปกครอง ขณะที่ กระแสการพัฒ นาองค์กรในระดั บสากล
ได้ให้ ความสาคัญกับการยกระดับ องค์กรสู่ การเป็นองค์กรสุขภาวะหรือองค์กรแห่ งความสุข ส่งผลต่อการ
เสริมสร้างศาลปกครองให้เป็นองค์กรแห่งความสุข และ (๒) มิติด้านการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม องค์กรภาคประชาสังคม
ภาคประชาชน และชุมชนมีความตื่นตัวในการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทาให้มีข้อพิพาท
จากการกระทาละเมิดของหน่วยงานรัฐกับประชาชน/ชุมชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากการดาเนินโครงการที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนนามาสู่การฟ้องคดีปกครองเป็นจานวนมาก
ขณะที่ยุ ทธศาสตร์ ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศก็ได้ระบุ
ประเด็นกระบวนการยุ ติธรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไว้โดยชัดแจ้ง ในยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๖.๒ “พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม
และระบบประชาธิป ไตยสิ่ ง แวดล้ อ มเกี่ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อมที่ มี
ประสิทธิภาพ” แผนแม่บ ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๑๘ การเติบโตอย่างยั่งยืน กาหนดให้มีการ
ยกระดับกระบวนทัศน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม
และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม พัฒนาและดาเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่ อกาหนดอนาคต
ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล และ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ประเด็นปฏิรูปที่ ๗: ระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับศาลปกครองโดยตรง
โดยกาหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อทาหน้าที่จัดทาข้อเสนอ
การพัฒนาระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบการบังคับคดีทางสิ่งแวดล้อม ระบบการระงับข้อพิพาททางเลือกและ
กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ทางสิ่งแวดล้อม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับคดีสิ่งแวดล้อม ระบบการ

-๑๓ฝึกอบรมบุคลากร ระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินการ และการพัฒนาระบบงานของคดีสิ่งแวดล้อม
ในภาพรวม กฎระเบียบวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมเฉพาะเรื่อง เป็นต้น
ส าหรั บ ปั จ จั ย ร่ ว มด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง เป็ น ประเด็ น ทางยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส าคั ญ คื อ เป้ า หมาย
การพัฒนาที่ยั่ งยื นของสหประชาชาติ ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓) ทาให้ เกิ ดมาตรการและความตื่ นตั ว
ในมิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างสูง ทั้งในมิติของการอนุรักษ์ และการพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนได้รับการบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ และส่งผลกระทบต่อการดาเนิน งานของศาลปกครอง ทั้ งโดยทางตรงและ
ทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาพิพากษาคดีสิ่งแวดล้อมและการบังคับคดี
ปัจจัยด้านกฎหมาย (Legal Factors)
ในช่ ว งเวลาของการจั ด ท าแผนแม่ บ ทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี ฯ มี ปั จ จั ย ด้ า นกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมหลายประการทั้งในระดับประเทศและระดับโลกที่ส่งผลกระทบและท้าทายต่อการดาเนินงาน
ของศาลปกครอง ได้แก่ รั ฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ยุทธศาสตร์ช าติและ
การปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับศาลปกครอง สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๖๘ รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ
เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร
รัฐพึงมีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม ให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้โดยเคร่งครัด ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงาใดๆ
รัฐพึงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จาเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือด้อยโอกาส
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมตลอดถึงการจัดหาทนายความให้
มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จาเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย
ที่หมดความจาเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตหรือการประกอบ
อาชีพ โดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนและดาเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่างๆ
ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
มาตรา ๒๕๘ ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (๑) ให้มีการกาหนดระยะเวลาดาเนินงาน
ในทุกขั้น ตอนของกระบวนการยุ ติ ธ รรมที่ ชัดเจนเพื่อให้ ป ระชาชนได้รับความยุติธ รรม โดยไม่ล่ า ช้า และ
(๓) เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้มุ่งอานวย
ความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว
๒) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ กาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ “ประเทศไทย
มีค วามมั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่ ง ยื น เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยการพั ฒนาตามหลั ก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง” ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ (๑) ด้านความมั่นคง (๒) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๓) ด้ านการพั ฒนาและเสริ มสร้ างศั กยภาพทรัพยากรมนุ ษย์ (๔) ด้ านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม (๕) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งนี้ ศาลปกครองมีความเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ จานวน ๓ ด้าน

-๑๔คือ ด้านที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (ประเด็นที่ ๔.๑.๘ สร้างความเป็นธรรมในการ
เข้ า ถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรมอย่ า งทั่ ว ถึ ง ) ด้ า นที่ ๕ ด้ า นการสร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต ร
ต่อ สิ่ ง แวดล้ อ ม (ประเด็ น ที่ ๔.๖.๒ พั ฒ นาเครื่อ งมื อ กลไกและระบบยุ ติ ธ รรม และระบบประชาธิ ป ไตย
สิ่ ง แวดล้ อ ม) ด้ า นที่ ๖ ด้ า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ (ประเด็ น ที่ ๔.๘
กระบวนการยุ ติ ธ รรมเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและปฏิ บัติ ต่ อ ประชาชนโดยเสมอภาค ๔.๘.๑ บุ ค ลากรและ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึง
ได้ รั บ การปฏิ บั ติ อ ย่ า งเท่ า เที ย ม ๔.๘.๒ ทุ ก หน่ ว ยงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรม มี บ ทบาทเชิ ง รุ ก ร่ ว มกั น
ในทุกขั้น ตอนของการค้น หาความจริ ง ๔.๘.๓ หน่ว ยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และ
ปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน และ ๔.๘.๔ ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม)
ทิศทางการพัฒนาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศในระยะยาว ๒๐ ปี
ตามยุทธศาสตร์ชาติมุ่งเน้นให้กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ กฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับมีเท่าที่จาเป็น ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการ
สนับสนุนการพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่นาไปสู่
ความเหลื่อมล้าด้านต่างๆ เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ สาหรับด้านกระบวนการยุติธรรมจะต้องเป็น
กระบวนการยุติธรรมที่เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค มี ความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม
มี ค วามกล้ า หาญทางจริ ย ธรรม เป็ น มื อ อาชี พ มี ค วามเป็ น ธรรม และไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ ประชาชนเข้ า ถึ ง
กระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก มุ่งให้เกิดการสร้างมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรม
เทียบเท่าระดับสากล ตามหลักนิติธรรม โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรม
สร้างความสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับประโยชน์สาธารณะ การอานวยความยุติธรรม
มีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างเสมอภาค หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีความร่วมมือที่ดี บูรณาการและ
เชื่อมโยงการทางานระหว่างกัน
๓) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุท ธศาสตร์ช าติ มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุท ธศาสตร์ชาติด้วย (มาตรา ๑๐ พระราชบัญญัติ
การจัดทายุทธศาสตร์ช าติ 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 ซึ่งศาลปกครองได้มีการจัดตั้งแผนก
คดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น เพื่อทาหน้าที่พิจารณาพิพากษาและดาเนินการ
ทั้งปวงในคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

-๑๕๓.๒) แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ช าติ ประเด็ นที่ ๒๐ การบริ การประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ การดาเนินงานของศาลปกครองมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาที่กาหนด
ในแผนแม่บทดังกล่าว ได้แก่ แผนย่อยที่ ๓.๑ การพัฒนาบริการประชาชน เน้นการให้บริการที่สามารถอานวย
ความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส โดยนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า รวมทั้งปรับวิธีการทางานจากการทางานตาม
ภารกิจที่กฎหมายกาหนด เป็นการให้บริการที่ให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ แผนย่อยที่ ๓.๔ การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ เน้นการพัฒนาภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูงเท่าเทียมมาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
และแผนย่อยที่ ๓.๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐเป็นคนดี
และคนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ
๓.๓) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
การดาเนินงานของศาลปกครองมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาที่กาหนดในแผนแม่บท
ดังกล่าว ได้แก่ แผนย่อยที่ ๓.๑ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต การส่งเสริม
การพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน โดยมีกลไกการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
เป็นเครื่องมือสาคัญประการหนึ่งในการดาเนินการดังกล่าว
๓.๔) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๒ การพัฒนากฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม การดาเนินงานของศาลปกครองมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาที่กาหนดในแผน
แม่บทดังกล่าว ได้แก่ แผนย่อยที่ ๓.๑ การพัฒนากฎหมาย ข้อ ๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา ๑) พัฒนากฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ และ ๓) พัฒนาการ
บั งคับ ใช้กฎหมาย โดยการน าเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการการบังคับใช้
กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ฯลฯ และแผนย่อยที่ ๓.๒ การพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ข้อ ๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา ๑) ปรับวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติเจ้าหน้าที่ ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม
ให้เคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย ๒) กาหนดให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา
และปกครองมี เป้ าหมายและยุ ทธศาสตร์ ร่ ว มกั นในการอ านวยความยุ ติ ธ รรม และ ๓) เสริ มสร้ างพลวั ต
ความหลากหลาย บู ร ณาการด้ า นกระบวนการยุ ติ ธ รรมด้ ว ยการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน และการสร้ า ง
ความเสมอภาคในการอานวยความยุติธรรมด้วยการคุ้มครองผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะการส่งเสริมกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมทางเลื อ กในรู ป แบบต่ า งๆ การไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทก่ อ นเข้ า สู่ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรม ฯลฯ ทั้ ง นี้
เพื่ออานวยความยุติธรรมให้เป็นไปอย่างเสมอภาค โปร่ งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ
บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้ดาเนินงานสอดประสานกันอย่างเป็นองคาพยพ
เพื่อให้สามารถจัดการกับข้อขัดแย้ง กรณีพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔) 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 ด้านสั งคม ด้านพลังงาน และด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนการปฏิรูปประเทศพิจารณา
จัดทาแผนงาน/โครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินงานของหน่วยงานเป็นแผนการดาเนินงานของหน่วยงาน
ในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศ

-๑๖ศาลปกครองมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ แผนการปฏิ รู ป ประเทศ จ านวน ๕ ด้ า น ได้ แ ก่
(๑) แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (๒) แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (๓) แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย (๔) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ
แผ่ น ดิน และ (๕) แผนการปฏิรู ป ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบ
โดยมี ๒ แผนที่ระบุให้ “ศาลปกครอง” เป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอื่น ได้แก่
แผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นกระบวนการยุ ติ ธ รรม (ประเด็ น ปฏิ รู ป ที่ ๒ การพั ฒ นากลไกช่ ว ยเหลื อ และ
เพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ข้อ ๒.๗ แก้ไขกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครองเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมทางปกครองโดยสะดวก รวดเร็ว และประหยัด
ยิ่ ง ขึ้ น ก าหนดให้ ศ าลปกครองเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก เพี ย งองค์ ก รเดี ย ว) และแผนการปฏิ รู ป ประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๗ ระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม กาหนดให้ศาลปกครองเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมอื่น ส่วนอีก ๓ แผน ได้แก่ (๑) แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย (๒) แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และ (๓) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ศาลปกครองเกี่ยวข้องในฐานะที่แผนดังกล่าวระบุให้ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐเป็นผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
มุ่งเน้นให้บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็วและตอบโจทย์ชีวิตของประชาชน ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน
ทัน สมั ย และเชื่อ มโยงกัน ก้ าวสู่ รั ฐ บาลดิจิ ทัล โครงสร้า งภาครัฐ กะทัด รัด ปรับ ตัว ได้ เร็ ว และระบบงาน
มีผลสัมฤทธิ์สูง กาลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้ง
มีระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครั ฐได้ ตลอดจนการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน
๕) ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....
ซึ่งเป็นร่างกฎหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งจัดทาโดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม ซึ่งขณะนี้ (กรกฎาคม ๒๕๖๒) คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอเรื่องกลับมายังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเสนอร่างกฎหมายดังกล่าว
ต่อรัฐสภาต่อไป ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีสาระสาคัญบัญญัติให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกาหนด
กรอบระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณาเรื่องในขั้นตอนต่างๆ ของการดาเนินคดี ซึ่งรวมถึงการพิจารณา
พิพากษาคดี หรือการดาเนิ นการภายหลังมีคาพิพากษาในส่ว นที่เกี่ยวกับอานาจและหน้าที่ของตนตามแต่
ลักษณะ สภาพหรือประเภทคดีเท่าที่จะสามารถกระทาได้ โดยให้ป ระกาศและเผยแพร่ในรูปแบบที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
๖) พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกประเภทต้องดาเนินการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และจัดทาหรือปรับปรุง
แผนของหน่วยงานให้สอดคล้อง พร้อมทั้งจัดทาธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน รวมทั้งจัดทา
บริการและข้อมูลข่าวสารในรูปแบบดิจิทัล และให้มีการเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานรัฐ ในการบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ โดยให้ดาเนินการเป็ นไปตามมาตรฐาน และมีมาตรการความปลอดภัย

-๑๗ในการใช้งานระบบดิจิทัล ๔ ซึ่งถือเป็นโอกาสของศาลปกครองที่จะยกระดับการพัฒนาศาลปกครองสู่ระบบ
ศาลอิเล็กทรอนิกส์ จนถึงระดับศาลปกครองอัจฉริยะต่อไป
๗) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่
๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ส่งผลโดยตรงให้ศาลปกครองต้องจัดให้มีระบบการจัดทาและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล การกากับดูแลการใช้จ่ายเงิน และระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน
การคลัง โดยรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครั ด ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน และรายได้
ที่ได้รับให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๘) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุม
งบประมาณ รวมถึงการประเมินผลและการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้กระบวนการ
จัดสรรงบประมาณของประเทศมีลักษณะที่มุ่งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงบประมาณเป็ นสาคัญ และเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานของรัฐ หมายรวมถึงหน่วยงาน
ของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ
๙) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒) บัญญัติให้ส่วนราชการ
จั ดทาแผนปฏิบั ติราชการของส่ วนราชการนั้ น โดยจั ดท าเป็นแผนห้ าปี ซึ่ งต้ องสอดคล้ องกั บยุ ทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระเริ่มแรก การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ให้จัดทาเป็นแผนสามปีโดยมีห้วงระยะเวลา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งให้สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดให้มีแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลกลางเพื่อให้ส่วนราชการใช้ในการบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างกันได้ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
ส าหรั บ ปั จ จั ย ร่ ว มด้ า นกฎหมาย ซึ่ ง เป็ น ประเด็ น ทางยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส าคั ญ คื อ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการ
ยุติธรรม ทั้งพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลผูกพันให้องค์กรในฝ่ายตุลาการมีหน้าที่ดาเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น จึงเป็นโอกาสของศาลปกครองในการยกระดับการอานวย
ความยุติธรรมทางปกครองผ่านการจัดทาแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ให้อนุวัติ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๔

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจทิ ัล พ.ศ. ๒๕๖๒
[ออนไลน์], ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒. เข้าถึงจาก https://www.dga.or.th/th/content/2136/13427/

-๑๘๒.๒ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่อาจจะมีผลกระทบและท้าทายต่อการดาเนินงานของศาลปกครอง
วิเคราะห์โดยจาแนกเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย ๑) การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการพิจารณาพิพากษาคดีและ
การบั งคับคดีปกครอง ๒) ผลการประเมินตามกรอบการประเมินผลสาเร็จการดาเนินงานตามแผนยุ ทธศาสตร์
ศาลปกครอง (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ และ ๓) การวิเคราะห์ บริบทภายในองค์กรรวม ๗ ด้า น
ตามกรอบแนวคิ ด ของแมคคิ น ซี ย์ (McKINSEY) 7S Analysis ได้ แ ก่ (๑) Structure (โครงสร้ า งองค์ ก ร)
(๒) Strategy (กลยุทธ์การดาเนินงานขององค์กร) (๓) System (ระบบการดาเนินงาน) (๔) Staff (บุคลากร)
(๕) Skills (ทักษะ ความรู้ ความสามารถ) (๖) Style (รูปแบบการบริหารงาน) และ (๗) Shared Values (ค่านิยมร่วม
และบรรทัดฐานที่บุคลากรยึดถือปฏิบัติ/วัฒนธรรมองค์กร) สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
๑) สถานการณ์ด้านการพิจารณาพิพากษาคดีและการบังคับคดีปกครอง
๑.๑) การพิจารณาพิพากษาคดี
จานวนคดีรับเข้า คดีแล้วเสร็จ และคดีค้างของศาลปกครอง จาแนกตามชั้นศาล นับตั้งแต่
เปิดทาการเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ จนถึงจนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รวมระยะเวลามากกว่า ๑๘ ปี
ศาลปกครองรับคดีเข้าสู่การพิจารณาทั้งสิ้น จานวน ๑๕๖,๐๙๔ คดี พิจารณาคดีแล้วเสร็จ จานวน ๑๓๐,๑๐๔ คดี
คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๕ และมีคดีค้าง จานวน ๒๕,๙๙๐ คดี คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๕ ของคดีรับเข้า สถานการณ์
ด้านคดีในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒) ศาลปกครองมีคดีรับเข้า จานวน ๖,๖๒๕ คดี และพิจารณา
คดีได้แล้วเสร็จ จานวน ๔,๘๑๑ คดี หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๒.๖๒ ของคดีรับเข้า โดยแนวโน้มคดีรับเข้าใหม่มีจานวน
เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี
สถิติจานวนคดีรับเข้า คดีแล้วเสร็จ และคดีค้างสะสมของศาลปกครอง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม
ของปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๒ (ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒) จาแนกตามปี พ.ศ.
คดีรับเข้า

คดีแล้วเสร็จ

๑๗,๓๔๖

๖,๘๘๐
๕,๘๘๗

๘,๒๖๗
๖,๖๘๘

๑๑,๖๓๒
๙,๒๐๗

๑๓,๐๑๖
๙,๗๓๖

๘,๙๔๙
๘,๕๖๑

๑๑,๑๕๑
๙,๔๘๓

๑๐,๗๔๒
๑๒,๘๒๐

๑๒,๐๒๐
๑๐,๔๐๖

๑๑,๖๘๙
๙,๗๓๑

๑๓,๓๔๒

คดีค้างสะสม
๒๔,๑๗๖ ๒๕,๙๙๐
๒๒,๖๘๒
๒๒,๒๑๘
๒๑,๐๑๔
๒๐,๖๐๔
๖,๖๒๕
๔,๘๑๑

๒๕๕๓

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

ปี พ.ศ.

(ก.ค.)

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการดาเนินงานของศาลปกครองในด้านการพิจารณาพิพากษาคดี
พบว่า ร้อยละของคดีที่ศาลปกครองพิจารณาแล้วเสร็จต่อจานวนคดีทั้งหมดในศาล มีผลการดาเนินงานเฉลี่ย
ย้อนหลัง ๔ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) ในช่วงแผนยุทธศาสตร์ศาลปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ อยู่ที่
ร้อยละ ๓๒.๙๒ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ที่ร้อยละ ๒๑.๐๖ (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒) ซึ่งยังไม่บรรลุ
เป้ า หมายร้ อ ยละ ๕๕ ตั ว ชี้ วั ด ร้ อ ยละของคดี ที่ ศ าลปกครองพิ จ ารณาแล้ ว เสร็ จ ในกรอบเวลามาตรฐาน

-๑๙(แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี) มีผลการดาเนินงานเฉลี่ยย้อนหลัง ๔ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) อยู่ที่ร้อยละ ๕๒.๕๓ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ที่ร้อยละ ๖๙.๓๒ (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒) ซึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ ๘๐ ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวส่วนร้อยละของคดีค้างการพิจารณาระยะเวลาเกินกว่า ๒ ปี (ข้อมูล ณ เดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๒) ศาลปกครองชั้นต้นมีคดีค้างนานเกิน ๒ ปี จานวน ๓,๕๓๑ คดี คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓๒ ของคดีค้าง
ในศาลปกครองชั้น ต้น (๑๓,๔๑๘ คดี) ขณะที่ ศาลปกครองสูงสุ ด มีคดีค้างนานเกิน ๒ ปี (ข้อมูล ณ เดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๒) จานวน ๖,๓๓๖ คดี คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๐ ของคดีค้างในศาลปกครองสูงสุด (๑๒,๕๗๒ คดี)
โดยคดีค้างนานเกิน ๒ ปีดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นคดีอุทธรณ์คาพิพากษาซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพิจารณาคดีประมาณ
๓ – ๕ ปี ซึ่งยังมีความจาเป็นต้องเร่งดาเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดฯ
จากปริ มาณคดี ที่ ไม่ ส อดคล้ องกั บอั ตราก าลั งตุ ล าการ ส่ งผลให้ ตุ ล าการเจ้ าของส านวน
ในศาลปกครองสูงสุดมีภาระคดีค้างสูงถึงท่านละ ๓๘๑ คดี (คดีค้าง ๑๒,๕๗๒ คดี ÷ ๓๓ ท่าน (เฉพาะตุลาการ
เจ้าของสานวน)) ซึ่งหากตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ผ่านการสรรหาเข้ามาใหม่ จานวน ๑๓ ท่าน สามารถ
ปฏิบัติงานได้ จะทาให้อัตราส่วนดังกล่าวลดลงเหลือท่านละ ๒๗๓ คดี (คดีค้าง ๑๒,๕๗๒ คดี ÷ ๔๖ ท่าน)
โดยประมาณ ขณะที่ตุล าการเจ้ าของสานวนในศาลปกครองชั้นต้นมีภ าระคดีค้างเฉลี่ ยท่านละ ๑๑๕ คดี
(คดีค้าง ๑๓,๔๑๘ คดี ÷ ๑๑๗ ท่าน) ขณะที่ผลการดาเนินงานตามตัว ชี้วัดอัตราส่ว นจานวนคดีที่ตุลาการ
ศาลปกครองพิจารณาแล้วเสร็จในรอบปีต่อจานวนตุลาการศาลปกครอง ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
ศาลปกครองชั้นต้นอยู่ที่ ๒๙ คดี/คน/ปี ส่วนศาลปกครองสูงสุดอยู่ที่ ๔๕ คดี/คน/ปี และอาจคาดการณ์ได้ว่า
เมื่อสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตุลาการจะสามารถพิจารณาคดีได้แล้วเสร็จในศาลปกครองชั้นต้น ประมาณ ๕๐ คดี/คน/ปี
และในศาลปกครองสู ง สุ ด ประมาณ ๗๗ คดี / คน/ปี ซึ่ ง ยั ง ไม่ บ รรลุ เ ป้ า หมายที่ ๖๕ คดี / คน/ปี ส าหรั บ
ศาลปกครองชั้นต้น และ ๑๒๕ คดี/คน/ปี สาหรับศาลปกครองสูงสุด จากภาระคดีค้างและผลการดาเนินงาน
ดังกล่าวบ่งชี้ให้เห็นว่า ยังมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งรัดการสรรหาตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเพิ่มเติม
เพื่อลดปริมาณคดีค้างการพิจารณาให้น้ อยลง ส่ว นศาลปกครองชั้นต้นก็ยังคงมีความจาเป็นที่ต้องสรรหา
ตุลาการเพิ่มเติมเพื่อลดปริมาณคดีค้างพิจารณาที่ยังคงมีอยู่ ตลอดจนแสวงหามาตรการและแนวทางอื่นในการลด
คดีค้างควบคู่กันไปด้วย
ทั้งนี้ จากมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาคดีและกระบวนการพิจารณาคดี
โดยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
ปรั บ ปรุ ง บทบั ญ ญั ติ ข้ อ กฎหมายเพื่ อ เพิ่ ม ความต่ อ เนื่ อ งในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องตุ ล าการศาลปกครอง
การกาหนดความคุ้มครองตุล าการในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี ซึ่งได้กระทาโดยสุจริต การปรับปรุง
การพิจารณาพิพากษาคดีและการบริหารจัดการคดีของศาลปกครองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกาหนดให้
สามารถยื่นคาฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัลอื่นใด หรือโทรสาร เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็วและทั่วถึง รวมทั้งกาหนดกระบวนพิจารณาโดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพ ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติม กระบวนพิจารณาในการ
พิจารณาคาขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล การนั่งพิจารณาคดีในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนและการไม่จัดให้มี
การนั่ งพิ จารณาคดี ส าหรั บคดี ที่ อุ ทธรณ์ ค าพิ พากษาของศาลปกครองชั้ นต้ น ขณะที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลปกครองและวิ ธีพิจ ารณาคดีป กครอง (ฉบั บที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ กาหนดให้ มีการไกล่ เกลี่ ยข้อพิพาท
ในคดีปกครองซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการคดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสและ
ส่งเสริมให้คู่กรณีมีทางเลือกในการระงับข้อพิพาททางปกครองได้อีกทางหนึ่งด้วยความสมัครใจของคู่กรณีและ
รักษาไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน นอกจากนี้ ประธานศาลปกครองสูงสุดได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

-๒๐บริหารศาลปกครองพิจารณากาหนดกรอบเวลาดาเนินคดีปกครอง เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณา
กาหนดกรอบระยะเวลาการดาเนินคดีปกครองให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครองพิจารณาแนวทางบริหารจัดการคดีในศาลปกครอง
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุและสภาพปัญหาที่ทาให้คดีค้างการพิจารณา
ในศาลปกครองสูงสุดเป็นเวลานาน และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยคณะอนุกรรมการ
ทั้งสองคณะดังกล่าว จะเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) ซึ่งจะช่วยให้
คดีค้างการพิจารณาของศาลปกครองลดลงตามเป้าหมายที่กาหนด
๑.๒) ด้านการบังคับคดีปกครอง
ในปัจจุบันยังมีคดีปกครองเป็นจานวนมากที่ไม่สามารถบังคับให้คู่กรณีดาเนินการตาม
คาพิพากษาและคาสั่งของศาลปกครองภายในระยะเวลาที่ศาลกาหนดได้ โดย ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
มีคดีรับเข้าดาเนินการบังคับคดีทั้งหมดนับตั้งแต่ศาลปกครองเปิดทาการ จานวน ๑๕,๐๒๓ คดี ดาเนินการ
บั งคั บ คดี แล้ วเสร็ จ ๑๒,๒๒๗ คดี (ร้ อยละ ๘๑.๓๙) และมี คดี อยู่ ระหว่ างด าเนิ นการ จ านวน ๒,๗๙๖ คดี
(ร้อยละ ๑๘.๖๑) โดยคดีที่อยู่ระหว่างการดาเนินการบังคับส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ศาลสั่งให้
เอกชนใช้เงิน ซึ่งคดีในกลุ่มนี้เป็นคดีที่ต้องนาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ กรณีที่ต้อง
ออกหมายบังคับคดีเพื่อดาเนินการยึดทรัพย์สิน อายัดสิทธิเรียกร้อง และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จานวน
๑,๖๓๘ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕๘ ของคดีที่อยู่ระหว่างดาเนินการบังคับคดี) ส่วนคดีที่ยังมิได้มีการออกหมาย
บังคับคดี สานักงานศาลปกครองจะดาเนินการแจ้งสิทธิการบังคับคดีให้เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาทราบว่า จะต้อง
ดาเนินการบั งคับคดีโดยสื บหาทรัพย์สิน ของลูกหนี้ตามคาพิพากษาและนาเจ้าพนักงานบังคับคดีไปดาเนิ น
ภายในระยะเวลา ๑๐ ปี ขณะที่ ค ดี อื่ น ๆ ทั่ ว ไป นอกเหนือ จากคดีที่ ศ าลสั่ ง ให้ เ อกชนใช้ เ งิ น อยู่ ร ะหว่ า ง
ดาเนินการ จานวน ๑,๑๕๘ คดี ส่วนใหญ่เป็นคดีเกี่ยวกับละเลย ล่าช้า การควบคุมอาคาร และเหตุเดือดร้อน
ราคาญ
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละของคดีที่ดาเนินการบังคับคดี
แล้วเสร็จ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์ศาลปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ พบว่า มีผลการดาเนินงานเฉลี่ยต่อปี
ที่ร้อยละ ๔๘.๗๓ ซึ่งยังไม่บรรลุค่าเป้าหมายซึ่งกาหนดไว้ที่ร้อยละ ๖๐ เมื่อสิ้นสุดแผนดังกล่าว ซึ่งในระยะที่ผ่านมา
ศาลปกครองได้เพิ่มประสิ ทธิภาพการบั งคับคดีปกครอง โดยการแก้ไขพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ตุลาการมีอานาจพิจารณาหรือไต่สวนในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้อง
ในการปฏิบัติตามคาบังคับของศาลปกครอง และมีคาสั่งกาหนดวิธีการดาเนิ นการให้เป็นไปตามคาพิพากษาหรือ
คาสั่ง หรือมีคาสั่งใดๆ เพื่อให้การบังคับคดีเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว การประกาศใช้ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
ในส่วนที่เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ การบังคับคดีปกครอง เป็นต้น ดังนั้น การปรับปรุงมาตรฐานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบังคับคดีปกครองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเสริมสร้างเครือข่าย
ด้านการบังคับคดีปกครองเพื่อ รับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามคาพิพากษาและคาสั่งของศาลปกครองเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันต่อไป
จึงเป็นประเด็นสาคัญที่จะต้องคานึงถึง
สาหรับ ปัจจัย ร่วมด้านการพิจารณาพิพากษาคดีและการบังคับคดีปกครอง ซึ่งเป็นประเด็น
ทางยุ ทธศาสตร์ ที่ส าคัญ คือ การเพิ่ มประสิทธิ ภาพในการพิจารณาคดีและกระบวนการพิจารณาคดี และ
การปรับปรุงมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบังคับคดีปกครองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

-๒๑๒) ผลการประเมิ น ตามกรอบการประเมิ น ผลส าเร็ จ การด าเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์
ศาลปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑
การประเมินตามกรอบการประเมินผลสาเร็จการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ศาลปกครอง
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ได้กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ศาลปกครอง
(ฉบับที่ ๔) เป้าหมายร้อยละ ๘๐ มีจานวนตัวชี้วัดทั้งสิ้น ๑๖ ตัวชี้วัด ใน ๔ มิติ ดังนี้ มิติที่ ๑ ประสิทธิผล
การปฏิ บั ติ ร าชการ จ านวน ๔ ตั ว ชี้ วั ด (น้ าหนั ก ร้ อยละ ๓๐) มี ผลการประเมิ นคิ ดเป็ น ร้ อยละ 66.30
มิติที่ ๒ คุณภาพการให้บริการ จานวน ๓ ตัวชี้วัด (น้าหนัก ร้อยละ ๒๐) มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 96.58
มิติที่ ๓ ประสิ ทธิภ าพการปฏิบั ติร าชการ จานวน ๕ ตั ว ชี้วัด (น้าหนัก ร้อยละ ๓๐) มีผลการประเมินคิดเป็ น
ร้อยละ 72.50 และมิติที่ ๔ การเรียนรู้และการพัฒนา จานวน ๔ ตัวชี้วัด (น้าหนัก ร้อยละ ๒๐) มีผลการประเมิน
คิดเป็นร้อยละ 78.39 สรุปภาพรวมผลการประเมินทั้ง ๔ มิติ น้้าหนักคะแนน ๑๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ
77.38 (ค่า เป้า หมาย ร้ อยละ ๘๐) โดยยังมี ตัว ชี้วัด ส าคัญ ที่ยังไม่บรรลุ เป้าหมาย ได้แก่ ร้อยละของคดี
ที่ศาลปกครองพิจ ารณาแล้ว เสร็จ ต่อจ านวนคดีทั้งหมดในศาล (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๕๕ ผลการประเมิน
ร้อยละ ๓๑.๑๒ (๒๕๕๘) ร้อยละ ๓๖.๒๕ (๒๕๕๙) ร้อยละ ๓๔.๓๖ (๒๕๖๐) และร้อยละ ๒๙.๙๖ (๒๕๖๑))
ร้อยละของคดีที่ดาเนินการบังคับคดีแล้วเสร็จ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๕๐ (๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) ร้อยละ ๕๕ (๒๕๖๐)
และร้อยละ ๖๐ (๒๕๖๑) ผลการประเมิน ร้อยละ ๔๗.๐๖ (๒๕๕๘) ร้อยละ ๕๒.๑๖ (๒๕๕๙) ร้อยละ ๕๖.๙๖
(๒๕๖๐) และร้อยละของคดีที่ศาลปกครองพิจารณาแล้วเสร็จในกรอบเวลามาตรฐาน (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐
ผลการประเมิน ร้อยละ ๕๒.๗๐ (๒๕๕๘) ร้อยละ ๕๖.๕๒ (๒๕๕๙) ร้อยละ ๔๗.๘๖ (๒๕๖๐) ร้อยละ ๕3.04
(๒๕๖๑)) สะท้อนให้เห็นว่าทิศทางการพัฒนาศาลปกครองในต่อไปจะต้องให้ความสาคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการคดีปกครอง
สาหรั บ ปัจ จั ยร่ ว มด้านผลการประเมินตามกรอบการประเมินผลสาเร็จการดาเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ศาลปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่สาคัญ คือ
การนาตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลที่ยังมีค่าคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับน้อยในเชิงเปรียบเทียบ
กับตัวชี้วัดอื่นมาพิจารณาเพื่อค้นหาโอกาสในการพัฒนาต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติด้านประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการ และมิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
๓) สภาพแวดล้อมภายในองค์กรตามกรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ (McKINSEY) 7S Analysis
๓.๑) โครงสร้างองค์กร (Structures)
โครงสร้ า งของศาลปกครองตามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ศาลปกครองมี ๒ ชั้นศาล คือ
ศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองชั้นต้น โดยในการดาเนินคดีปกครองของศาลปกครองจะมีสานักงาน
ศาลปกครองทาหน้ าที่เป็ น หน่ ว ยงานธุร การของศาลปกครอง คือ ทาหน้าที่เป็นฝ่ ายสนับสนุนเพื่อให้ การ
ดาเนินการของศาลปกครองเป็นไปได้ด้วยดี และมีประสิทธิภาพ
๓.๑.๑) โครงสร้างของศาลปกครอง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗
บัญญัติให้ศาลปกครองแบ่งออกเป็น ๒ ชั้นศาล คือ ศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองชั้นต้น โดยศาลปกครองชั้นต้น
แบ่ งออกเป็ นศาลปกครองกลาง และศาลปกครองในภู มิ ภาค ปั จ จุ บั น ศาลปกครองสู งสุ ดมี แ ผนกคดี จ านวน
๕ แผนกคดี ได้แก่ แผนกคดี สิ่งแวดล้อม แผนกคดีบริหารงานบุคคล แผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ
แผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น และแผนกคดีบริหารราชการแผ่นดิน ในส่วนของศาลปกครองชั้นต้นได้เปิด

-๒๒ทาการศาลปกครองในภูมิภาค จานวน ๑๔ แห่ง ได้แก่ ศาลปกครองเชียงใหม่ ศาลปกครองสงขลา ศาลปกครอง
นครราชสี มา ศาลปกครองขอนแก่ น ศาลปกครองพิ ษณุ โลก ศาลปกครองนครศรี ธรรมราช ศาลปกครองระยอง
ศาลปกครองอุดรธานี ศาลปกครองอุบลราชธานี ศาลปกครองเพชรบุรี ศาลปกครองนครสวรรค์ ศาลปกครองสุพรรณบุรี
ศาลปกครองภูเก็ต และศาลปกครองยะลา และมีแผนกคดี จานวน ๓ แผนก ได้แก่ แผนกคดีสิ่งแวดล้อม แผนกคดี
บริหารงานบุคคล และแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ และจะเปิดทาการเพิ่มเติมในส่วนของศาลปกครอง
สกลนคร และศาลปกครองแพร่ นอกจากนี้ พระราชบัญญั ติจัดตั้ งศาลปกครองและวิ ธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง จานวน
๓ คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) และ
คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ก.ข.ป.)
๓.๑.๒) โครงสร้างของสานักงานศาลปกครอง
สานักงานศาลปกครองเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล โดยมีเลขาธิการสานักงานศาลปกครองเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลปกครองสูงสุด
การบริ หารงานสานักงานศาลปกครองกฎหมายได้บัญญัติให้ มีคณะกรรมการข้าราชการฝ่ ายศาลปกครอง
(ก.ขป.) เพื่อทาหน้าที่ออกระเบียบ หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ
การเงินและทรัพย์สิน และการดาเนินการอื่นๆ ทาให้การบริหารงานภายในของสานักงานศาลปกครองมีความคล่องตัว
ยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว แก้ไขปัญหาได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์
โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑๖ สานักงานศาล ๑๕ สานัก ๒ วิทยาลัย และ ๑ กลุ่มช่วยอานวยการ
เลขาธิการ ซึ่งจาแนกเป็น ๔ กลุ่มภารกิจหลัก ได้แก่
๑) ภารกิ จ ด้ านพิ จารณาพิ พากษาคดี ป กครอง ประกอบด้ ว ย ส านั ก ประธาน
ศาลปกครองสูงสุด สานักงานศาลปกครองสูงสุด สานักอธิบดีศาลปกครองกลาง สานักงานศาลปกครองกลาง สานัก
บังคับคดีปกครอง และสานักงานศาลปกครองในภูมิภาค ๑๔ แห่ง
๒) ภารกิจด้านวิชาการคดีปกครองและเสริมสร้างการปฏิบัติราชการที่ดี ประกอบด้วย
สานักวิจัยและวิชาการ สานักหอสมุดกฎหมายมหาชน สานักประชาสัมพันธ์ สานักการต่างประเทศ และวิทยาลัย
การยุติธรรมทางปกครอง
๓) ภารกิจด้านบริหารจัดการองค์การ ประกอบด้วย สานักบริหารยุทธศาสตร์ สานัก
บริหารทรัพยากรมนุษย์ สานักวิทยาการสารสนเทศ สานักบริหารการเงินและต้นทุน สานักบริหารทรัพย์สิน
สานักบริหารกลาง สานักกฎหมาย และวิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
๔) ภารกิจที่ขึ้นตรงต่อเลขาธิการสานักงานศาลปกครอง ประกอบด้วย กลุ่มช่วย
อานวยการเลขาธิการ และสานักตรวจสอบภายใน
เมื่อพิจารณาในเชิงโครงสร้างขององค์กรศาลปกครอง ประกอบอัตรากาลังของบุคลากร
ทุ ก ประเภทรวมกั น ซึ่ ง มี จ านวนมากถึ ง ๓,๑๘๘ คน (ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ ๑ กั น ยายน ๒๕๖๒) จะเห็ น ได้ ว่ า
ศาลปกครองเป็ น องค์ กรขนาดใหญ่ และมี ที่ ทาการตั้ง อยู่ ทุ กภู มิภ าคทั่ ว ประเทศ โดยมี จุ ดแข็ง ในมิ ติด้ า น
โครงสร้างองค์กรที่สาคัญ คือ องค์กรมีความเป็นอิสระและคล่องตัวในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรได้ตาม
ความจาเป็นและเหมาะสม ตามที่กฎหมายกาหนดให้ศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้นอาจแบ่งเป็น
แผนกหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น และจะให้มีอานาจในคดีประเภทใดหรือคดีในท้องที่ใดซึ่งอยู่ในเขต
อานาจของแต่ละศาลนั้น แยกต่างหากโดยเฉพาะก็ได้ ทั้งนี้ ให้ ออกเป็นประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) และในส่วนของสานักงานศาลปกครอง

-๒๓ก.บ.ศป. มีอานาจหน้าที่ออกประกาศแบ่งส่วนราชการภายในของสานักงานศาลปกครอง และกาหนดอานาจ
หน้าที่ของส่ว นราชการดังกล่ าว แต่อย่างไรก็ตาม การที่องค์กรมีขนาดที่ใหญ่ ประกอบกับภาระงานที่มีอยู่
ในปั จจุ บัน ยังไม่มีโครงสร้ างที่ชัดเจนเพื่อมารองรับงานที่เกิดขึ้น จึง อาจจะทาให้ การบริ หารงานขาดความ
คล่องตัวและต้องใช้งบประมาณเพื่อการดาเนินงานเป็นจานวนมาก
โครงสร้างและอัตรากาลังของสานักงานศาลปกครองที่ได้ดาเนินการปรับปรุงครั้งล่าสุด
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ล่ วงเลยมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว รวมทั้งผลจากการสอบทานอัตรากาลั งในตาแหน่ง
พนักงานคดีปกครองและเจ้ าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการคดี และงานธุรการศาล โดยเฉพาะหน่วยงาน
ในกลุ่มภารกิจด้านการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง (๑๓ สานักงานศาล) ซึ่งดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่ านมา พบว่า การบริ หารและการใช้อัตรากาลั งไม่ส อดคล้ องกับข้อเท็จจริงทั้งปริมาณคดี
ที่เปลี่ ย นแปลง การจั ดแบ่งองค์คณะซึ่งมีผ ลให้ ต้องพิจารณาปรับสั ดส่ ว นการจัดสรรพนักงานคดีปกครอง
ช่ว ยงานตุล าการศาลปกครองให้ ส อดคล้ องกับปริมาณคดี การเปิดทาการศาลปกครองในภูมิภ าคเพิ่มขึ้น
(ปัจจุบันเป็น ๑๖ สานักงานศาล) เป็นต้น รวมทั้งบริบทของหน่วยงานในกลุ่มภารกิจด้านวิชาการคดีปกครอง
และเสริมสร้างการปฏิบัติราชการที่ดี และกลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการองค์การ (๑๕ สานัก ๒ วิทยาลัย) ซึ่งมี
ภารกิจเพิ่มขึ้นและบางส่วนที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ข้อเสนอการพัฒนาระบบการแจ้งสิทธิตามกฎหมายเพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้น ข้อเสนอการจัดตั้งสถาบันกฎหมายมหาชนด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลศาลปกครอง และโดยเฉพาะในบริบทการพัฒนา เชื่อมโยง และนาระบบดิจิทัลเข้ามาใช้
ในทุกระบบงานของศาลปกครองเพื่อให้รองรับการขับเคลื่อนศาลปกครองสู่ศาลแห่งความเป็นเลิศ และร่วม
ขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ดิจิทลั ไทยแลนด์
สาหรับปัจจัยร่วมด้านโครงสร้างองค์กร ซึ่งเป็นประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่สาคัญ คือ ขนาด
ขององค์กร ความเหมาะสมของการแบ่งโครงสร้างองค์กร ประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น สายการบังคับ
บัญชา เป็นต้น ที่จะรองรับการดาเนินงานของศาลปกครองในอนาคต
๓.๒) กลยุทธ์การดาเนินงานของศาลปกครอง (Strategy)
นับตั้งแต่เปิ ดทาการศาลปกครองเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นมา ศาลปกครอง
ได้ กาหนดกลยุ ท ธ์ก ารดาเนิ น งานผ่ านแผนแม่ บท/แผนยุ ทธศาสตร์ เพื่ อเป็น กรอบทิ ศทางการดาเนิ นงาน
ของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครองในแต่ละช่วงเวลาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ได้แก่
แผนแม่บทของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๘) แผนยุทธศาสตร์
ศาลปกครอง (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑ แผนยุทธศาสตร์ศาลปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔
แผนยุ ทธศาสตร์ ศาลปกครอง (ฉบั บที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ และแผนยุ ทธศาสตร์ ศาลปกครอง (ฉบั บที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ และแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ฉบับนี้
ทั้ ง นี้ แผนแม่ บ ท/แผนยุ ท ธศาสตร์ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ได้ รั บ การถ่ า ยระดั บ กลยุ ท ธ์
การดาเนินงานลงสู่แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติราชการของสานักงาน
ศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ รวมทั้งนโยบายหรือข้อสั่งการของผู้บริหารศาลปกครอง เพื่ออานวยความยุติธรรม
ทางปกครองด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว ทันสมัย เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม และเป็นศาลแห่งความเป็นเลิศ
ตามวิสัยทัศน์ศาลปกครอง ๒๕๘๐ ที่วางไว้ โดยให้ความสาคัญกับกลยุทธ์การดาเนินงาน ดังนี้
(๑) “ศาลปกครองที่มีประสิทธิภาพ” (รวดเร็ว) (ทันสมัย) การพิจารณาคดีที่รวดเร็ว และ
มีผลการพิจารณาพิพากษาคดีที่สอดคล้องกับปริมาณการฟ้องคดี เพื่อลดคดีค้างการพิจารณาให้ลดน้อยลง
อย่างต่อเนื่อง และสานักงานฯ สนับสนุนการดาเนินงานให้กับศาลอย่างมีประสิทธิภาพ

-๒๔(๒) “ศาลปกครองที่มีคุณภาพ” (เป็นธรรม) การพิพากษาที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ในการ
แก้ไขปัญหาข้อพิพาทและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทางวิชาการระดับประเทศและนานาประเทศ หลักกฎหมาย
และบรรทัดฐานที่ดีที่ใช้ในการพัฒนาการออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย ศาลปกครองเป็นสถาบันหลัก
ในการพัฒนากฎหมายปกครองและพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง รวมทั้งมุ่งเน้นส่งเสริม
ให้ตุลาการศาลปกครองมีความสุขและสุขภาพดี
(๓) “ศาลปกครองที่ประชาชนเชื่อมั่น” ผลการดาเนินงานของศาลปกครองในการให้ความ
เป็นธรรมในสังคมได้รับความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่อง มีการดาเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการรับฟัง
ความเห็นจากประชาชนเพื่อนามาปรับปรุงการดาเนินงานขององค์กร ประชาชนเกิดความรู้สึกไว้วางใจในการ
อานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณามิติด้านกลยุทธ์การดาเนินงานขององค์กร จะพบว่าศาลปกครองมีจุดแข็ง
ที่ส าคัญ คื อ มีการวางแผนยุ ทธศาสตร์ / แผนแม่บ ท และได้รับ การถ่ ายระดั บ กลยุ ทธ์ การดาเนิ นงานลงสู่
แผนปฏิบั ติราชการของสานั กงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง
ประจาปีงบประมาณ รวมทั้งนโยบายหรือข้อสั่งการของผู้บริหารศาลปกครอง ตลอดจนข้อตกลงการปฏิบัติ งาน
ระดับหน่วยงานและระดับบุคคลอย่างเป็นระบบ
ส าหรั บ ปั จ จั ย ร่ ว มด้ า นกลยุ ท ธ์ ก ารด าเนิ น งานของศาลปกครอง ซึ่ ง เป็ น ประเด็ น ทาง
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญ คือ แผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง
ระยะ ๕ ปี นโยบายและทิศทางการดาเนินงานของศาลปกครอง นโยบายประจาปีของผู้บริหาร แผนปฏิบัติ
ราชการของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ ที่จะรองรับการดาเนินงานของศาลปกครองในอนาคต
๓.๓) ระบบการดาเนินงานขององค์กร (Systems)
ในช่วงของแผนยุทธศาสตร์ศาลปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ระบบการ
ดาเนิน งานของศาลปกครองตามพัน ธกิจ ประกอบด้ว ย ๕ พันธกิจหลัก ได้แก่ (๑) พิพากษาคดีและบังคับ
คดีปกครองด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม รวดเร็ว และเกิดสัมฤทธิผล ทุกภาคส่วนในสังคมเข้าถึงการอานวย
ความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่าย และทั่วถึง (๒) วางหลักปฏิบัติราชการทางปกครองที่เป็นบรรทัดฐาน
ในการใช้อานาจทางปกครองที่เป็ น ธรรมเพื่อป้องกันและลดการเกิดข้อพิพาททางปกครอง (๓) ยกระดับ
การดาเนินงานของศาลปกครองให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีธรรมาภิบาลเพื่อให้
ทุกภาคส่วนในสังคมได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ (๔) ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิและ
หน้ าที่ตามกฎหมายปกครองและหลั กปฏิบัติราชการจากคาพิพากษาของศาลปกครองให้ แก่ทุกภาคส่ ว น
ในสั ง คม และ (๕) เสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการทั้ ง ในประเทศและ
ต่า งประเทศ ซึ่ ง ในห้ ว งเวลาที่ ผ่ า นมาศาลปกครองได้ ด าเนิ น การตามขอบเขตพั น ธกิ จ ดั ง กล่ า ว ส่ ง ผลให้
ประชาชนค่อนข้างเชื่อมั่นถึงเชื่อมั่นมาก (ร้อยละ ๘๐.๒) ต่อการทางานของศาลปกครอง ตามรายงานผล
การสารวจความคิดเห็ นของประชาชนเกี่ยวกับความพึ งพอใจการให้บริการสาธารณะและการทางานของ
หน่วยงานต่างๆ ประจาปี ๒๕๖๐ (ประเด็นความเชื่อมั่นต่อการทางานขององค์กรอิสระและองค์กรตุลาการ)
ซึ่งจัดทาโดยสถาบันพระปกเกล้า
จากการส ารวจความคิ ด เห็ น บุ ค ลากรของศาลปกครอง ประชาชนทั่ ว ไป หน่ ว ยงาน
ทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทา
แผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กร และทุกภาคส่วน
ในสังคมมีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนางานของศาลปกครอง

-๒๕ในระยะ ๒๐ ปี ต่อไป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) สรุปความคาดหวังและข้อเสนอแนะต่อทิศทางการดาเนินงาน
ของศาลปกครองในอนาคต ดังนี้
(๑) ด้านการพิจารณาพิพากษาคดีและการบริหารจัดการคดี ผู้ตอบแบบแสดงความคิดเห็น
ส่ ว นใหญ่ มี ค วามคาดหวั ง ให้ ก ารพิ จารณาพิ พากษาคดี ของศาลปกครองมี ความรวดเร็ ว ถู กต้ อง เป็ นธรรม
มีมาตรฐาน เข้าถึงง่าย มีการกาหนดขั้น ตอนและระยะเวลาการพิจารณาคดีอย่างชัดเจน มีกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครอง บริหารจัดการคดีให้แล้วเสร็จได้โดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรม
โดยไม่ ล่ า ช้า และเยี ย วยาความเดือดร้ อ นหรือ ความเสี ย หายแก่คู่ กรณีได้ ทัน กาล โดยปรั บปรุง และแก้ไ ข
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎ
ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานของศาลปกครองในด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป
คาพิพากษาหรือคาสั่งในคดีแต่ละประเภทที่มีข้อเท็จจริงทานองเดียวกัน มีมาตรฐาน
เดียวกัน เป็นที่เชื่อถือ ยอมรับ และมีคุณภาพเพียงพอที่จะเป็น บรรทัดฐานที่ชัดเจน เป็นสถาบันที่ยึดมั่นและ
ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศาลปกครองที่พิจารณาคดีปกครองที่แท้จริง พัฒนาแนวทางการวินิจฉัย
เกี่ยวกับคดีที่ดินของรัฐและคดีสิ่งแวดล้อม สิทธิชุมชนดั้งเดิม เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
ของรัฐ สร้างความยุติธรรม เป็นธรรมให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง
ศาลปกครองเป็ น ก าลั ง ส าคั ญในการสร้า งความเสมอภาค ดารงไว้ ซึ่งความยุติ ธรรม
ความเสมอภาคทางด้านสิทธิและเสรีภาพ สามารถแสดงบทบาทสาคัญในการตรวจสอบและควบคุมการใช้อานาจ
ของฝ่ายปกครองให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ ซึ่งการดาเนินการ
ดัง กล่ า วจะก่ อให้ เกิ ดบรรทัดฐานการบริ หารราชการแผ่ นดินและสร้างความสมดุลระหว่ างสิ ทธิ และเสรี ภาพ
ของประชาชนกับประโยชน์สาธารณะ
(๒) ด้านการบังคับคดี ผู้ตอบแบบแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่มีความคาดหวังให้ คาบังคับ
ของศาลปกครองมีความชัดเจนสามารถนาไปใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบังคับคดีตามคาพิพากษา/
คาสั่งของศาลปกครองมีประสิทธิภาพ มีมาตรการบังคับคดีทางปกครองให้เกิดผลทางกฎหมายโดยเร็ว สามารถ
อานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนผู้มีอรรถคดีด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค ทันต่อการเยียวยาความ
เดื อ ดร้ อ นเสี ย หายแก่ ป ระชาชนหรื อ คู่ กรณี ผู้ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นอย่ า งแท้ จ ริ ง และค าพิ พ ากษา
ของศาลปกครองได้รับการยอมรับและมีการปฏิบัติตามคาพิพากษาของศาลอย่างแท้จริง โดยไม่จาต้องมีการบังคับ
(๓) ด้ า นการเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก กฎหมายปกครองและ
แนวทางการปฏิบัติราชการจากคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ผู้ตอบแบบแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่มีความคาดหวัง
ให้คาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดมีบรรทัดฐาน สร้างหลักกฎหมายปกครองที่สามารถให้ความเป็นธรรม
เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นบรรทัดฐานในการบริหารราชการงานปกครองทุกด้าน มีการนาไปใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติราชการและเสริมสร้างกระบวนการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและ
เป็ นรู ปธรรม พัฒนาหลั กกฎหมายปกครองเพื่อเป็นกลไกทางปกครองและกระบวนการยุติ ธรรมทางปกครอง
ที่มี ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล เสริ มสร้ างความยุ ติธรรมในประเทศและเป็ นพื้นฐานส าหรั บนานาชาติทั่ วโลก
คาพิพากษาศาลปกครองสนองตอบต่อการสร้างสังคมและประโยชน์สุ ขของประชาชน เป็นที่ยอมรับในระดับ
อาเซี ย น และในระดั บสากล รวมทั้ งจั ด ท ารายงานการวิ เ คราะห์ เ หตุ แ ห่ ง การฟ้ อ งคดี เ พื่ อ น าไปสู่ ก ารให้
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐในการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการ อันจะนาไปสู่การป้องกันและลดการเกิด
ข้อพิพาททางปกครองได้สอดคล้ องกับสถานการณ์ หลักปฏิบัติราชการจากคาพิพากษาได้รับการเผยแพร่

-๒๖ไปยั ง หน่ ว ยงานและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ อย่ า งทั่ ว ถึ ง โดยกระท าในรู ป แบบมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์ อบรม สัมมนา เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติ ธรรมทางปกครอง หลักกฎหมาย
จากคาวินิจฉัยของศาลปกครองที่สาคัญให้กับหน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน ให้รวดเร็ว
และทั่ว ถึง เพื่อลดข้อพิพาททางปกครองซึ่งจะทาให้คดีเข้าสู่ การพิจารณาของศาลน้อยลง รวมทั้งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับศาลปกครองและภารกิจของศาลปกครอง
(๔) ด้านการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร ผู้ตอบแบบแสดงความคิดเห็น
ส่วนใหญ่มีความคาดหวังให้เปิดที่ทาการศาลปกครองในภูมิภาคเพิ่มขึ้น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม
ได้สะดวก โดยไม่จาเป็นต้องมีอาคารที่ทาการขนาดใหญ่ การแบ่งศาลปกครองกลางออกเป็น ๓ แห่ง ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองได้โดยสะดวกและทั่วถึง
ยิ่งขึ้น ยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม มี ระบบที่ชัดเจน
ในการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
ของการให้ บ ริ ก ารได้อ ย่ า งรวดเร็ ว เหมาะสมกับ สถานการณ์ มี การปรั บปรุ งประสิ ทธิภ าพการดาเนิน งาน
(Performance Reform) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพและก้าวสู่องค์กรที่มี
สมรรถนะสูง
ปรั บโครงสร้ างองค์ กรให้ มี ขนาดเล็ กลงแต่ มี ประสิ ทธิ ภาพและคุ ณภาพ น าระบบ
การบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาองค์กร ข้อมูลและองค์ความรู้ที่รวบรวมไว้ในฐานข้อมูลสามารถ
นามาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนข้อมูลต่างๆ
ให้แก่ศาลเป็นไปอย่างมีระบบ ครบถ้วน รอบด้าน รวดเร็วและถูกต้องแม่นยา เช่น มีระบบการจัดเก็บและค้นคว้า
ข้อมูล คาพิพากษา คาสั่ งที่สามารถค้น หาได้ง่ายมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ผู้ บริห ารระดับสูงมีข้อมูล
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สาหรับใช้ในการตัดสินใจและการบริหารราชการของศาล มีการทบทวนกระบวนการ
ปฏิบัติงาน กระบวนพิจารณาคดี บทบาทหน้าที่ของตุลาการ และเจ้าหน้าที่ศาล เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้
ในการวางแผนปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
การทางานของหน่วยงานในสานักงานศาลปกครองเน้นการบูรณาการหรือเชื่อมโยง
กันมุ่งผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์ นโยบายของผู้บริหารศาลปกครอง และตอบสนองความต้องการของประชาชน
(Citizen Centric) การบริหารงานศาลมีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส คานึงถึงประโยชน์ราชการ เป็นองค์กร
ต้นแบบการมีธรรมาภิ บาล มีสมรรถนะสูง มีมาตรฐานในระดับสากล สอดคล้องกับ กระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลกและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีการบริหารงบประมาณอย่างคุ้มค่า ประหยัด ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น
และตรวจสอบการเงิ น และการใช้ จ่ า ยงบประมาณ การติ ด ตามประเมิ น ผลผลิ ต /ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการใช้
งบประมาณ เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า
(๔) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ผู้ตอบแบบแสดงความคิดเห็น
ส่วนใหญ่ มีความคาดหวังให้ศาลปกครองน าเครื่องมือและเทคโนโลยี สารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อสนับสนุน
การพิจ ารณาพิพากษาคดี ให้ ร วดเร็ ว และมีประสิทธิภ าพมากขึ้น มีการดาเนินกระบวนพิจารณาที่ทันสมัย
เช่น การฟ้องคดีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การสืบพยานผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
ตลอดจนพิจารณาพิพากษาหรือมีคาสั่งคดีทั่วไป โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพื่อลดภาระงาน
ของตุลาการศาลปกครอง เป็นศาลที่ก้าวล้าทันสมัยในทุกๆ ด้าน สามารถนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการทางานเป็นศาลปกครองอัจฉริยะได้จริง ตุลาการศาลปกครองและบุคลากรของสานักงานศาลปกครอง
มีทักษะในการใช้งานระบบเทคโนโลยี สารสนเทศต่างๆ ที่ศาลปกครองได้พัฒนาขึ้น มี การพัฒ นานวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อบริ การประชาชนให้ สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก

-๒๗รวดเร็ ว และประหยั ด ค่า ใช้จ่ าย พั ฒ นาระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ เกี่ ยวกับ การรั บฟ้ องให้มี ความสะดวก รวดเร็ ว
มากยิ่งขึ้น มีระบบการสืบค้นคาพิพากษาและแนวคาวินิจฉัยของศาลปกครองเผยแพร่ในเว็บไซต์ศาลปกครอง
ระบบข้อมูลของศาลปกครองมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เชื่อมโยงและรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ผ่านระบบดิจิทัล เพื่อพัฒนาศาลปกครองไปสู่ ศาลปกครองอิเล็ กทรอนิกส์ (e - Admincourt) และสู่ ความเป็น
ศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt) อย่างเต็มรูปแบบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้ง
การสร้ าง การพัฒนานวัตกรรม และเผยแพร่อ งค์ค วามรู้ ในเรื่ องกระบวนการยุ ติธรรมทางปกครองให้ ดียิ่ งขึ้ น
ตลอดจนเป็นหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๕) ด้ า นการเสริ มสร้ า งเครื อข่า ยความร่ วมมือทางวิชาการทั้ งในและต่า งประเทศ
ผู้ตอบแบบแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่มีความคาดหวังให้นาแนวคิด/เรื่องใหม่ๆ จากทั้งในและต่างประเทศมาใช้
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของศาลปกครองและการให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเสริมสร้าง
ความร่วมมือกับองค์กรศาลและหน่วยงานต่างๆ
ในระยะที่ผ่านมาศาลปกครองได้มีการพัฒนาระบบการดาเนินงานให้ดียิ่งขึ้น โดยเสนอ
แก้ ไ ขเพิ่ มเติ มพระราชบั ญญั ติ จั ดตั้ งศาลปกครองและวิ ธี พิ จารณาคดี ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยจั ดท าร่ าง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่ออนุวัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และปรับปรุงการพิจารณาคดีและการบริหารจัดการคดีของศาลปกครองให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น สาหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ศาลปกครองได้มีการออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ โดยการพัฒนาระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ รวมทั้งศาลปกครอง
ได้ให้ความสาคัญกับการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
เมื่ อ วั น ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ศาลปกครองได้ เ ปิ ด ใช้ “ระบบงานคดี ป กครอง
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชน” ซึ่งเป็นระบบที่ศาลปกครองพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการดาเนินการทางคดีตั้งแต่
ขั้นตอนเริ่มต้น คือ การยื่นฟ้อง ไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณา คือ การพิจารณาพิพากษา และการบังคับคดี
ด้วยความส าคัญและความสาเร็ จของการพัฒนาระบบดังกล่าว ศาลปกครองจึงได้เสนอ “โครงการพัฒนา
ศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชน” เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิ รเกล้า
เจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของปวงชนชาวไทยด้วย และมีการปรับปรุงห้องพิจารณาคดี/ห้องไต่สวน
อิเล็กทรอนิกส์ (e - Courtrooms) เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังการพิจารณาทั้งหมดสามารถเห็นเอกสารพยานหลักฐาน
ที่ ใ ช้ ป ระกอบในการพิ จ ารณาคดี แ ละไต่ ส วนผ่ า นอุ ป กรณ์ ก ารแสดงผล เช่ น Projector Visualizer และ
คอมพิวเตอร์ มีการติดตั้งระบบบั นทึกภาพและเสียงส าหรับบันทึกในระหว่างการพิจารณาคดีและไต่ส วน
เพื่อเรีย กดูไฟล์วี ดิทัศน์และเสียงที่บัน ทึกในภายหลังได้ พัฒนาระบบติดตามและยืม -คืนสานวนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และบริหารจัดการคดีด้วย QR Code สาหรับให้บริการแก่ตุลาการศาลปกครองและพนักงาน
คดีปกครองในการยืม–คืนแฟ้มสานวนคดีที่เป็นกระดาษผ่านแอปพลิ เคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ภายใน และ
ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับฟ้องและสารบบคดีติดตามสถานะของแฟ้มสานวนคดีได้ผ่านอินทราเน็ต
สาหรับปัจจัยร่วมด้านระบบการดาเนินงานขององค์กร ซึ่งเป็นประเด็นทางยุทธศาสตร์
ที่สาคัญ คือ พันธกิจ กระบวนงานต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการขององค์กร ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร ฯลฯ ที่จะรองรับการดาเนินงานของศาลปกครองในอนาคต

-๒๘๓.๔) บุคลากรของศาลปกครอง (Staff)
ศาลปกครองมี บุ ค ลากรในภาพรวมจ านวน ๓,๑๘๘ คน ประกอบด้ ว ย ตุ ล าการ
ศาลปกครอง ๒๖๗ คน ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ๒,๒๙๔ คน พนักงานราชการศาลปกครอง ๕๙๐ คน
ลูกจ้างประจา ๑๘ คน และลูกจ้างชั่วคราว ๑๙ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒)
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ในคราวการประชุมครั้งที่ ๒๐๗-๙/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้เห็นชอบกรอบอัตรากาลังของตุลาการศาลปกครอง จานวน ๔๔๔ อัตรา
โดยจาแนกเป็นกรอบอัตรากาลังตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จานวน ๘๓ อัตรา ขณะนี้มีผู้ดารงตาแหน่ง ๔๓ ท่าน
และกรอบอัตรากาลังตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ๓๖๑ อัตรา ขณะนี้มีผู้ดารงตาแหน่ง ๒๒๔ ท่าน (ข้อมูล
ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒) สาหรับกรอบอัตรากาลังข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง จานวน ๓,๓๙๓ อัตรา
ขณะนี้มีผู้ดารงตาแหน่ง ๒,๒๙๔ ราย โดยในจานวนดังกล่าวเป็นพนักงานคดีปกครอง ๑,๒๕๘ ราย และมีอัตราว่าง
จานวน ๑,๐๙๙ อัตรา กรอบอัตรากาลั งลูกจ้างประจา พนักงานราชการศาลปกครอง และลู กจ้างชั่ วคราว
จานวน ๑,๑๙๒ อัตรา ขณะนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒) มีผู้ดารงตาแหน่ง ๖๒๗ ราย จาแนกเป็น
ลูกจ้างประจา ๑๘ ราย พนักงานราชการศาลปกครอง ๕๙๐ ราย และลูกจ้างชั่วคราว ๑๙ ราย โดยมีอัตราว่าง
รวมจานวน ๕๖๕ อัตรา
ปั ญหาด้านการบริ ห ารทรัพยากรมนุษย์ใ นปัจจุ บัน ได้แก่ จานวนตุล าการไม่เพี ยงพอ
ต่อ ปริ มาณคดี ค้า งการพิ จ ารณาและคดี รั บ เข้ าที่ จ ะเพิ่ม ขึ้น ในอนาคต โดยเฉพาะอั ตรากาลั ง ของตุล าการ
ในศาลปกครองสูงสุด การจัดสรรอัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่ง รวมทั้งการบริหารจัดการอัตรากาลัง
พนักงานคดีปกครอง สอดคล้องกับผลการสารวจความคิดเห็นบุคลากรของศาลปกครอง ประชาชนทั่วไป
หน่ ว ยงานทางปกครอง และเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ระหว่ า งวั น ที่ ๑ – ๒๐ สิ ง หาคม ๒๕๖๑ เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการจัดทาแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปีฯ พบว่า ด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผู้ตอบแบบแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่มีความคาดหวังให้ระบบการสรรหาและบริหารงานบุคคลมีความเป็น
ธรรม โปร่งใส มีมาตรฐาน มีการประเมินภาระงานในอนาคตเพื่อวางแผนกาลังคนให้สอดคล้องกับปริมาณคดี
ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของศาลและจัดทาแผนรองรับทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จัดสรรอัตรากาลังให้เพียงพอ
ทั้ ง จ านวน คุ ณ ภาพ และสอดคล้ อ งกั บ ความจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นตามภารกิ จ การขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งาน
ของศาลปกครอง และทิศทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ปรับปรุงระบบการประเมินและการบริหาร
ผลงานสามารถวัดและประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความเป็นธรรม รวมทั้งสามารถคัดกรองและพัฒนาผู้ที่มี
ผลงานไม่เป็นไปตามที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิผล
นอกจากนี้ ยังพบว่าบุคลากรของสานักงานศาลปกครองเริ่มประสบปัญหาความแตกต่าง
ของช่องว่างระหว่างวัย (Generation) เนื่องจากบุคลากรแต่ละช่วงวัยมีคุณลักษณะและวิธีการทางานแตกต่างกัน
จึงอาจจะไม่สามารถปรับตัวในการปฏิบัติงานร่วมกันได้ดีเท่าที่ควร อีกทั้งขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่น
สู่ รุ่ น ท าให้ บุ ค ลากรที่ เ ข้ า มาใหม่ ข าดการสั่ ง สมประสบการณ์ รวมทั้ ง ขวั ญ และก าลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน
การพัฒนาบุคลากรของสานักงานศาลปกครองจึงจาเป็นต้องมีการเรียนรู้และเข้าใจถึ งธรรมชาติของคนรุ่นใหม่
โดยปรับกลยุทธ์และวิธีการบริหารจัดการในการพัฒนา ให้บุคลากรสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานและ
วัฒนธรรมองค์กร เพื่อทาให้บุคลากรเกิดความประทับใจ มีความสุขในการทางาน และเกิดความผูกพันกับองค์กร
การคาดการณ์ความต้องการด้านกาลังคนในระยะ ๕ - ๑๐ ปี: จากกรอบอัตรากาลังของตุลาการ
ศาลปกครองและกรอบอั ตราก าลั งบุ คลากรของส านั กงานศาลปกครอง และแผนการขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณจากสานักงบประมาณ โดยจัดทาแผนการสรรหาตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการและพนักงาน
ราชการศาลปกครอง รวมทั้งการทดแทนอัตรากาลังจากการสูญเสียกรณีการเกษียณอายุราชการตั้งแต่ปีงบประมาณ

-๒๙พ.ศ. ๒๕๖๑ – ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ ในระยะ ๑๐ ปี ดังนี้ แผนสรรหาตุลาการศาลปกครองสูงสุด จานวน
๘๐ อัตรา แผนสรรหาตุลาการประจาศาลปกครองชั้นต้น จานวน ๓๔๖ อัตรา แผนสรรหาพนักงานคดีปกครอง
และสายสนับสนุน จานวน ๗๘๘ อัตรา ทดแทนตาแหน่งเกษียณ จานวน ๓๐๘ อัตรา แผนสรรหาพนักงาน
ราชการศาลปกครอง ในระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จานวน
๑๗๒ อัตรา
ด้านสุขภาวะของตุลาการศาลปกครอง สืบเนื่องจากตุลาการศาลปกครองมีภาระงาน
ในการพิจารณาคดีเป็นจานวนมากนาไปสู่ภาวะความเครียด และ/หรือโรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน รวมถึง
ในส่วนบุคลากรสานักงานศาลปกครองด้วย ดังนั้นตุลาการศาลปกครองและบุคลากรของสานักงานศาลปกครอง
จึงมีความคาดหวังว่า การดาเนินงานโครงการเสริมสร้างศาลปกครองให้เป็นองค์กรแห่ งความสุขอย่างยั่งยืน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และต่อเนื่องมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะส่งผลให้บุคลากรของศาลปกครอง
ทุกระดับมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีขึ้น เกิดความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว สามารถส่งมอบผลงานที่มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นพื้นฐานไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุขต้นแบบและองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่กาหนดไว้ในแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปีฯ ต่อไป
สาหรับปัจจัยร่วมด้านบุคลากรหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของศาลปกครอง ซึ่งเป็น
ประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่สาคัญ คือ อัตรากาลัง ความเหมาะสมกับภาระงาน ความก้าวหน้าของบุคลากร
สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ คุณภาพชีวิต ฯลฯ ที่จะรองรับการดาเนินงานของศาลปกครองในอนาคต
๓.๕) ทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากร (Skills)
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และกฎหมายใหม่ๆ ทาให้แนวโน้มคดีปกครอง
มีความซับซ้อนเพิ่มสูงขึ้น การมีความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และประสบการณ์ในการพิจารณา
พิพากษาคดีและบังคับคดีปกครองของตุลาการศาลปกครอง จึงเป็นสิ่งจาเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ รวมถึงการมี
ทักษะทางด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อรองรับการเป็นศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ และศาลปกครอง
อัจฉริยะ ขณะที่บุคลากรศาลปกครองสายงานสนับสนุนก็จาเป็นต้องมีทักษะ ความรู้ ความสามารถดังกล่าว
ตามขอบเขตภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเช่นเดียวกัน
ในระยะที่ผ่านมาศาลปกครองมีระบบการพัฒนาบุคลากรและระบบการจัดการความรู้
ในระดับดีมาก โดยได้จัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน จัดทาคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานภายในส าหรับตุลาการ
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นบรรทัดฐานเดียวกันและเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการจัดกิจกรรมจัดการ
ความรู้ในรูปแบบต่างๆ อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองยังไม่อาจดาเนินโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒ นาบุ คลากรได้อ ย่ างที่ ควรจะเป็ น รวมทั้ งทุนการศึก ษาทั้ง ในและต่างประเทศที่เคยได้รั บก็ล ดน้อยลง
ตลอดจนขาดการนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning)
ที่มีรูปแบบหลากหลาย มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรศาลปกครอง
สอดคล้ องกั บ ผลการส ารวจความคิ ดเห็ นบุ คลากรของศาลปกครอง ประชาชนทั่ ว ไป
หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
จัดทาแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปีฯ พบว่า ด้านการพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากร ผู้ตอบแบบแสดง
ความคิ ดเห็ นส่ วนใหญ่ มี ความคาดหวั ง ให้ ร ะบบการอบรมและพั ฒ นาบุ ค ลากรสามารถตอบสนองต่ อ การ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้ออานวยให้ตุลาการศาลปกครองทุกคนมีความมุ่งมั่น
ในการทาคดีให้สิ้นสุดโดยเร็ว ตุลาการศาลปกครองมีความรู้ความสามารถ มีความพร้อม เต็มใจ มุ่งมั่นพิจารณา
คดีให้แล้ วเสร็จโดยเร็วยิ่ งขึ้น อย่ างมีคุณภาพ และมี ทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) ความช านาญในการใช้

-๓๐เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) มีความเป็นมืออาชีพ ได้มาตรฐานสากล พนักงานคดีปกครอง
มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เพียงพอ ต่อการทาหน้าที่ช่ว ยเหลือ งานตุลาการ และ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรของสานักงานศาลปกครองทางานเชิงรุก ทางานให้สาเร็จ
ตามเป้าหมายที่กาหนดอย่ างดีที่สุด มีวัฒนธรรม ค่านิยม และอุดมการณ์สาหรับการเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ยุคใหม่ สามารถประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน บุคลากรทุกระดับปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม และวัฒนธรรมองค์กร (TRUST) อย่างเคร่งครัด มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการ
ทางาน มีความสามัคคี เป็นน้าหนึ่ง ใจเดียวกัน ศาลปกครองและสานักงานศาลปกครองมีความเป็นเอกภาพ
(Unity) และร่วมสร้างองค์กรแห่งความสุข
ส าหรั บ ปั จ จั ย ร่ ว มด้ า นทั ก ษะ ความรู้ ความสามารถของบุ ค ลากร ซึ่ ง เป็ น ประเด็ น
ทางยุทธศาสตร์ที่สาคัญ คือ การที่บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ สามารถรองรับ
การทางานตามภารกิ จ ขององค์ก ร การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ การจัดการความรู้ ฯลฯ ที่จะรองรั บ
การดาเนินงานของศาลปกครองในอนาคต
๓.๖) รูปแบบการบริหารงาน (Styles)
รูปแบบการบริ หารงานขององค์กรศาลปกครอง ประกอบด้ว ยรูปแบบการบริห ารงาน
ในแนวดิ่ ง จั ด ให้ มี ส ายบั ง คั บ บั ญ ชาที่ ชั ด เจน และรู ป แบบการบริ ห ารงานในแนวราบ โดยการจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการ หรือคณะทางานขึ้น มารั บผิ ดชอบดาเนินการ ซึ่งรูปแบบการทางานดังกล่าวจะช่วยให้ เกิด
การบูรณาการการดาเนินงานข้ามสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขณะที่ประธานศาลปกครองสูงสุดได้สื่อสารกับบุคลากรและสาธารณชนผ่านการแถลง
นโยบายและทิศทางการดาเนินงานของศาลปกครองเป็นประจาทุกปี และสื่อสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน
องค์กร เช่น จดหมายข่าว ACT NEWS /ACT INSIGHT เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรและสาธารณชนได้รับทราบถึง
ผลการดาเนินงาน และทิศทางขององค์กรในระยะต่อไป รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับยังได้เปิดโอกาสให้บุคลากร
มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ทั้งในเชิงนโยบายและการพัฒนาการดาเนินงานด้านต่างๆ ขององค์กร โดยใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่ อ เนื่ องถึ งปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประธานศาลปกครองสู งสุ ดได้ โ ปรด
ให้ความสาคัญกับการนาแนวคิดการบริหารจัดการยุคดิจิทัล (Digital Era Administration) มาประยุกต์ใช้
ในการบริ ห ารงานศาลปกครอง ซึ่งแนวคิดดั งกล่ าวประกอบด้วย ๑๐ ด้ าน ได้แก่ (๑) การให้ ความส าคัญกั บ
ผลประโยชน์ ของประชาชน (People) (๒) ความเป็ น มื อ อาชี พ (Professionalism) (๓) ความน่ า เชื่ อ ถื อ
(Dependability) (๔) ความเป็นประชาธิปไตย (Democracy) (๕) การริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative) (๖) การปรับปรุง
ตลอดเวลา (Improvement) (๗) ความสะดวกรวดเร็ว (Convenience) (๘) การประสานงานอย่างเป็นเครือข่าย
(Coordination Network) (๙) การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Technology) และ (๑๐) การทางานเป็นทีม หรือ
ทีมงาน (Teamwork)๕ รวมถึงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานภาครัฐตามแนวทาง Lean in Government
Starter Kit Version 4.0 ซึ่งครอบคลุมด้านการวางแผน การดาเนินงานโครงการ และการปรับปรุงกระบวนงาน๖
ตลอดจนมุ่งเน้นส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความสุขและสุขภาพที่ดี หากบุคลากรภายในองค์กรมีความสุข
แล้ว ความสุขก็จะส่งไปที่ประชาชนหรือบุคคลภายนอกองค์กร ขณะที่เลขาธิการสานักงานศาลปกครองได้
๕

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารจัดการยุคดิจิทัล Digital Era Administration [ออนไลน์], ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๒. เข้าถึงจาก
http://www.wiruch.com/books%20for%20textbook/book43.html
๖
United States Environmental Protection Agency, Lean in Government Starter Kit (Version 4.0) [Online], 26 June 2019.
Retrieved from https://www.epa.gov/lean/lean-government-starter-kit-version-40

-๓๑มุ่งเน้นการบริหารงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของประธานศาลปกครองสูงสุด ภายใต้แนวคิด “งานได้ผล คนมี
ความสุข”
สาหรับปัจจัยร่วมด้านรูปแบบการบริหารงาน ซึ่งเป็นประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่สาคัญ คือ
รูปแบบการบริหารงานของผู้บริหารในระดับต่างๆ ทั้งในด้านการวางแผน การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
การติดตามประเมินผล และการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อสร้างบรรยากาศในการทางานอย่างมีความสุข
และบรรลุเป้าหมายขององค์กร ฯลฯ ที่จะรองรับการดาเนินงานของศาลปกครองในอนาคต
๓.๗) ค่านิยมร่วมและบรรทัดฐานที่บุคลากรยึดถือปฏิบัติ/วัฒนธรรมองค์กร (Shared Values)
ค่านิยมหลักของศาลปกครองประกอบด้วย ๙ ประการ ความเสมอภาค ความเป็นธรรม
ความเป็นกลาง ความเป็นอิสระในการพิจารณาคดี ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส การเปิดโอกาสให้เข้าถึง ความรวดเร็ว
และมาตรฐานในการพิ จ ารณาคดี รวมทั้ ง มี วั ฒ นธรรมศาลปกครอง คื อ “TRUST” มี ๕ ประการ คื อ
การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส (Transparency) การยึดมั่นในความถูกต้อง (Righteousness) ความมีเอกภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่ (Unity) และการส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพมาตรฐาน (Standard) ท่ามกลางบรรยากาศ
ที่ร่วมมือร่วมใจกันทางานเป็นทีม (Teamwork) อย่างเข้มแข็ง
การยึดถือค่านิยมหลักของศาล (Court Core Values) และการธารงรักษาวัฒนธรรมศาลปกครอง
“TRUST” ให้เป็นคุณลักษณะและบรรทัดฐานที่มีความเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรศาลปกครอง เป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญและจ าเป็ นอย่ างยิ่ ง ซึ่ งจะส่ งผลต่ อพฤติ กรรมในการปฏิบั ติงานของบุคลากรในองค์ก ร ช่ ว ยเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างบรรยากาศการทางานที่สอดประสานกัน รวมทั้งการส่งต่อค่านิยม
ดังกล่าวสู่บุคลากรรุ่นใหม่ของศาลปกครอง
อย่ างไรก็ดี ผลการประเมินตามตัว ชี้วัดร้อยละของบุคลากรศาลปกครองที่ปฏิบัติงาน
โดยยึดวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) ตามกรอบการประเมินความสาเร็จการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ศาลปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ พบว่า เมื่อสิ้นสุดแผนดังกล่าว มีผลการประเมินเมื่อปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า มีผลการดาเนินงานอยู่ที่ร้อยละ ๖๐.๒ ซึ่งลดลงทั้งในภาพรวมและในวัฒนธรรมแต่ละเรื่อง
จากปีก่อนหน้า ทาให้ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่ร้อยละ ๗๐ โดยเฉพาะในมิติการส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน (Standard) การทางานเป็นทีม (Teamwork) และความมีเอกภาพ (Unity) แสดงให้เห็นว่า วิถีคิด
วิถีการทางานของบุ คลากรยั ง ไม่เป็ น ไปในทิศทางเดียวกัน หรือที่เรียกว่า ยังไม่เกิด Culture Alignment
กล่าวคือ วัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทาให้เกิดการทางานในลักษณะ
ต่ า งคนต่ า งท าต่ า งคนต่ า งรายงาน ขาดความเชื่ อ มโยงซึ่ ง กั น และกั น อย่ า งเป็ น ระบบ สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า
ศาลปกครองมี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต้ อ งขั บ เคลื่ อ นวั ฒ นธรรมศาลปกครองอย่ า งจริ ง จั ง และ ต่ อเนื่ อง
ผ่ านแผนการเสริ มสร้ างวั ฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) ระยะที่ ๓ (ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
โดยขับเคลื่อนผ่านระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สื่อสารสร้างความตระหนักรู้ สอดแทรกในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ TRUST เป็น “วิถีการดาเนินชีวิตของบุคลากรศาลปกครอง”
สาหรับปัจจัยร่วมด้านค่านิยมร่วมและบรรทัดฐานที่บุคลากรยึดถือปฏิบัติ/วัฒนธรรมองค์กร
ซึ่งเป็นประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่สาคัญ คือ ค่านิยมหลักของศาลปกครอง และวัฒนธรรมองค์กร (TRUST) ซึ่งเป็น
มาตรฐานที่ศาลปกครองคาดหวังหรือต้องการจะให้เป็น มาตรฐานที่บุคลากรศาลปกครองจะถือปฏิบัติ
จนเป็นวิถีชีวิตในการทางานของบุคลากรทุกคน ที่จะรองรับการดาเนินงานของศาลปกครองในอนาคต

-๓๒กล่ า วโดยสรุ ป ศาลปกครองได้ ผ่ า นการวางรากฐานและพั ฒ นาองค์ ก รมาแล้ ว อย่ า ง มั่ น คง
จนได้ รั บ ความเชื่ อ มั่ น จากประชาชนในระดั บ สู ง ในระยะ ๒๐ ปี ข้ า งหน้ า ศาลปกครองจะต้ อ งเผชิ ญ กั บ
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ
ประชาชน การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การเข้าสู่สังคมดิจิทัล
ของประเทศไทย จึงถือเป็นโอกาสของศาลปกครองในการเผชิญกับความท้าทายดังกล่าวและสร้างสรรค์โอกาส
ในการเข้าสู่สังคมดิจิทัล
ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามส าคั ญ และจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ในการก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาศาลปกครอง
ให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าว ทั้งในส่วนของการยกระดับการพิจารณาพิพากษาคดี
การบั งคับ คดี และการดาเนิ น งานตามภารกิจของศาลปกครองและส านักงานศาลปกครอง เพื่อให้ บรรลุ
เจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ การเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญให้กับตุลาการศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง
และเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปและกฎหมายที่มี
ผลกระทบต่อการดาเนินงานของศาลปกครอง รวมทั้งองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การเสริมสร้างองค์กรแห่ง
ธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ศาลปกครองก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบองค์กรแห่งธรรมาภิบาล และองค์กร
แห่ งความสุ ข การท าให้ ศาลปกครองเป็ นองค์ กรมี ผลสั มฤทธิ์ สู ง (High Performance Organization: HPO)
โดยเพิ่ มประสิ ทธิภ าพ การปฏิบั ติงานและการให้ บ ริการประชาชนด้ว ยระบบดิจิทัล สู่ ระบบศาลปกครอง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และก้ า วไปสู่ ศ าลปกครองอั จ ฉริ ย ะเพื่ อ เป็ น ศาลแห่ ง ความเป็ น เลิ ศ ในระดั บ สากล ท าให้
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ซึ่งการ
มุ่งสร้างมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองเทียบเท่าระดับสากล จะมีส่วน
สาคัญในอัน ที่จะสนับสนุนการขับ เคลื่ อนการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ได้รับความเชื่อมั่น
จากประชาชน คู่กรณี นักลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ง จะสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) นาไปสู่
ศาลปกครองเพื่อความเป็นธรรมในสังคม และความผาสุกของประชาชน สังคม และประเทศชาติ

บทที่ ๓
สาระสาคัญของแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
แผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้จัดทาขึ้นโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์กรและภายในองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของศาลปกครอง การสารวจความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารศาลปกครอง ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ผู้บริหารและ
บุ คลากรของส านั กงานศาลปกครอง ผู้ ทรงคุ ณวุฒิ /หน่ว ยงานภายนอก ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรั ฐ
ต่อทิศทางการดาเนินงานของศาลปกครองในอนาคต รวมทั้งการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ อจัดทา
แผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปีฯ การรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านต่อ (ร่าง) แผนแม่บทศาลปกครองฯ
ที่จัดทาขึ้น โดยแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปีฯ มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงสู่แนวทางและเป้าหมาย
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนแม่บท
การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ และบริบทการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้บุคลากร
ของศาลปกครองใช้เป็ นกรอบทิศทางการดาเนิ นงานที่ชัดเจนและร่วมกันพัฒนาการดาเนินงานให้ บ รรลุ ผล
ตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปีฯ โดยกาหนดเป้าหมาย และแนวทาง
การพัฒนาที่สาคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้งบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ความคุ้มค่ามากที่สุด รวมทั้งกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการศาลปกครองไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูป ธรรม และมีร ะบบการติดตามประเมินผลที่ ทันต่อสถานการณ์ เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานในทุกช่วงเวลาของแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปีฯ ให้มีความเหมาะสม
ยิ่งขึน้ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

๓.๑ วิสัยทัศน์ศาลปกครอง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๘๐)
“อ านวยความยุ ติ ธ รรมทางปกครองด้ ว ยความเป็ น ธรรม รวดเร็ ว ทั น สมั ย
เพื่อ เสริ มสร้างธรรมาภิบ าลในสั งคม และเป็ นศาลแห่ งความเป็น เลิศ ” หรือเป็นคติพจน์ว่ า
“เป็นธรรม รวดเร็ว ทันสมัย”
เป็นธรรม หมายถึง ศาลปกครองคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างทั่วถึง สร้างความสมดุล
ระหว่างสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับประโยชน์สาธารณะ อานวยความยุติธรรมทางปกครองตามหลักนิติธรรม
ภายใต้หลักประกันความเป็นอิสระของตุลาการ (Independence of the Judiciary) ประชาชนผู้มีอรรถคดี
ได้ รั บ ความเป็ น ธรรมและเสมอภาค มี ม าตรการบั ง คั บ คดี ป กครองให้ เ กิ ด ผลทางกฎหมายโดยเร็ ว และ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการอานวยความยุติธรรมทางปกครอง
รวดเร็ว หมายถึง มีการกาหนดระยะเวลาการดาเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม
ทางปกครองที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า กระบวนพิจารณาคดีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด ประชาชน/คู่กรณีสามารถตรวจสอบเรื่องที่ใช้บริการหรือเกี่ยวข้อง

-๓๔ว่าดาเนินงานไปถึงขั้นตอนใด คดีค้างการพิจารณาเกินกรอบเวลามาตรฐานลดลงอย่างต่อเนื่องจนหมดไป
คดีแล้ ว เสร็ จมากกว่าคดีรับ เข้า มีการน ากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครองมาใช้ กฎหมาย กฎ
ระเบียบที่เกี่ยวกับศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการพิจารณาพิพากษาคดีและการให้บริการประชาชน
ทันสมัย หมายถึง การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้บริการ
ประชาชนให้สามารถเข้าถึงการอานวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด
ค่าใช้จ่าย ด้วยรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการดาเนินกระบวนพิจารณาคดีที่
ทั น สมั ย เป็ น ศาลปกครองอั จ ฉริ ย ะ (Smart Admincourt) อย่ า งเต็ ม รู ป แบบ บุ ค ลากรของศาลปกครอง
เป็น Smart Person “คนดี คนเก่ง มีความสุขในการทางาน มุ่งอานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนโดยสะดวก
และรวดเร็ว ” ยกระดับการดาเนิน งานของศาลปกครองให้ ทันกับการเปลี่ยนแปลงในบริบทของสั งคมโลก
มีมาตรฐานระดั บ สากลและมีธ รรมาภิบ าล เป็น องค์กรชั้ นนาด้า นการอานวยความยุติธ รรมทางปกครอง
ในภูมิภาคเอเชียและในระดับสากล พัฒนาหลักกฎหมายปกครองเพื่อเสริมสร้างความยุติธรรมในประเทศและ
เป็นพื้นฐานสาหรับนานาชาติทั่วโลก
เสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม หมายถึง ศาลปกครองแสดงบทบาทที่สาคัญในการตรวจสอบ
และควบคุมการใช้อานาจของฝ่ายปกครองให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยความรวดเร็วและทันต่อ
สถานการณ์ แนวคาวินิจฉัย มีความชัดเจน มีมาตรฐาน เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อช่วยเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
และเป็นรูปธรรม พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หลักกฎหมายปกครอง
และแนวทางการปฏิ บั ติ ร าชการจากค าวิ นิ จ ฉั ย ของศาลปกครองไปเผยแพร่ อ ย่ า งเป็ น ระบบและทั่ ว ถึ ง
ผ่ านรู ป แบบ วิธีการและช่องทางที่ห ลากหลาย โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่ างไกล เพื่อ ร่ว มขับเคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ชาติและบูรณาการการทางานร่วมกับองค์กร/หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ศาลแห่ งความเป็ น เลิ ศ หมายถึ ง การน ากรอบสากลเพื่ อความเป็ นเลิ ศ ของศาลมาปรั บใช้
ในศาลปกครอง และ/หรือกรอบการประเมินตัวชี้วัด/ดัชนีที่เกี่ยวข้ องกับองค์กรศาลในระดับสากล เพื่อยกระดับ
การบริ หารจั ดการคดี และการบริ ห ารจั ดการองค์ กรของศาลปกครองไปสู่ ระดั บมาตรฐานสากลและท าให้
ศาลปกครองได้รับความเชื่อมั่นจากสาธารณชน เป็นองค์กรชั้นนาในระดับสากลและเป็นศาลแห่งความเป็นเลิศ

๓.๒ เป้าประสงค์หลัก ๒๐ ปี และตัวชี้วัดเป้าประสงค์หลัก
๓.๒.๑ เป้าประสงค์หลัก:
๑) ทุกภาคส่วนในสังคมมีความเชื่อมั่นในระดับสูงต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
๒) การดาเนินงานและการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กาหนด

๓.๒.๒ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์หลัก:
๑) ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ร้อยละ ๙๐
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ร้อยละ ๙๒

-๓๕ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

ร้อยละ ๙๕
ร้อยละ ๙๕

๒) ศาลปกครองมีการดาเนินงานและการอานวยความยุติธรรมทางปกครอง ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กาหนด
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

ระดับ ๔
(คะแนนไม่น้อยกว่า ๔๐๐ – ๕๙๙ คะแนน)
ระดับ ๕
(คะแนนไม่น้อยกว่า ๖๐๐ – ๗๙๙ คะแนน)
ระดับ ๖
(คะแนนไม่น้อยกว่า ๘๐๐ – ๘๙๙ คะแนน)
ระดับ ๖
(คะแนนไม่น้อยกว่า ๙๐๐ – ๑๐๐๐ คะแนน)

๓.๓ พันธกิจ ประกอบด้วย ๕ พันธกิจ ดังนี้
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 ทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย
ปกครองและหลั กปฏิบัติ ราชการที่ ดีจากแนวค าวิ นิจฉั ย ของศาลปกครอง
ให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม
เสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือทางการศาล ทางวิชาการ
และอื่นๆ ที่จาเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๓.๔ แผนที่นาทาง (Road Map) การพัฒนาศาลปกครองระยะ ๒๐ ปี
ศาลปกครองได้กาหนดแผนที่ น าทางเพื่ อบรรลุ วิ สั ยทัศ น์ศาลปกครองในระยะ ๒๐ ปี โดยก าหนด
เป้าหมายสาคัญที่ต้องการบรรลุเมื่อสิ้นสุดแผนแม่บทศาลปกครองทุกระยะ ๕ ปี ดังนี้
แผนแม่บทศาลปกครอง ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ศาลปกครอง
จะพัฒนาการบริหารจัดการคดีและการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ศาลปกครองจะเป็ นศาลที่มีการบริหารจัดการคดี การพิจารณาพิพากษาคดี และการบังคับคดี
เป็นไปตามกรอบเวลามาตรฐานที่กาหนด มีระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e - Admincourt) ที่สมบูรณ์
และเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) พร้อมรับการตรวจสอบ (Accountability) จากทุกภาคส่วน

-๓๖แผนแม่บทศาลปกครอง ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
ศาลปกครองจะเป็นระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ (e - Admincourt) และมีมาตรฐานการบริหารจัดการคดีที่เป็นสากล
แผนแม่บทศาลปกครอง ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕) เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๕
ศาลปกครองจะเป็นศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt)
แผนแม่บทศาลปกครอง ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๗๕ – ๒๕๘๐) เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๘๐
ศาลปกครองจะเป็นศาลแห่งความเป็นเลิศ (Court Excellence)
การมุ่งสร้างมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองเทียบเท่าระดับสากล
จะมีส่วนสาคัญในอันที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ได้รับความเชื่อมั่น
จากประชาชน คู่กรณี นักลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พั ฒนาตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง” หรื อคติ พจน์ ประจ าชาติ ที่ ว่ า “มั่ นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น ”
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

-๓๗แผนที่นาทาง (Road Map) การพัฒนาศาลปกครองระยะ ๒๐ ปี แบ่งการดาเนินงานออกเป็น ๔ ระยะ โดยเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานตามแผนแม่บท
ศาลปกครองในแต่ละระยะ สรุปดังนี้
 ศาลปกครองเป็นศาลแห่งความเป็นเลิศ







 ศาลปกครองมีการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชน
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ต่อยอดอดีต

ศาลปกครองเป็นระบบศาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e - Admincourt)

ศาลปกครองเป็นศาลปกครอง
อัจฉริยะ (Smart Admincourt)

(Court Excellence)

ศาลปกครองมีการบริหารจัดการคดี
การพิจารณาพิพากษาคดี และการบังคับคดี
เป็นไปตามกรอบเวลามาตรฐานทีก่ าหนด

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี:
วิสัยทัศน์ประเทศไทย ๒๕๘๐
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ศาลปกครองมีการ
บริหารจัดการคดีและ
การจัดการองค์กร
ที่มปี ระสิทธิภาพ

๒๕๖๒
“ศาลปกครองมุ่งสร้างมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองเทียบเท่าระดับสากล
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน คู่กรณี นักลงทุน
ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะสนับสนุนให้ประเทศไทย เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐”

ปรับปัจจุบัน

สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต

แผนภาพ ๓.๑ แผนที่นาทาง (Road Map) การพัฒนาศาลปกครองระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

-๓๘-

๓.๕ แผนแม่บทศาลปกครองระยะ ๒๐ ปี
เพื่ อ ให้ ศ าลปกครองสามารถด าเนิ น การให้ บ รรลุ ต ามวิ สั ย ทั ศ น์ “อ านวยความยุ ติ ธ รรม

ทางปกครองด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว ทันสมัย เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม และ
เป็นศาลแห่งความเป็นเลิศ ” และเป้าประสงค์หลักดังกล่าวข้างต้น จึงได้กาหนดแผนแม่บทการพัฒนา
ศาลปกครอง ประกอบด้วย ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) แผนแม่บทด้านที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
คดีปกครอง (๒) แผนแม่บทด้านที่ ๒ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม (๓) แผนแม่บทด้านที่ ๓ การพัฒนา
ศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt) (๔) แผนแม่บทด้านที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ และ (๕) แผนแม่บทด้านที่ ๕ การยกระดับความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม โดยแผนแม่บทแต่ละด้านมีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้

๓.๕.๑ แผนแม่บทด้านที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีปกครอง
๑) เป้าหมายระยะ ๒๐ ปี
๑.๑) ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด คู่กรณีได้รับการ
อานวยความยุติธรรมทางปกครองที่รวดเร็ว
๑.๒) ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
๑.๓) การบังคับคดีปกครองเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เยียวยาความเดือดร้อนเสียหาย
ของคู่กรณีได้ทันกาล
๒) ตัวชี้วัด
๒.๑) จานวนคดีที่พิจารณาแล้วเสร็จ
๒.๒) ร้อยละของคดีที่ศาลปกครองพิจารณาแล้วเสร็จในกรอบเวลามาตรฐาน
๒.๓) ร้อยละของคดีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคาพิพากษาและคาสั่งยืนตามคาพิพากษาและ
คาสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
๒.๔) จานวนคดีค้างที่รับเข้าตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงไปแล้วเสร็จ
๒.๕) อัตราส่วนจานวนคดีที่ตุลาการศาลปกครองพิจารณาแล้วเสร็จในรอบปีต่อจานวน
ตุลาการศาลปกครอง
๒.๖) ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ของศาลปกครอง
๒.๗) ร้อยละของคดีที่ดาเนินการบังคับคดีแล้วเสร็จ
๓) แนวทางการดาเนินการ/พัฒนาที่สาคัญ
แผนแม่บทด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีปกครองมีแนวทางการพัฒนา
ที่สาคัญ คือ “การเสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานการพิจารณาคดีให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การคุ้ ม ค รองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพอย่ า งทั่ ว ถึ ง การพั ฒ น าระบบยุ ติ ธ รรมสิ่ ง แ วดล้ อ มที่ ยั่ งยื น
และเป็นธรรมและการบังคับคดีปกครองเป็นที่ยอมรับและปฏิบัติตามคาบังคับ” ดังนี้
ประเด็นแผนแม่บทที่ ๑.๑ การเสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานการพิจารณาคดีให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ รั บ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพอย่ า งทั่ ว ถึ ง ก าหนดระยะเวลา
การดาเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองที่ชัดเจน จัดหา ปรับปรุง และนาเครื่องมือ

-๓๙มาใช้ในการพิจารณาคดี เช่น กาหนดระยะเวลาในการพิจารณาคดีตามปกติ (Time Standard) ของคดีแต่ละ
ประเภท และปรับปรุงขั้นตอนการดาเนินการของศาลปกครองให้มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็วมากขึ้น พัฒนา
ระบบและกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างมาตรฐานการพิจารณาพิพากษาคดี
แต่ละประเภทให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด ได้แก่ การปรับปรุง/แก้ไขกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อลดขั้นตอนที่ไม่จาเป็น การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในการจากัดคดีที่จะเข้าสู่กระบวนพิจารณา
ของศาล เช่น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนเข้าสู่ศาล และ/หรือระหว่างพิจารณาคดี การจากัดจานวนคดีในเรื่อง
ที่ไม่เป็ นสาระแก่คดีอันควรได้รั บการวินิจฉัย พัฒนา/ปรับปรุงระบบสนับสนุนการพิจารณาคดี เช่น จัดทาคู่มือ
พิจ ารณาคดีแต่ ล ะประเภท การจั ดการความรู้ (KM) การนาเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศมาใช้ สนับสนุ น
การพิ จ ารณาคดี ใ ห้ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ เช่ น การยื่ น ฟ้ องคดี ท างอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ การไต่ ส วนและ
การนั่งพิจารณาคดีโดยใช้ระบบห้องไต่สวน/พิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ (e - Courtroom) หรือผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล (เช่น Smartphone) การนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)
ระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) บล็อกเชน (Blockchain) เพื่อสนับสนุนงานตุลาการและ
พนักงานคดีปกครองในการดาเนินกระบวนการพิจารณาคดี
การพัฒนาระบบสืบค้นคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดให้ได้ผลการค้นหาที่มีข้อเท็จจริง
ใกล้เคียงกัน จัดตั้งศาลเคลื่อนที่ (Pop-Up Courts) /ศาลชั่วคราวในพื้นที่ทาการไต่สวน แสวงหาข้อเท็จจริง
เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองได้สะดวกและทั่วถึงยิ่งขึ้น เสริมสร้าง
ความเชี่ยวชาญให้ตุลาการศาลปกครองในการพิจารณาพิพากษาคดี และเสริมสร้างความเชี่ยวชาญของพนักงาน
คดีปกครองเพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของตุลาการศาลปกครอง เปิดโอกาสให้คู่กรณีมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานคดี ได้แก่ การพัฒนาระบบติดตามความคืบหน้าของคดี จัดเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการ
ให้คาปรึกษาก่อนฟ้องคดี จัดให้มีการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย (Legal Aid) ด้วยวิธี “การบริการสังคม”
(Pro Bono) เช่น การให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายให้คาแนะนาแก่ประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอน
การดาเนินคดี การเขียนคาร้องหรื อคาคู่ความ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนคาฟ้องให้เป็นไปตามกฎหมาย
กาหนดและมีความชัดเจน เพื่อให้การตรวจคาฟ้องในชั้นศาลเป็นไปด้วยความรวดเร็ว การกาหนดข้อหาและ
คาขอบังคับ ถูกต้องและตรงตามเจตนารมณ์ของคู่กรณี ตลอดจนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของศาลปกครอง กระบวนพิจารณาคดีของศาลปกครองให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
การแก้ไขกฎหมายวิธีสบัญญัติของศาลปกครองให้มีความรวดเร็ว สอดคล้องกับข้อพิพาท
ที่เกี่ยวกับทางเศรษฐกิจ ที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต เช่น คดีที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ คดีสัญญาทางปกครอง
คดีเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า เศรษฐกิจดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ที่เป็นพลวัต
ประเด็ น แผนแม่ บ ทที่ ๑.๒ การพั ฒ นาระบบยุ ติ ธ รรมสิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ ยั่ ง ยื น และ
เป็ น ธรรม ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครองในลั ก ษณะคดี สิ่ ง แวดล้ อ มให้ มี ค วามเหมาะสม
มีกระบวนการพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะที่ง่ายและรวดเร็ว ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพด้านการ
บังคับคดีปกครองด้านสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม
ของศาลปกครองให้ แ ก่ ป ระชาชน หน่ ว ยงานทางปกครองและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นา
ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง พัฒนาช่องทางและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมเชิงรุกให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบยุ ติธ รรมสิ่ งแวดล้ อม ประสานความร่ วมมือและสร้างเครือข่ายกับหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องกับสิ่ งแวดล้ อม

-๔๐ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง พัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพิจารณา
คดีสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับองค์ความรู้ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม และยกระดับการพิจารณา
คดีสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล ศาลปกครองมีบทบาทในการคุ้มครองสิทธิของธรรมชาติ (Right of Nature)
และสิ ท ธิ ข องแม่ ธ รณี (Right of Mother Earth) เพื่ อ สร้ า งความยั่ ง ยื น ของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน
ประเด็ น แผนแม่ บ ทที่ ๑.๓ การบั ง คั บ คดี ป กครองที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ปรั บ ปรุ ง และ
แก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบังคับคดี ปกครองเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญ
ให้แก่ตุลาการศาลปกครองเพื่อให้การเขียนคาบังคับมีความชัดเจน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ด้านการบังคับคดีปกครองให้กับบุคลากรที่ทาหน้าที่ในการบังคับคดีปกครอง นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการบังคับคดีปกครองอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้การบังคับคดีปกครองดาเนินการแล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว
และเป็นไปตามกรอบเวลามาตรฐานที่กาหนด หน่วยงานทางปกครองปฏิบัติตามคาพิพากษาและคาสั่งของศาล
ปกครองโดยไม่ต้องมีการบังคับคดีปกครอง รวมทั้งศึกษาองค์ความรู้จากต่างประเทศเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
การบังคับคดีปกครองสู่สากล

๓.๕.๒ แผนแม่บทด้านที่ ๒ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม
๑) เป้าหมายระยะ ๒๐ ปี
๑.๑) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการอานวยความยุติธรรมทางปกครอง
๑.๒) หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมาย
ปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการจากคาวินิจฉัยของศาลปกครอง
๒) ตัวชี้วัด
๒.๑) ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการอานวย
ความยุติธรรมของศาลปกครอง
๒.๒) ร้อยละของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง
และแนวทางการปฏิบัติราชการจากคาวินิจฉัยของศาลปกครอง
๒.๓) ร้อยละของจานวนหน่วยงานทางปกครองที่มีความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ที่กาหนด
(ร้อยละ ๘๐) และนาหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการจากคาวินิจฉัยของศาลปกครองไปใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ
๓) แนวทางการดาเนินการ/พัฒนาที่สาคัญ
แผนแม่บทด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบ าลในสั งคมมี แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ คือ
“นาหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการตามคาวินิจฉัยของศาลปกครองไปเผยแพร่
ให้ แ ก่ ประชาชน หน่วยงานทางปกครองและเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ อย่ างเป็ นระบบและทั่ วถึง ” โดยส่ งเสริ ม
การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารแบบบูรณาการอย่างครบวงจร เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับศาลปกครอง บทบาทหน้าที่ของศาลปกครอง และการอานวยความยุติธรรมทางปกครองอย่างกว้างขวาง
รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองดูแลสิทธิและเสรีภาพของตนมากขึ้น ตลอดจนสามารถใช้กลไก
ของศาลปกครองในการปกป้องสิทธิของตนเองได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการ
จากคาวินิจฉัยของศาลปกครองมีการบริหารจัดการอย่างมี คุณภาพและเป็นระบบ ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและ

-๔๑สถาบันการศึกษานาเนื้อหาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหลักกฎหมายปกครอง กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และ
การอานวยความยุติธรรมทางปกครองไปปรับใช้ในการจัดอบรมหรือจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น พัฒนา
หลักสูตรและระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Learning) เช่น e – Learning e – Training m – Learning
เป็นต้น ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเรียนรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชัน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถ
ปฏิบัติงานภายใต้ แนวทางการปฏิบัติราชการจากคาวินิจฉัยของศาลปกครองและระบบบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้อานาจตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างถูกต้อง เป็นธรรม เพื่อป้องกันและ
ลดข้อพิพาททางปกครอง และเพื่อสร้างสังคมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในประเทศไทย สร้างเครือข่ายการพัฒนา
วิช าการให้ ผู้ ผ่ านการศึกษาอบรมได้ เรี ย นรู้ อย่า งต่ อเนื่ อง เพื่ อขยายผลการปฏิ บัติร าชการจากคาวินิ จฉั ย
ของศาลปกครองในหน่วยงานและเป็นตัวคูณในการเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต่อไป โดยจัดทา
ระบบทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ผ่านการฝึกอบรมและเปิดช่องทางการเรียนรู้โดยการจัดเสวนาทางวิชาการ
การจัดทาวารสาร การเผยแพร่ เอกสารสรุป -ย่อ คาสั่ง/คาพิพากษา หรือข่าวสารทางวิชาการอื่นๆ ส่งตรง
ถึงเครือข่ายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น๑
หลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการจากคาวินิจฉัยของศาลปกครองได้รับ
การเผยแพร่ ไ ปยั ง หน่ ว ยงานทางปกครองและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ อย่ า งทั่ ว ถึ ง ในรู ป แบบมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
หน่ ว ยงานทางปกครองและเจ้ า หน้ าที่ข องรัฐ ที่มีส ถิติ การฟ้อง และ/หรือ ถูกฟ้องคดี เป็น จานวนมากได้รั บ
การส่งเสริมให้มีการปฏิบัติราชการจากคาวินิจฉัยของศาลปกครอง และขยายผลการส่งเสริม ให้หน่วยงาน
ทางปกครองและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ มี ก ารปฏิ บั ติ ร าชการจากค าวิ นิ จ ฉั ย ของศาลปกครองไปยั ง หน่ ว ยงาน
ทางปกครองและเจ้าหน้า ที่ของรัฐทุกแห่ง เพื่อให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่
ของรัฐอยู่ในมาตรฐานของคาวินิจฉัยของศาลปกครอง การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเป็นกลไกหลัก
ในการขับเคลื่อนและสร้างความเชื่อมั่นด้านการอานวยความยุติธรรมทางปกครองไปสู่ภาคประชาชน รวมทั้ง
ผ่านเครือข่ายยุติธรรมจังหวัด ยุติธรรมชุมชน รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองเพื่อเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเนื่อง และการพัฒนากฎหมาย
มหาชน
การจัดตั้ง “สถาบันกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง” เพื่อเป็นสถาบันหลักของประเทศ
ในการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ทั้งในส่วนของตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการ
ฝ่ายศาลปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่ใช้อานาจรัฐ รวมทั้งบุคลากรภาคเอกชน
และประชาชนที่มีความสนใจในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกากับดูแล
ให้ความเห็นชอบทิศทางการดาเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย และหลักสูตร เพื่อความมีมาตรฐาน อันจะก่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในหลักกฎหมายมหาชน หลักกฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง
และแนวการปฏิบัติราชการจากคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จนนาไปสู่
การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติราชการที่ดีและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งตระหนักถึงสิทธิหน้าที่
ในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
/////////////////////////////////
๑

เช่ น การให้ บ ริ ก ารความรู้ ท างกฎหมายและตอบข้ อ สงสั ย ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ศ าลปกครอง www.admincourt.go.th โทรศั พ ท์ ส ายด่ ว น
ศาลปกครอง ๑๓๕๕ การเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น Official Line, Facebook ในรูปแบบอินโฟกราฟิก การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลกฎหมายและคาพิพากษา ทั้งในส่วนของกฎหมายและกฎที่ ประกาศ และไม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาพิพากษาและคาสั่ง
ของศาลปกครอง สรุปย่อคาวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาล โดยเชื่อมโยงกฎหมายกับคาพิพ ากษา ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องของศาลปกครอง
ผ่านหน้าเว็บ (HTML) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีโดยการใช้เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) เพื่อรองรับการใช้งานระบบฐานข้อมูล
กฎหมายและคาพิพากษาที่มีรูปแบบการใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งจะทาให้การใช้งานเป็นไปด้วยความสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

-๔๒-

๓.๕.๓ แผนแม่บทด้านที่ ๓ การพัฒนาศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt)
๑) เป้าหมายระยะ ๒๐ ปี
การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการอานวยความยุติธรรมทางปกครอง เพื่อความโปร่งใส
สะดวก และรวดเร็ว
๒) ตัวชี้วัด
๒.๑) จานวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาแล้วเสร็จตามแผนที่กาหนด
๒.๒) อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของจานวนขั้นตอนในการอานวยความยุติธรรมที่ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อความโปร่งใส ความสะดวก และรวดเร็ว
๒.๓) ร้อยละของผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ
ที่พัฒนาขึ้น
๓) แนวทางการดาเนินการ/พัฒนาที่สาคัญ
แผนแม่ บ ทด้ า นการพั ฒ นาศาลปกครองอั จ ฉริ ย ะมี แนวทางการพั ฒ นาที่ ส าคั ญ คื อ
“พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองสู่ศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ที่สมบูรณ์ เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย สู่การเป็น
ศาลปกครองอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบ” โดยนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการยกระดับการทางานจากรูปแบบเดิม
ไปสู่ การให้ บ ริ การผ่ านระบบดิจิ ทัล อย่ างเป็นระบบและขับเคลื่ อนให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงได้อย่างแท้จริง
ด้วยการบูรณาการการให้บริการ (Service Integration) กระบวนการที่เป็นอัตโนมัติ (Automated Procedures)
และการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ (Information Reuse) ตลอดกระบวนวิธีพิจารณาคดี ตั้งแต่การรับฟ้องคดี
จนกระทั่งการบังคับ คดี ปกครอง ๒ โดยมีกฎหมายรองรับ รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ ยนข้อมูล สารสนเทศกับ
หน่วยงานของรัฐภายนอก ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)
คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และระบบจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) บล็อกเชน (Blockchain) เพื่อศึกษารูปแบบและแนวโน้มของเหตุแห่งการฟ้องคดี และ
เพื่ อ เผยแพร่ ค วามรู้ เ ชิ ง ป้ อ งกัน เกี่ ย วกั บ เหตุแ ห่ ง การฟ้ อ งคดี รวมถึ ง ปรั บปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพ
ของกระบวนการยุ ติ ธ รรมและกระบวนวิ ธี พิจ ารณาคดี ป กครอง อี กทั้ ง ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศดั งกล่ า ว
เพื่อสนับสนุนการพิจารณาคดีของศาลปกครอง โดยให้ระบบเสนอแนะข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
แสดงคาพิพากษาศาลปกครองที่มีข้อเท็จจริงในคดี ใกล้เคียงกับคดีที่กาลังพิจารณา เพื่อช่วยสร้างบรรทัดฐาน
ในการตัดสินคดีและมุ่งไปสู่การเป็นศาลปกครองอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๕

๓.๕.๔ แผนแม่บทด้านที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
๑) เป้าหมายระยะ ๒๐ ปี
๑.๑) บุคลากรศาลปกครองเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
๑.๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัยและมีธรรมาภิบาล
๒

ระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) ที่สมบูรณ์ จะสามารถรองรับกระบวนพิจารณาคดี ได้แก่ การยื่นคาฟ้อง ยื่นเอกสารหลักฐาน
ต่อศาล การแจ้ งคาสั่งศาล หมายศาล การไต่สวน (การไต่สวนในสถานที่และการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีที่พิจารณา) การนั่งพิจารณาคดี
การสืบค้นคาพิพากษา/คาสั่งศาลปกครอง การบังคับคดีปกครอง และ e-Service (บริการคัด/รับรองสาเนา ระบบรับ-ส่งเอกสาร)

-๔๓๑.๓) แผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี ได้รับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กาหนด
๒) ตัวชี้วัด
๒.๑) ร้อยละของบุคลากรศาลปกครองที่มีการดารงตนสอดคล้องกับวัฒนธรรมศาลปกครอง
๒.๒) ดัชนีความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรศาลปกครอง
๒.๓) ร้อยละของบุคลากรศาลปกครองที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะที่จาเป็น
๓
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
๒.๔) ร้ อยละของประชาชนผู้ รั บบริ การที่ มี ความพึ งพอใจต่ อคุ ณภาพการให้ บริ การ
ของศาลปกครอง
๒.๕) คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน
ศาลปกครอง (ITA)
๒.๖) ร้อยละความสาเร็จในการปรับปรุงกระบวนการทางานและการให้บริการประชาชน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
๒.๗) ร้ อ ยละความส าเร็จ ของการขั บเคลื่ อ นโครงการ/งานตามแผนปฏิบั ติ ร าชการ
ประจาปีงบประมาณของสานักงานศาลปกครอง
๓) แนวทางการดาเนินการ/พัฒนาที่สาคัญ
แผนแม่บทด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่ ความเป็นเลิศ มี แนวทาง
การพัฒนาที่สาคัญ คือ “ยกระดับระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภายในองค์ ก รให้ มี ม าตรฐานในระดั บ สากล เพื่ อ สนั บ สนุ น การอ านวยความยุ ติ ธ รรม
ทางปกครองให้ทุกภาคส่วนในสังคมอย่างมีคุณภาพ” ดังนี้
ประเด็ นแผนแม่ บทที่ ๔.๑ การบริ หารและพัฒนาทรั พยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิ ศ
โดยพัฒนาบุคลากรของศาลปกครองให้เป็น Smart Person “คนดี คนเก่ง มีความสุขในการทางาน มุ่งอานวย
ความยุติธรรมให้แก่ประชาชนโดยสะดวก และรวดเร็ว ” ปฏิบัติตนสอดคล้องกับ ค่านิยมหลักและวัฒนธรรม
ศาลปกครอง (TRUST) มีความผูกพันกับองค์กร ตุลาการมีความพร้อมและมีความเต็มใจ มุ่งมั่นในการปฏิบัติ
หน้ า ที่ ใ นการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี อ ย่ า งรวดเร็ ว ถู ก ต้ อ ง เป็ น ธรรม พนั ก งานคดี ป กครองและบุ ค ลากร
ที่เกี่ยวข้องสามารถสนับสนุนงานตุลาการและภารกิจของศาลปกครองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการทางาน
เป็นทีมมีขีดความสามารถ มีทักษะที่พร้อมสาหรับศตวรรษที่ ๒๑๔ พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สู่ ร ะบบ Digital HR๕ การบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ ใ ห้ ทั นกั บการเปลี่ ย นแปลงของ Generation

๓

เกณฑ์ที่กาหนด หมายถึง บุคลากรศาลปกครองมีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital literacy) และ
สามารถใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานในการสื่อสาร
๔
ทัก ษะที่สาคัญในการใช้ชีวิตและทางานทั กษะในศตวรรษที่ ๒๑ ได้แ ก่ (๑) ทักษะการเรีย นรู้และนวัตกรรม (คิดสร้า งสรรค์ใส่ใจนวัตกรรม
มีวิจารณญาณ แก้ปั ญหาเป็น สื่อ สารดี เต็มใจร่วมมือ) (๒) ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี (อัปเดตทุกข้อ มูลข่ าวสาร รู้เท่าทันสื่อ รอบรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉลาดสื่อสาร) (๓) ทักษะชีวิตและอาชีพ (มีความยืดหยุ่น รู้จักปรับตัว ริเริ่มสิ่งใหม่ ใส่ใจดูแลตัวเอง รู้จักเข้าสังคม เรียนรู้
วัฒนธรรม มีความเป็นผู้นา รับผิดชอบหน้าที่ พัฒนาอาชีพ หมั่นหาความรู้รอบด้าน)
๕
Digital HR คือ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานของเทคโนโลยีเป็นหลัก เพื่ อจะก้าวไปให้ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และพฤติกรรมของบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไป

-๔๔(ยุคสมัยของกลุ่มคนตามช่วงอายุ )๖ และพัฒนาบุคลากรให้มีความความเชี่ยวชาญ/เฉพาะด้าน ควบคู่กับการมี
ทัก ษะความช านาญหลายด้ า น (Multi-skilled) และมี ค วามสามารถก้ า วทัน เทคโนโลยี ที่เ ปลี่ ย นแปลงไป
สามารถใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็ นแผนแม่บทที่ ๔.๒ การบริ หารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐานในระดับสากล
โดยการนาองค์กร สื่อสารนโยบายที่ชัดเจน ศาลปกครองเป็นหนึ่งเดียว สานักงานศาลปกครองสนับสนุนงานศาล
อย่ างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ ขั บ เคลื่ อนงานไปด้ ว ยกั นอย่ าง Smooth & Smart พั ฒ นาองค์ กรให้ มี ความทั น สมั ย
ทันการเปลี่ยนแปลงและมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับ
มาตรฐานสากล จนศาลปกครองเป็นองค์กรต้นแบบด้านการบริหารจัดการในระดับประเทศ และเป็นองค์กรที่มี
ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการในระดับมาตรฐานสากลสามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน
ที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น ปรับโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างอัตรากาลังให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
การดาเนิ นงาน เพื่อให้ ประชาชนเข้าถึงการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองได้โดยสะดวกและทั่วถึงยิ่งขึ้น
ปรับโครงสร้างสานักงานศาลปกครองให้ ทันสมัย กะทัดรัด ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Agile Structure)
เพื่ อตอบสนองความต้ องการและความคาดหวั งของประชาชนที่ มี ความหลากหลายได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
(Customized Public Service) สามารถบู รณาการความร่ว มมื อของทุกภาคส่ ว นในการทางานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาระบบบริหารองค์กรให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ ปรับปรุงกฎหมาย ประกาศ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ให้เอื้อต่อการบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ เสริมสร้างค่านิยมหลักและวัฒนธรรมศาลปกครอง
(TRUST) ให้ฝังแน่นในองค์กรอย่างมั่นคง และเป็นองค์กรแห่งสุขภาวะเพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุข ต้นแบบ
พัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และคุณภาพชีวิตของบุคลากรศาลปกครองทุกระดับ เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อรองรับการปฏิ บั ติ งานในรู ปแบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ (e - Office)
อย่างบูรณาการและครบวงจร พัฒนาและบูรณาการระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานและการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร มุ่งยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนที่เป็นเลิศ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส มีช่องทางที่หลากหลาย
เสียค่าใช้จ่ายน้อย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ภายใน
องค์กรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility:
CSR) การสร้ างคุ ณค่ าร่ วม (Creating Shared Value: CSV) ตามห่ วงโซ่ ความรั บผิ ดชอบทางสั งคมอย่ างต่ อเนื่ อง
และยั่งยืน

๓.๕.๕ แผนแม่ บ ทด้ า นที่ ๕ การยกระดั บ ความร่ ว มมื อ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
๑) เป้าหมายระยะ ๒๐ ปี
๑.๑) ศาลปกครองมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ
ระดับภูมิภาค ระดับนานาชาติ
๑.๒) ศาลปกครองมีการศึกษา วิจัยเพื่อนามาพัฒนาระบบบริหารงานศาลและกระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครอง
๖

เช่น วัฒนธรรมใหม่ในการทางาน คน Gen Y และ Gen Z ที่ให้ความสาคัญกับการทางานและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันจะปรากฏอยู่บน
เครือข่ายสังคม (Social Network) มากขึ้น ดังนั้น ฝ่ายบริหารทรั พยากรมนุษย์ (HR) ต้อ งมีส่วนช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
ในสถานที่ทางานให้ก้าวสู่ความเป็นดิจิทัลร่วมสมัย

-๔๕๒) ตัวชี้วัด
๒.๑) ร้ อยละของกิ จกรรมความร่วมมือทางการศาลและวิ ชาการที่ด าเนินการร่วมกั บ
เครือข่ายแล้วเสร็จ
๒.๒) จานวนรายงานผลการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารงานศาลและกระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครองที่จัดทาเพื่อใช้ในแต่ละปี
๓) แนวทางการดาเนินการ/พัฒนาที่สาคัญ
แผนแม่บทด้านการยกระดับความร่วมมือทั้ งในและต่างประเทศ การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม คือ “การขยายและยกระดั บความร่ วมมือทางการศาล ทางวิชาการ และสร้ า งการยอมรั บ
ระหว่า งประเทศ การวิจั ยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบบริ หารงานศาลและกระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครองสู่ความเป็นเลิศ” ดังนี้
ประเด็ น แผนแม่ บ ทที่ ๕.๑ การขยายและยกระดั บ ความร่ ว มมื อ ทางการศาล
ทางวิชาการ และสร้างการยอมรับ ทั้งในและระหว่างประเทศ โดยสร้างเครือข่ายที่ได้รับการยอมรับ จากใน
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ มีการพัฒนารูปแบบความร่วมมือทางการศาล ทางวิชาการ
ผ่ า นกลไกความร่ ว มมื อ ในรู ป แบบ วิ ธี ก ารและช่ อ งทางที่ ห ลากหลาย มี ค วามร่ ว มมื อ ในการเสริ ม สร้ า ง
กระบวนการยุติธรรมทางปกครองกับนานาชาติ เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การ/สมาคมระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับศาล ผลงานทางวิชาการได้รับการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับ การพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรให้มีความพร้อมในการดาเนินกิจกรรมความร่วมมือทางการศาล ทางวิชาการ รวมทั้ง
ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จนเป็น
ที่ยอมรับ จากเครื อข่าย เช่น บุคลากรศาลปกครองได้รับเชิญไปบรรยาย ประชุม สัมมนา นาเสนอผลงาน
ในระดับนานาชาติ
ประเด็ น แผนแม่ บทที่ ๕.๒ การวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมเพื่ อ การพั ฒ นาระบบ
บริหารงานศาลและกระบวนการยุติธรรมทางปกครองสู่ความเป็นเลิศ โดยศึกษาวิจัยและพัฒนา (Research
and Development: R&D) เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานศาล การจัดการองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมในการ
พัฒนาการอานวยความยุติธรรมทางปกครอง สร้างองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
ทางวิชาการ ส่งเสริมการนาผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบบริหารงานศาลและการอานวย
ความยุติธรรมทางปกครองอย่างต่อเนื่อง นาองค์ความรู้จากต่างประเทศ มาตรฐานสากล และบรรทัดฐาน
ของศาลในต่ า งประเทศมาช่ ว ยสนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณภาพค าพิ พากษา/ค าสั่ ง ของศาลปกครองให้ เ ป็ น
มาตรฐานสากล และมี บ รรทัด ฐานเดี ย วกันอย่างต่อ เนื่อง ส่ งเสริม และดาเนินงานด้านความสั ม พันธ์ และ
เครือข่ายความร่วมมือทางการศาล ทางวิชาการ และอื่นๆ รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่ นและภาพลักษณ์ที่ดี
ของศาลปกครองในต่างประเทศและในเวทีระหว่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศาลปกครองเป็นศูนย์กลาง
ของความร่วมมือทางการศาลและวิช าการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธ รรมทางปกครองในภูมิภ าคและ
ระหว่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกระบวนการยุติธรรมทางปกครองในภูมิภาคอาเซียน และ/
หรือเป็นผู้สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้งศาลปกครองหรือแผนกคดีปกครองในประเทศสมาชิก
อาเซียน พัฒนาหลักกฎหมายปกครองเพื่อเสริมสร้างความยุติธรรมในประเทศและเป็นพื้นฐานสาหรับนานาชาติ
ทั่วโลก การอานวยความยุติธรรมทางปกครองได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ

-๔๖-

๓.๖ แผนภาพความเชื่อมโยงแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
แผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) “มุ่งสร้างมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองให้เทียบเท่าระดับสากล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศให้ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน คู่กรณี นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะสนับสนุนให้
ประเทศไทย เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐” ตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) โดยมี ก ารก าหนดความเชื่ อ มโยงให้ ส อดคล้ อ งกั น ตั้ ง แต่ ร ะดั บ แผนแม่ บ ทศาลปกครอง พั น ธกิ จ
เป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ศาลปกครอง ๒๕๘๐ ดังแผนภาพ ๓.๒
ภาพรวมแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

แผนภาพ ๓.๒ แผนภาพความเชื่อมโยงแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

๔๗

บทที่ ๔
แผนแม่บทศาลปกครองทุกระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

แผนแม่บทศาลปกครองทุกระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
๕ ด้านสูศ่ าลแห่งความเป็นเลิศ
(Court Excellence)

-๔๘-

แผนแม่บทด้านที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีปกครอง
ประเด็นแผนแม่บทที่ ๑.๑ การเสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานการพิจารณาคดีให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอย่างทั่วถึง
๑.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญในช่วงระยะเวลา ๒๐ ปี
ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

กระบวนพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ศาลปกครอง
ให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างสมบูรณ์

ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

ศาลปกครองเป็นระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์

ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

เป็นต้นแบบในการอานวยความยุติธรรมทางปกครองให้กับประเทศต่างๆ
ในภูมิภาคเอเชีย

ระยะที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

การอานวยความยุติธรรมทางปกครองได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ

๑.๑.๒ แนวทางการดาเนินการ/พัฒนาที่สาคัญ
๑) กาหนดระยะเวลาการดาเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองที่ชัดเจน อาทิ
กาหนดระยะเวลาในการพิจารณาคดีตามปกติ (Time Standard) ของคดีแต่ละประเภท
๒) ปรั บ ปรุ งขั้น ตอนการดาเนิ น การของศาลปกครองให้ มีค วามคล่ องตัว สะดวก รวดเร็ว มากขึ้ น
โดยจั ดหา ปรับ ปรุง และน าเครื่องมือมาใช้ในการพิจารณาคดี เช่น พัฒ นาระบบและกระบวน
วิธีพิจารณาคดีปกครองให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การปรับปรุง/แก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อลดขั้นตอนที่ไม่จาเป็น การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในการจากัดคดีที่จะเข้าสู่กระบวนพิจารณา
ของศาล เช่น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนเข้าสู่ศาล และ/หรือระหว่างพิจารณาคดี การจากัดจานวนคดี
ในเรื่องที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย
๓) พัฒนา/ปรับปรุงระบบสนับสนุนการพิจารณาคดี เสริมสร้างมาตรฐานการพิจารณาพิพากษาคดี
แต่ละประเภทให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด เช่น จัดทาคู่มือพิจารณาคดีแต่ละประเภท
การจัดการความรู้ (KM) การนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการพิจารณาคดีให้เป็นไป
อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ เช่ น การยื่ นฟ้ องคดี ทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ การไต่ ส วนและการนั่ ง พิ จ ารณาคดี
โดยใช้ ร ะบบห้ อ งไต่ ส วน/พิ จ ารณาคดี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Courtroom) หรื อ ผ่ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (เช่ น Smartphone) การน าระบบปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial
Intelligence: AI) ระบบบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ (Big Data) บล็ อ กเชน (Blockchain)
เพื่อสนับสนุนงานตุลาการและพนักงานคดีปกครองในการดาเนินกระบวนการพิจารณาคดี
๔) การพัฒนาระบบสืบค้นคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดให้ได้ผลการค้นหาที่มีข้อเท็จจริงใกล้เคียงกัน
จัดตั้งศาลเคลื่อนที่ (Pop-Up Courts) /ศาลชั่วคราวในพื้นที่ทาการไต่สวน แสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อเพิ่ม
โอกาสการเข้าถึงการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองได้สะดวกและทั่วถึงยิ่งขึ้น
๕) เสริมสร้างความเชี่ยวชาญให้ตุลาการศาลปกครองในการพิจารณาพิพากษาคดี และเสริมสร้าง
ความเชี่ย วชาญของพนั กงานคดีปกครองเพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของตุล าการ
ศาลปกครอง

-๔๙๖) เปิดโอกาสให้คู่กรณีมีส่วนร่วมในการบริหารงานคดี ได้แก่ การพัฒนาระบบติดตามความคืบหน้า
ของคดี
๗) จั ดเจ้ าหน้ าที่ที่มีป ระสบการณ์ในการให้ คาปรึกษาก่อนฟ้องคดี จัดให้ มีการให้ความช่ว ยเหลื อ
ทางกฎหมาย (Legal Aid) ด้ว ยวิ ธี “การบริก ารสั งคม” (Pro Bono) เช่ น การให้ บุ คลากรที่ มี
ความเชี่ยวชาญทางกฎหมายให้คาแนะนาแก่ประชาชนเกี่ยวกั บขั้นตอนการดาเนินคดี การเขียน
คาร้องหรือคาคู่ความ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนคาฟ้องให้ เป็นไปตามกฎหมายกาหนดและ
มีความชัดเจน เพื่อให้การตรวจคาฟ้องในชั้นศาลเป็นไปด้วยความรวดเร็ว การกาหนดข้อหาและ
คาขอบังคับถูกต้อง และตรงตามเจตนารมณ์ของคู่กรณี
๘) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครอง กระบวนพิจารณาคดีของศาลปกครอง
ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
๙) แก้ไขกฎหมายวิธีสบัญญัติของศาลปกครองให้มีความรวดเร็ว สอดคล้องกับข้อพิพาทที่เกี่ยวกับ
ทางเศรษฐกิจที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต เช่น คดีที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ คดีสัญญาทางปกครอง
คดีเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เป็น
พลวัต

-๕๐-

๑.๑.๓ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ศาลปกครองพิ จ ารณา ๑. จานวนคดีที่พิจารณาแล้วเสร็จ
พิ พ ากษาคดี เ ป็ น ไปตาม
๒. ร้อยละของคดีที่ศาลปกครองพิจารณาแล้วเสร็จในกรอบเวลามาตรฐาน
เป้าหมายที่กาหนด

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
- ศป.สูงสุด ๑๘,๘๐๐
- ศป.ต้น ๒๙,๑๐๐

ไม่วัด
ในระยะ ๕ ปีแรก
ร้อยละ ๗๐
๓. ร้อยละของคดีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคาพิพากษาและคาสั่งยืนตามคาพิพากษา

๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

ทบทวนค่าเป้าหมายทุก ๕ ปี

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๙๕

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๙๗

- ศป.สูงสุด ๓,๕๐๐
- ศป.ชั้นต้น ๒,๙๐๐
- ศป.สูงสุด
๑๒๕ คดี/คน/ปี
- ศป.ต้น
๖๕ คดี/คน/ปี

-

-

- ศป.สูงสุด
๑๒๕ คดี/คน/ปี
- ศป.ต้น
๖๕ คดี/คน/ปี

- ศป.สูงสุด
๑๒๕ คดี/คน/ปี
- ศป.ต้น
๖๕ คดี/คน/ปี

และคาสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
๔. จานวนคดีค้างที่รับเข้าตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงไปแล้วเสร็จ

- ศป.สูงสุด ๗,๑๐๐
- ศป.ชั้นต้น ๕,๘๐๐
๕. อัตราส่วนจานวนคดีที่ตุลาการศาลปกครองพิจารณาแล้วเสร็จในรอบปีต่อจานวนตุลาการ - ศป.สูงสุด
๑๒๕ คดี/คน/ปี
ศาลปกครอง
- ศป.ต้น
๖๕ คดี/คน/ปี

-๕๑-

๑.๑.๔ แผนงาน/โครงการสาคัญ
๑) แผนงานพัฒนาระบบบริหารงานยุติธรรมทางปกครอง
(๑) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานยุติธรรมทางปกครอง
สาระสาคัญ ของโครงการ: มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการกาหนดระยะเวลาการดาเนินงานในการ
อ านวยความยุ ติ ธรรมทางปกครองที่ เหมาะสมในทุ กขั้ นตอน ซึ่ งสอดคล้ องกั บรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย
มาตรา ๒๕๘ ง (๑) ให้มีการกาหนดระยะเวลาดาเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน เพื่อให้
ประชาชนได้รั บความยุ ติธรรมโดยไม่ล่ าช้า และมี กลไกช่ว ยเหลื อประชาชนผู้ ขาดแคลนทุ นทรัพ ย์ให้ เ ข้าถึ ง
กระบวนการยุติธรรมได้รวมตลอดทั้งการสร้างกลไกเพื่อให้มีการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลด
ความเหลื่อมล้าและความไม่เป็นธรรมในสังคม และแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เรื่องและ
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ การกาหนดระยะเวลาดาเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้
ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า ข้อ ๑ บัญญัติกฎหมายกาหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ยุติธรรมกาหนดระยะเวลาดาเนินงานในทุกขั้นตอน
หน่ วยงานด าเนิ นงานหลัก: ๑) คณะกรรมการ/คณะทางานที่แต่งตั้งโดย ก.บ.ศป. ๒) ผู้ บริ หาร
สานักงานศาลปกครองที่กากับดูแลสานักกฎหมาย ๓) สานักกฎหมาย ๔) สานักงานศาลทุกแห่ง ๕) สานักบังคับ
คดีปกครอง และ ๖) หน่วยงานที่ให้บริการประชาชน
๒) แผนงานพัฒนากลไกช่ วยเหลื อและเพิ่มศั กยภาพประสิ ทธิ ภ าพระบบบริ หารงานยุ ติธ รรม
ทางปกครอง
(๑) โครงการพัฒนาแนวทางการดาเนินงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง
สาระส าคัญของโครงการ: มีวัตถุประสงค์เพื่อส่ งเสริมให้ คู่กรณีเข้าถึงความยุติธรรมทางปกครอง
ในรู ป แบบที่ ห ลากหลายและทั่ ว ถึ ง ยุ ติ ความขัด แย้ ง สร้ างความสมานฉัน ท์ โดยใช้ก ระบวนการยุติ ธ รรม
ทางเลื อก การพัฒ นาระบบการไกล่เกลี่ยในฝ่ายปกครองโดยพัฒนาระบบการอุทธรณ์ภ ายในฝ่ายปกครอง
ซึ่งจะเป็ น ประโยชน์ อย่ างยิ่ งที่จ ะลดจ านวนคดีที่จะเข้าสู่ ชั้น ศาล และพัฒ นาความรู้ความเชี่ยวชาญให้ กับ
ตุลาการศาลปกครองและบุคลากรของศาลปกครอง รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ให้กับประชาชนและเจ้าหน้ าที่
ของรัฐ ทั้งนี้ มี เป้าหมาย คือ ลดขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมลดต้นทุนของกระบวนการยุติธรรม ลดข้อพิพาท
ทางปกครอง และลดความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคม (Conflict and Violence)
หน่ ว ยงานด าเนิ น งานหลั ก : คณะกรรมการ/คณะท างานที่เ กี่ย วข้ อง และส านัก วิจั ยและ
วิชาการ
(๒) โครงการปรับปรุงกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
สาระสาคัญของโครงการ: มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับศาลปกครอง
และวิ ธี พิ จารณาคดี ปกครอง ได้ รั บการปรั บปรุ งแก้ ไขเพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ลในการพิ จ ารณา
พิพากษาคดี
หน่วยงานดาเนินงานหลัก: คณะกรรมการ/คณะทางานที่เกี่ยวข้อง และสานักกฎหมาย

-๕๒-

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๑.๒ การพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและเป็นธรรม
๑.๒.๑ เป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญในช่วงระยะเวลา ๒๐ ปี
ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง
มีกระบวนการพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะที่ง่ายและรวดเร็ว
ยกระดับองค์ความรู้ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม

ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

ยกระดับการพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล

ระยะที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

ศาลปกครองมีบทบาทในการคุ้มครองสิทธิของธรรมชาติ (Right of Nature)
และสิทธิของแม่ธรณี (Right of Mother Earth) เพื่อสร้างความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของประชาชนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกิดผลลัพธ์ต่อความยั่งยืน

๑.๒.๒ แนวทางการดาเนินการ/พัฒนาที่สาคัญ
๑) ปรับปรุงและพัฒนาวิธีพิจารณาคดีปกครองในลักษณะคดีสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสม เพื่อให้
มีกระบวนการพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะที่ง่ายและรวดเร็ว
๒) ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบังคับคดีปกครองด้านสิ่งแวดล้อม
๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมของศาลปกครองให้แก่
ประชาชน หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๔) เสริมสร้างและพัฒนาให้ประชาชนเข้าถึ งกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง รวมทั้ง
พั ฒ นาช่ องทางและเผยแพร่ ความรู้ เกี่ ยวกั บระบบยุ ติ ธรรมสิ่ งแวดล้ อมเชิ งรุ กให้ กั บประชาชน
อย่ างต่อเนื่ อง เพื่อให้ เกิดการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมของประชาชนให้เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม
อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
๕) ส่งเสริมให้มีการวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม และจัดทาฐานข้อมูล
เกี่ยวกับระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม
๖) ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม
เพื่อยกระดับองค์ความรู้ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม และยกระดับการพิจารณา
คดีสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล เพื่อสร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-๕๓-

๑.๒.๓ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประชาชนมี ค วามเชื่ อ มั่ น ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรม
ต่อระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
ของศาลปกครอง

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

ร้อยละ ๗๕

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๙๕

-๕๔-

๑.๒.๔ แผนงาน/โครงการสาคัญ
๑) แผนงานพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมทางปกครองด้านสิ่งแวดล้อม
(๑) โครงการพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
สาระสาคัญ ของโครงการ: มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
ด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ ๕ การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านดังกล่าว และแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบูรณาการการทางานร่วมกับองค์กร และ/หรือหน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง ซึง่ สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเรื่องและประเด็น
การปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของศาลปกครอง ได้แก่ เรื่องที่ ๖ ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ประเด็นการปฏิรูปที่ ๗ การปฏิรูประบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม โดยกาหนดกิจกรรมการดาเนินงาน
เช่น
๑. จั ดตั้ งคณะกรรมการพั ฒ นาระบบกระบวนการยุ ติ ธ รรมสิ่ งแวดล้ อมของศาลปกครอง
เพื่อทาหน้าที่จัดทาข้อเสนอการพัฒนาระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒) จั ดทาแผนปฏิบั ติการด้านระบบยุติ ธรรมทางปกครองสิ่ งแวดล้ อมของศาลปกครอง กฎหมาย
วิ ธี พิ จ ารณาคดี สิ่ งแวดล้ อม กฎหมายจั ดตั้ งองค์ กรที่ เกี่ ยวข้ อง และแผนพั ฒนาบุ คลากรของศาลปกครอง
ด้านกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม
๓) จั ด ท ากฎระเบี ย บวิ ธี พิ จ ารณาคดี สิ่ ง แวดล้ อ มเฉพาะเรื่ อ งของแผนกคดี สิ่ ง แวดล้ อ ม
ในศาลปกครอง
๔) วิ จั ย และพั ฒ นาระบบกระบวนการยุติ ธ รรมสิ่ ง แวดล้ อมของศาลปกครอง โดยศึก ษา
ค้น คว้า วิเ คราะห์ ข้อ มูล และให้ ข้ อเสนอแนะเกี่ ยวกับปั ญหาทางวิ ช าการและปัญ หาข้ อกฎหมายเกี่ย วกั บ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการวางระเบียบราชการของศาลเพื่อให้งานของศาลเป็นไปโดย
เรียบร้อยและเป็นระเบียบเดียวกัน
๕) ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบังคับคดีปกครองด้านสิ่งแวดล้อม
๖) จัดทาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและการประเมินเพื่อการรับรองผู้พิพากษาและบุคลากร
ด้านยุติธรรมสิ่งแวดล้อม และดาเนินการตามหลักสูตรร่วมกับองค์กรและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗) เสริมสร้างความเชี่ยวชาญของตุลาการศาลปกครองด้านยุติธรรมสิ่งแวดล้อม
๘) จั ดทาข้อเสนอในภาพรวมเพื่อการปรับปรุงกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
โดยรวบรวมจากปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นจริ งในกระบวนการยุ ติ ธรรมสิ่ งแวดล้ อมเสนอต่ อคณะกรรมการพั ฒนาระบบ
กระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
๙) ประเมินผลการดาเนินงาน และจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปีถัดไป ร่วมกับองค์กร และ/หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๐) ประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมกับองค์กรภายนอก ทั้งในประเทศและ
ต่ า งประเทศในเรื่ องต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง เช่ น การสนั บสนุ นด้ านวิ ช าการ การสนั บสนุ นในเรื่ องการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
หน่วยงานดาเนินงานหลัก: คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทางานที่ได้รับมอบหมาย
และสานักวิจัยและวิชาการ

-๕๕หมายเหตุ: แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
กาหนดปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ ๒ ประการ ได้แก่ การเข้าถึงระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม
ของประชาชน และระบบยุ ติ ธรรมสิ่ งแวดล้ อมเพื่ อเป็ นกลไกระงั บข้ อพิ พาทด้ านสิ่ งแวดล้ อม และสนั บสนุ น
การพั ฒนาที่ ยั่ ง ยื น โดยในระยะ ๕ ปี ก าหนดให้ มี กิ จกรรมตามแผนการปฏิ รู ปประเทศฯ ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้ อง
กับศาลปกครอง ดังนี้
๑. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อทาหน้าที่จัดทาข้อเสนอ
การพัฒนาระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบสอบสวนและค้นหาความจริงในคดีสิ่งแวดล้อม ระบบนิติวิทยาศาสตร์
และผู้เชี่ยวชาญทางสิ่งแวดล้อม ระบบการบังคับคดีทางสิ่งแวดล้อม ระบบการบังคับโทษทางอาญาและการคุมประพฤติ
ทางสิ่ งแวดล้อม ระบบการระงับข้อพิพาททางเลื อกและกระบวนการยุ ติธรรมสมานฉันท์ทางสิ่งแวดล้อม ระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศเกี่ ยวกั บคดี สิ่ งแวดล้ อม ระบบการฝึ กอบรมบุ คลากร ระบบการติ ดตามและประเมิ นผล
การดาเนินการและการพัฒนาระบบงานของคดีสิ่งแวดล้อมในภาพรวม (กาหนดให้ศาลยุติธรรม และศาลปกครอง
เป็นผู้รับผิดชอบ ดาเนินการในปี ๒๕๖๑)
๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทาแผนปฏิบัติการด้านระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม กฎหมายวิธี
พิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม กฎหมายจัดตั้งองค์กรที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาบุคลากรด้านกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม
ทุกภาคส่วน (กาหนดให้ศาลยุติธรรม และศาลปกครอง เป็นผู้รับผิดชอบ ดาเนินการในปี ๒๕๖๒)
๓. พิจารณาจัดตั้งศูนย์พัฒนาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาหน้าที่วิจัยและพัฒนาระบบ ตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการพั ฒนาระบบกระบวนการยุ ติ ธรรมสิ่ งแวดล้ อม (ก าหนดให้ ศาลยุ ติ ธรรม และศาลปกครอง
เป็นผู้รับผิดชอบ ดาเนินการในปี ๒๕๖๓)
๔. คณะกรรมการพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทา
ข้อเสนอในภาพรวมเพื่อการปรับปรุงกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่ วนสารบัญญัติ ทั้งในส่วนที่
เกี่ยวกับทรัพยากรต่างๆ และการจัดการมลพิษ การปูองกัน และการฟื้นฟูเยียวยาฯลฯ โดยรวบรวมจากปัญหาที่เกิดขึ้น
จริงในกระบวนการยุติธรรมสิ่ งแวดล้อม (กาหนดให้ คณะกรรมการพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม
ดาเนินการในปี ๒๕๖๒)
๕. จัดตั้งหน่วยงานบั งคับคดีสิ่งแวดล้อมในสานักงานตารวจแห่ งชาติ สานักงานคดีสิ่งแวดล้อม
ในส านั กงานอั ยการสู งสุ ด และศาลสิ่ งแวดล้ อมเป็ นหน่ วยงานพิ เศษขึ้ นในส่ วนกลาง (ก าหนดให้ ศาลยุ ติ ธรรม
ศาลปกครอง และสานักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้รับผิดชอบ ดาเนินการในปี ๒๕๖๔)
๖. จั ดทาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและการประเมินเพื่อการรับรองผู้พิพากษาและบุคลากร
ด้านยุติธรรมสิ่งแวดล้อม และดาเนินการตามหลักสูตร (ไม่ระบุผู้รับผิดชอบ ดาเนินการในปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)
๗. จั ดท ากฎระเบี ยบวิ ธี พิ จารณาคดี สิ่ งแวดล้ อมเฉพาะเรื่ อง เช่ น คดี ปุ าไม้ ที่ ดิ น คดี มลพิ ษ
คดีแรงงาน สิ่ งแวดล้อม คดีอาชญากรรม สิ่ งแวดล้อมข้ามชาติ ฯลฯ (กาหนดให้ ศาลยุติธรรม และศาลปกครอง
เป็นผู้รับผิดชอบ ดาเนินการในปี ๒๕๖๔)
๘. ประเมินผลการด าเนิ นงาน และจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปีถัดไป (กาหนดให้ ศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง และสานักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้รับผิดชอบ ดาเนินการในปี ๒๕๖๕)
(๒) โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
สาระสาคัญของโครงการ: มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาเพื่อนาผลการศึกษาไปใช้
พัฒนาระบบกระบวนการยุ ติธรรมสิ่งแวดล้อมของศาลปกครองทั้งระบบ รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ในด้าน
คดีสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีสิ่งแวดล้อมด้านคดีมลพิษ (Brown Field) และคดีการคุ้มครอง

-๕๖รักษาสิ่งแวดล้อม (Green Field) เช่น องค์ความรู้สากลด้านสิ่งแวดล้อม ศึกษาและรวบรวมงานวิจัย/เอกสาร
งานวิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ และจัดทาเป็นฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงได้ ง่าย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อตกลง/สนธิสัญญา/พิธีสารระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและองค์กรในต่างประเทศ รวมทั้งประสานความร่วมมือและสร้า ง
เครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งแวดล้ อมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการพัฒนา
บุ คลากรเพื่อสร้ างความเชี่ย วชาญด้านสิ่ งแวดล้ อ มของศาลปกครองเพื่อให้ การดาเนินกระบวนพิจ ารณา
คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ถูกต้องและให้ความเป็นธรรม
สามารถป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสามารถแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว
ทั้งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและต่อประชาชน
หน่ ว ยงานด าเนิ น งานหลั ก : ส านั ก วิ จั ย และวิ ช าการ โดยมี ส านั ก การต่ า งประเทศ
เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการประสานในการเข้าถึงแหล่งความร่วมมือทางวิชาการขององค์กรในต่างประเทศ
(๓) โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
ให้แก่ประชาชน หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สาระส าคัญ ของโครงการ: มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ ประชาชน หน่ว ยงานทางปกครอง และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง โดยให้ความรู้
เจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ การพัฒนา
หลั กสู ตรการเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจกระบวนการยุ ติ ธรรมสิ่ งแวดล้ อมของศาลปกครองให้ แก่ หน่ วยงาน
ทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญพิจารณารับรองมาตรฐาน
ของหลักสูตร ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมให้กับหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐรับทราบโดยทั่วถึง
การจัดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมฯ ให้กับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ โดยเฉพาะหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะด้านการดาเนินคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครอง พร้อมยกตัวอย่างคดี
ที่อยู่ในความสนใจของประชาชนมาเป็นกรณีศึกษาในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ การประเมินผล
และปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร รวมทั้ ง การประสานความร่ ว มมื อ ในการเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
กระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมของศาลปกครองกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มี
หลักสูตรการเรียนการสอนและ/หรือหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจัดทาข้อมูลข่าวสารและ
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง เช่น การดาเนินงานคดีสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
โดยใช้รูปแบบและภาษาที่เข้าใจง่าย สื่อสารผ่านช่องทางที่สาธารณชนและกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก รวดเร็ว สานักงานศาลปกครองสามารถติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
หน่วยงานดาเนินงานหลัก: วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง และสานักประชาสัมพันธ์

-๕๗-

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๑.๓ การบังคับคดีปกครองที่มีประสิทธิภาพ
๑.๓.๑ เป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญในช่วงระยะเวลา ๒๐ ปี
ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

การบังคับคดีปกครองสามารถดาเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐

ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

การบังคับคดีปกครองสามารถดาเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๕

ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

การบังคับคดีปกครองสามารถดาเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐

ระยะที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการบังคับคดีอย่างเต็มรูปแบบ
การบังคับคดีดาเนินการแล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว และเป็นไปตามกรอบเวลา
มาตรฐาน ร้อยละ ๙๕

๑.๓.๒ แนวทางการดาเนินการ/พัฒนาที่สาคัญ
๑) ปรับปรุงและแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบังคับคดีปกครองเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
๒) เสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญให้แก่ตุลาการศาลปกครองเพื่อให้การเขียนคาบังคับมีความชัดเจน
และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการบังคับคดีปกครองให้กับบุคลากรที่ทาหน้าที่
ในการบังคับคดีปกครอง
๓) นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบังคับคดีปกครองอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ การบังคับ
คดีปกครองดาเนินการแล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว และเป็นไปตามกรอบเวลามาตรฐานที่กาหนด
๔) ส่งเสริมให้หน่วยงานทางปกครองปฏิบัติตามคาพิพากษาและคาสั่งของศาลปกครองโดยไม่ต้องมี
การบังคับคดีปกครอง
๕) ศึกษาองค์ความรู้จากต่างประเทศเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบังคับคดีปกครองสู่สากล

-๕๘-

๑.๓.๓ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

การ บั ง คั บ คดี ป กค รอง ร้อยละของคดีที่ดาเนินการบังคับคดีแล้วเสร็จ
เป็ น ไปด้ ว ยความรวดเร็ ว
เยี ย วยาความเดื อ ดร้ อ น
เ สี ย ห า ย ขอ งคู่ กร ณี ไ ด้
ทันกาล

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๙๕

-๕๙-

๑.๓.๔ แผนงาน/โครงการสาคัญ
๑) แผนงานขับเคลื่อนการบังคับคดีปกครองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(๑) โครงการพัฒนาระบบการบังคับคดีปกครองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สาระสาคัญ ของโครงการ: มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและระบบงานด้านการบังคับ
คดี ปกครองเพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น งานผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ รวมทั้ ง เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ด้ า นการบั ง คั บ
คดีปกครองกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก อาทิ กรมบังคับคดี เพื่อพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลด้าน
การบังคับคดีปกครอง พัฒนาการเผยแพร่ความรู้ด้านการบังคับคดีปกครองให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผ่ า นช่ อ งทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตลอดจนพัฒ นาศั กยภาพบุ คลากรด้า นการบั ง คับ คดีป กครองเพื่ อ ให้ บ ริก าร
ประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงานดาเนินงานหลัก: สานักบังคับคดีปกครอง และสานักวิทยาการสารสนเทศ ภายใต้
คาปรึกษาแนะนาของคณะกรรมการกาหนดนโยบาย ทิศทาง และการพัฒนาระบบงานด้านการบังคับคดีปกครอง
(๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีปกครอง
สาระสาคัญของโครงการ: มีวัตถุประสงค์ เพื่อสอบทานและปรับปรุงระเบียบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการบังคับคดี รวมทั้งแนวปฏิบัติต่างๆ ให้เหมาะสมชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของคู่กรณีเป็น ส าคัญ วิเคราะห์ อัตรากาลังกับภาระงานให้สอดคล้องกันโดยวิเคราะห์โครงสร้าง
งานบังคับคดีของสานักงานศาลปกครองในภูมิภาค จัดทาแผนการการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านบังคับคดี
อย่างครบวงจรให้กับตุลาการศาลปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคในระยะยาว
วิเคราะห์ความก้าวหน้าในสายงานด้านบังคับคดี ออกกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองการปฏิบัติงาน
โดยสุจริตของเจ้าพนักงานบังคับคดี และให้ความช่วยเหลือในกรณีเจ้าพนักงานบังคับคดีถูกดาเนินคดีจากการปฏิบัติ
หน้ าที่ และประชุมสั มมนาเชิงปฏิบั ติการเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการบังคับคดีปกครองเพื่อให้ เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
หน่วยงานดาเนินงานหลัก: สานักบังคับคดีปกครอง ภายใต้คาปรึกษาแนะนาของคณะกรรมการ
กาหนดนโยบาย ทิศทาง และการพัฒนาระบบงานด้านการบังคับคดีปกครอง

-๖๐-

แผนแม่บทด้านที่ ๒ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญในช่วงระยะเวลา ๒๐ ปี
ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

ระยะที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

การส่งเสริมการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่มีสถิติการฟ้อง/ถูกฟ้องคดีสูงให้อยู่ในแนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง
และประชาชนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครอง
ขยายผลการส่ งเสริมการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานทางปกครอง และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้อยู่ในมาตรฐานของคาวินิจฉัยของศาลปกครองและ
ในส่ วนของประชาชนมี ความรู้ และความเข้ าใจเกี่ ยวกั บ บทบาทหน้ าที่
ของศาลปกครองและการอานวยความยุติธรรมทางปกครองอย่างกว้างขวาง
ขยายผลการส่ งเสริมการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานทางปกครอง และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้อยู่ในมาตรฐานของคาวินิจฉัยของศาลปกครองและ
และประชาชนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครอง
และการอานวยความยุติธรรมทางปกครองอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานอยู่ในแนวคาวินิจฉัย
ของศาลปกครอง และประชาชนใช้กลไกของศาลปกครองในการปกป้องสิทธิ
ของตนเองได้อย่างถูกต้อง ทั่วถึง

๒.๒ แนวทางการดาเนินการ/พัฒนาที่สาคัญ
๑) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารแบบบูรณาการอย่างครบวงจร เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และ
มีความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครอง บทบาทหน้าที่ ของศาลปกครอง และการอานวยความยุติธรรม
ทางปกครองอย่างกว้างขวาง รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองดูแลสิทธิและเสรีภาพ
ของตนมากขึ้น ตลอดจนสามารถใช้กลไกของศาลปกครองในการปกป้องสิทธิของตนเองได้อย่างถูกต้อง
และทั่วถึง
๒) ข้อมูล เกี่ย วกับ แนวทางการปฏิบั ติร าชการจากคาวินิจฉั ยของศาลปกครองมีการบริห ารจัดการ
อย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ
๓) ส่ งเสริ มให้ หน่ วยงานของรั ฐและสถาบั นการศึ กษาน าเนื้ อหาหลั กสู ตรที่ เกี่ ยวข้ องกั บหลั กกฎหมาย
ปกครอง กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และการอานวยความยุติธรรมทางปกครอง ไปปรับ ใช้
ในการจัดอบรมหรือจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
๔) พัฒนาหลั กสู ตรระบบการเรี ยนรู้ ผ่ านสื่ อ ดิจิทั ล (Digital Learning) เช่น e – Learning e – Training
m – Learning ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเรียนรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชัน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้แนวทางการปฏิบัติราชการจากคาวินิจฉัยของศาลปกครองและ
ระบบบริ หารจั ดการภาครั ฐแนวใหม่ ได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ ใช้อานาจตามที่กฎหมายบัญญัติไ ว้
อย่างถูกต้อง เป็นธรรม เพื่อป้องกันและลดข้อพิพาททางปกครอง และเพื่อสร้างสังคมธรรมาภิบาล
ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย
๕) สร้ างความร่ ว มมื อกับ องค์กรกลางบริห ารงานบุคคลของภาครั ฐ เช่น ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (สานักงาน ก.พ.) สานักงานคณะกรรมการข้าราชการตารวจ เพื่อผลักดันให้เรื่อง
การมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก กฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิ บั ติ ร าชการ

-๖๑จากค าวิ นิ จ ฉั ย ของศาลปกครองเป็ น หลั ก สู ต ร หรื อ เนื้ อ หาส่ ว นหนึ่ ง ที่ ต้ อ งศึ ก ษาและเรี ย นรู้
ของข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของรั ฐที่ได้รับการบรรจุใหม่ (หลักสูตรปฐมนิเทศ)
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่งของบุคลากรภาครัฐ
๖) สร้ า งเครื อข่ า ยการพัฒนาวิชาการให้ ผู้ ผ่ านการศึ กษาอบรมได้เรี ยนรู้อย่างต่ อเนื่ อง เพื่อขยายผล
การปฏิบั ติราชการจากคาวินิจฉัย ของศาลปกครองในหน่วยงานและเป็นตัวคูณ ในการเสริมสร้าง
ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต่อไป โดยจัดทาระบบทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ผ่านการฝึกอบรม
และเปิดช่องทางการเรียนรู้โดยการจัดเสวนาทางวิชาการ การจัดทาวารสาร การเผยแพร่เอกสาร
สรุป-ย่อ คาสั่ง/คาพิพากษา หรือข่าวสารทางวิชาการอื่นๆ ส่งตรงถึงเครือข่ายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
และการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
๗) หลั ก กฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิ บั ติ ร าชการจากค าวิ นิ จ ฉั ย ของศาลปกครองได้ รั บ
การเผยแพร่ไปยังหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างทั่วถึง ในรูปแบบมติคณะรัฐมนตรี
๘) หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีสถิติการฟ้อง และ/หรือถูกฟ้องคดีเป็นจานวนมาก
ได้รับการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติราชการจากคาวินิจฉัยของศาลปกครอง และขยายผลการส่งเสริม
ให้หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีการปฏิบัติราชการจากคาวินิจฉัยของศาลปกครอง
ไปยังหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกแห่ง
๙) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและสร้างความเชื่อมั่นด้านการอานวย
ความยุติธรรมทางปกครองไปสู่ภาคประชาชน รวมทั้งผ่านเครือข่ายยุติธรรมจังหวัด ยุติธรรมชุมชน
๑๐) ศึกษาวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการ
ต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเนื่อง และการพัฒนากฎหมายมหาชน
๑๑) จั ด ตั้ ง “สถาบั น กระบวนการยุ ติ ธ รรมทางปกครอง” เพื่ อ เป็ น สถาบั น หลั ก ของประเทศ
ในการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ทั้งในส่วนของตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการ
ฝ่ายศาลปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่ใช้อานาจรัฐ รวมทั้งบุคลากร
ภาคเอกชน และประชาชนที่มีความสนใจในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง

-๖๒-

๒.๓ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. ประชาชนมี ค วามรู้ ๑. ร้อยละของประชาชนที่ มีความรู้ค วามเข้า ใจเกี่ยวกับบทบาท
ความเข้าใจในการอานวย
หน้าที่และการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ความยุติธรรมทางปกครอง
๒. หน่วยงานทางปกครอง ๒. ร้ อ ยละของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐมี
หลั ก กฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิ บั ติ ร าชการจาก
ควา ม รู้ ค วา มเ ข้ า ใจ
คาวินจิ ฉัยของศาลปกครอง
เกี่ยวกั บหลักกฎหมาย ๓. ร้อยละของจานวนหน่วยงานทางปกครองที่มีความรู้ความเข้าใจ
ปกครองและแนวทาง
ตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด (ร้ อ ยละ ๘๐) และน าหลั ก กฎหมาย
การปฏิบัติราชการจาก
ปกครองและแนวทางการปฏิ บั ติ ร าชการจากค าวิ นิ จ ฉั ย
คาวินิจฉัยของศาลปกครอง
ของศาลปกครองไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๙๕

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๙๕

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๙๕

-๖๓-

๒.๔ แผนงาน/โครงการสาคัญ
๑) แผนงานเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจและการมี ส่ ว นร่ ว มด้ า นกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
(๑) โครงการเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่ ของศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครองให้แก่ประชาชน
สาระส าคัญ ของโครงการ: มี วั ต ถุป ระสงค์ เพื่ อเผยแพร่อ งค์ ความรู้ เ กี่ย วกับ ศาลปกครอง
คดีปกครอง ผลการพิจารณาคดีปกครอง และบทบาทหน้าที่ของศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองไปสู่
สาธารณชนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง ด้วยสื่อในรูปแบบที่หลากหลายและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ ให้
ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครอง อานาจหน้าที่ของศาลปกครอง
หลักกฎหมายปกครอง และกระบวนการพิจารณาคดีปกครองอย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถนาองค์ความรู้
ต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวิตประจาวันและรู้จักช่องทางการใช้สิทธิทางศาลปกครองเพื่อปกป้อง
คุ้มครองสิทธิตนเองและผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ศาลปกครอง
หน่วยงานดาเนินงานหลัก: สานักประชาสัมพันธ์
(๒) โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคาวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ประชาชน
หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สาระสาคัญของโครงการ: มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการที่เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการจากแนวคาวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการทางปกครองที่เป็นบรรทัดฐาน
ในการปฏิบัติราชการเผยแพร่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Learning) พัฒนาฐานข้อมูลแนวทางการปฏิบัติ
ราชการจากคาวินิ จ ฉัย ของศาลปกครองสู งสุ ด และนาเข้ าข้อมูล ในรูปแบบดิ จิทัล ประชาสั มพันธ์ช่องทาง
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งองค์ความรู้ที่ได้รับการจัดทาเป็นสื่อในรูปแบบต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
ประชาชนได้รั บทราบอย่ างทั่วถึง เช่น สื่ อสิ่ งพิมพ์ e – Learning e – Book และสื่ อในรูป Infographic รวมทั้ง
เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติราชการจากคาวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรั ฐ และประชาชน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนเข้าถึง
ได้โดยสะดวก รวดเร็ว และประหยัด
หน่วยงานดาเนินงานหลัก: วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง
(๓) โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาเหตุแห่งการฟ้องคดีปกครอง
สาระสาคัญ ของโครงการ: มาตรา ๗๗ (๕) แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้กาหนดให้สานักงานศาลปกครองทาการวิเคราะห์เหตุแห่ง
การฟ้องคดีปกครอง เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งหมายถึง การศึกษาถึงต้นเหตุอันเป็นที่มาของการนาคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไข
หรือป้องกันไม่ให้มีข้อพิพาทอันเป็นเหตุแห่งการนาคดีมาฟ้องต่อศาล โดยวิธีการต่างๆ เช่น อบรม สัมมนา
เผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ จัดเสวนากับผู้แทน
ของหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากเหตุแห่งการฟ้องคดีเฉพาะเรื่อง และแนวทางแก้ไข ฯลฯ
หน่วยงานดาเนินงานหลัก: วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

-๖๔(๔) โครงการศึกษาวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีเพื่อป้องกันและลดการนาข้อพิพาททางปกครอง
มาสู่ศาล
สาระส าคัญ ของโครงการ: มาตรา ๗๗ (๕) แห่ งพระราชบัญ ญัติ จั ดตั้ งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ กาหนดให้สานักงานศาลปกครองทาหน้าที่วิเคราะห์ เหตุแห่งการฟ้อง
คดีปกครอง เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรั บปรุงวิธีปฏิบัติราชการต่อหน่วยงานของรัฐ ที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
เพื่ อป้ อ งกั น และลดการน าข้ อพิ พ าททางปกครองมาสู่ ศาล จึ ง มีค วามจ าเป็ นต้ องท าการศึ ก ษา วิเ คราะห์
สังเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดี โดยดาเนินการวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง แยกประเภท
หน่วยงาน และแยกประเภทกฎหมาย เพื่อนาหลักกฎหมายที่เป็นแนวทางปฏิบัติราชการไปเผยแพร่ให้แก่
หน่วยงานของรัฐ อันจะเป็นการเสริมสร้างการปฏิบัติราชการที่ดี รวมทั้งนาเสนอผลการวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดี
ต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งจัดทาเอกสาร
คู่มือ ทางวิชาการเพื่อเผยแพร่รายงานวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดี และแนวทางเพื่อป้องกันและลดการนาข้อพิพาท
ทางปกครองมาสู่ศาลผ่านช่องทางต่างๆ
หน่วยงานดาเนินงานหลัก: สานักประธานศาลปกครองสูงสุด
(๕) โครงการสรุปแนวทางการปฏิบัติราชการจากคาวินิจฉัยของศาลปกครอง
สาระส าคั ญ ของโครงการ: มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ จั ดท าหนั งสื อแนวทางการปฏิ บั ติ ราชการ
จากคาวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจาปี พ.ศ. .... เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เพื่อให้หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐนาหลักกฎหมายที่เป็นแนวทางปฏิบัติราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อลดการเกิดข้อพิพาททางปกครอง ผ่านเว็บไซต์ศาลปกครอง และแอปพลิเคชันของศาลปกครอง
หน่วยงานดาเนินงานหลัก: สานักประธานศาลปกครองสูงสุด
(๖) โครงการพัฒนาสถาบันกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
สาระส าคั ญ ของโครงการ: มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ จั ด ตั้ ง “สถาบั น กระบวนการยุ ติ ธ รรม
ทางปกครอง” เพื่อเป็นสถาบันหลักของประเทศในการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
ทั้งในส่วนของตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ
ทุกแห่งที่ใช้อานาจรัฐ รวมทั้งบุคลากรภาคเอกชน และประชาชนที่มีความสนใจในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
โดยมีคณะกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิกากับ ดูแลให้ ความเห็ นชอบทิศทางการดาเนินงาน กลุ่ มเป้าหมาย และ
หลักสูตร เพื่อความมีมาตรฐาน อันจะก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในหลักกฎหมายมหาชน
หลักกฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง และแนวการปฏิบัติราชการจากคาวินิจฉัยของศาลปกครอง
ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จนนาไปสู่การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติราชการที่ดีแ ละเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ รวมทั้งตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
หน่วยงานดาเนินงานหลัก: วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

-๖๕(๗) โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
สาระสาคัญของโครงการ: มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ
กับหน่วยงานภาครั ฐ และเอกชน ด้ว ยการส ารวจรูปแบบวิธีการ ช่องทาง ที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับ
ความต้องการในการเสริ มสร้ างความร่ ว มมือด้านวิช าการร่ว มกัน อันจะนาไปสู่ การจั ดทาบันทึกข้อตกลง
(MOU) ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ โดยมี ก ารจั ด ท าฐานข้ อ มู ล /ทะเบี ย นหน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน
สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ฯลฯ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ กาหนดแผนและเป้าหมายที่จะดาเนินการในแต่ละปี
และดาเนินกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การจัดส่งวิทยากรไปบรรยายให้ความรู้กับหน่วยงานภายนอก
การสร้างวิทยากรตัวคูณ/วิทยากรต้นแบบในการให้ความรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มต่างๆ (ประชาชน นักกฎหมาย)
การขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศาลปกครอง
หน่วยงานดาเนินงานหลัก: วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

-๖๖-

แผนแม่บทด้านที่ ๓ การพัฒนาศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt)
๓.๑ เป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญในช่วงระยะเวลา ๒๐ ปี
ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ระบบศาลปกครองอิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ (e-Admincourt) จ านวน ๖ ระบบ
ส าหรั บ การพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ป กครองและให้ บ ริ ก ารประชาชน
ทั้ ง ศาลปกครองในส่ ว นกลาง และศาลปกครองในภู มิ ภ าค ๑๔ แห่ ง
รวมทั้งสิ้น ๑๕ แห่ง
ระบบศาลปกครองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e - Admincourt) ประกอบด้ ว ย
ระบบที่สาคัญ จานวน ๖ ระบบ ดังนี้
ระบบที่ ๑ ระบบการฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Litigation Portal)*
ประกอบด้วย ระบบย่อยต่างๆ 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 บ ค้ น ข้ อ มู ล หลายฐาน เช่ น ฐานข้ อ มู ล กฎหมาย
ฐานข้อมูล คาพิพากษา/คาสั่ง ฐานข้อมูลคดี เป็นต้น**
ระบบที่ ๕ ระบบการให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Service)*
ด้วยแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น
๕.๑ ระบบการเข้ า – ออกที่ จอดรถและอาคารศาลปกครอง (Court
Access and Parking Pass System)
๕.๒ ระบบจองที่จอดรถล่วงหน้า (Parking Reservation)
๕.๓ ระบบบริ ก ารขอคั ด /รั บ รองส าเนาเอกสารในส านวนคดี ผ่ า น
แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application)
๕.๔ ระบบแจ้งเตือน แจ้งนัดหมาย แจ้งสิทธิ์ สาหรับคู่กรณี ระยะเวลา
ระบบที่ ๖ ระบบการบังคับคดี เพื่อให้เป็นไปตามคาพิพากษาของศาล**
หมายเหตุ: ห้องพิจารณาคดีและไต่สวนอิเล็กทรอนิกส์ (e - Courtrooms): ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๑ ห้อง ณ ศาลปกครองในส่วนกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ศาลปกครองในภูมิภาค ๕ แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ นครสวรรค์ ระยอง สงขลา และ
ขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ศาลปกครองในภูมิ ภ าค ๕ แห่ ง ได้ แ ก่
พิษณุโลก นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี และเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ศาลปกครองในภูมิภาค ๔ แห่ง ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุพรรณบุรี ภูเก็ต ยะลา

-๖๗ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e - AdmincourtPlus) จานวน ๖ ระบบและที่เพิ่มเติม
ที่ ได้ รั บ การบ ารุ งรั ก ษา ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาเพิ่ ม เติ ม ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในศาลปกครองทุกแห่ง
ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ระบบศาลปกครองอั จ ฉริ ย ะ (Smart Admincourt) จ านวน ๘ ระบบ
(e - AdmincourtPlus และจัดทาเพิ่มเติมอีก ๒ ระบบ) ได้แก่ (๑) ระบบ
สนั บ สนุ น ตุ ล าการในการจั ด ท าค าพิ พ ากษา/ค าสั่ ง ศาลปกครอง และ
(๒) ระบบการแสวงหาข้อเท็จจริงที่ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ นาไปสู่การตัดสินคดีได้
อย่างรวดเร็วในศาลปกครองทุกแห่ง
ระบบศาลปกครองอั จฉริ ยะ (Smart Admincourt) ประกอบด้ วย ระบบ
ที่สาคัญ จานวน ๘ ระบบ ดังนี้
ระบบที่ ๑ – ๖ ระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e - Admincourt)Plus
ตามระยะที่ ๒ จานวน ๖ ระบบ และระบบที่เพิ่มเติม (ถ้ามี)
ระบบที่ ๗ ระบบสนั บ สนุ น ตุ ล าการในการจั ด ท าค าพิ พ ากษา/ค าสั่ ง
ศาลปกครอง** โดยใช้ กระบวนการของปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial
Intelligence: AI) เพื่อช่วยดาเนินกระบวนการพิจารณาคดีอย่างสมบูรณ์
ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง รวมถึงการใช้การเรียนรู้
ของเครื่ อง (Machine Learning หรื อ Deep Learning) และมี การใช้
ระบบจั ด การข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบและ
แนวโน้มของเหตุแห่งการฟ้องคดีและมีการใช้คลาวด์คอมพิวติ้ง รวมถึง
ปรั บ ปรุง ประสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพของกระบวนการยุ ติ ธ รรมและ
กระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง โดยให้ระบบเสนอแนะข้อกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแสดงคาพิพากษา/คาสั่งศาลปกครอง
ที่มีข้อเท็จจริงในคดีใกล้ เคียงกับคดีที่กาลั งพิจารณา เพื่อช่ว ยสร้าง
บรรทัดฐานในการตัดสินคดีและมุ่งไปสู่การเป็นศาลปกครองอัจฉริยะ
อย่างเต็มรูปแบบ เช่น ระบบแนะนากฎหมายและคาพิพากษาที่เกี่ยวข้อง
ระบบเสนอแนะแนวคาวินิจฉัย เป็นต้น
ระบบที่ ๘ ระบบการแสวงหาข้อเท็จจริงที่ใช้ นวัตกรรมใหม่ๆ ** เป็น
ระบบที่ มี ก ารใช้ เ ครื่ อ งมื อ หรื อ ระบบฐานข้ อ มู ล จากหน่ ว ยงาน
ทางปกครองที่จะสามารถแสดงข้อเท็จจริงให้ศาลปกครองสามารถใช้
เพื่อการพิจารณาพิพากษาคดีได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ระยะที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ ระบบศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart AdmincourtPlus) จานวน ๘ ระบบและที่เพิ่มเติม
ที่ ไ ด้ รั บ การบ ารุ ง รั ก ษา ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาเพิ่ ม เติ ม ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
เทคโนโลยี ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ในทุกขั้นตอนในศาลปกครองทุกแห่ง สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานภายใน
องค์กรและบริการประชาชน
หมายเหตุ: * หมายถึง ระบบให้บริการประชาชน
** หมายถึง ระบบสาหรับใช้งานภายในองค์กร

* หมายถึง ระบ

-๖๘-

๓.๒ แนวทางการดาเนินการ/พัฒนาที่สาคัญ
๑) ศึกษาและติด ตามแนวโน้ มเทคโนโลยีส ารสนเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีส ารสนเทศในด้านงาน
ยุติธรรมของประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิค และความคุ้มค่าในการนา
เทคโนโลยีเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการยุติธรรม กระบวนพิจารณาคดีปกครอง และระบบ
การบริหารจัดการศาลของศาลปกครองและการบริหารจัดการองค์กรของสานักงานศาลปกครอง
รวมถึงการพัฒนาระบบต้นแบบ (Prototypes) เพื่อทดสอบการทางานของเทคโนโลยีก่อนที่จะนามา
พัฒนาจริง
๒) น าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ในการยกระดับการทางานของศาลปกครองจากรูปแบบเดิมไปสู่
การให้บริการผ่านระบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง
ด้วยการบูรณาการการให้บริการ (Service Integration) กระบวนการที่เป็นอัตโนมัติ (Automated
Procedures) และการเชื่อมโยงข้อมู ล สารสนเทศ (Information Network and Reuse) ตลอด
กระบวนพิจารณาคดีปกครอง ตั้งแต่การรับฟ้ องคดีจนกระทั่งการบังคับคดีปกครอง โดยมีกฎหมาย
และระเบี ยบรองรั บ เพื่อให้ การให้ บริการอานวยความยุติธ รรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
มีความโปร่งใสในระดับสูงสุด
๓) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) คลาวด์
คอมพิ ว ติ้ง (Cloud Computing) การเรียนรู้ของเครื่ อง (Machine Learning) และระบบจั ดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อศึกษารูปแบบและแนวโน้มของเหตุแห่งการฟ้องคดี และเพื่อเผยแพร่
ความรู้ เชิง ป้ องกัน เกี่ ย วกับ เหตุ แห่ งการฟ้ องคดี รวมถึงปรับปรุงประสิ ท ธิภ าพและคุณภาพของ
กระบวนการยุติธรรมและกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง อีกทั้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว
เพื่อสนับสนุนการพิจารณาคดีของศาลปกครอง โดยให้ระบบเสนอแนะข้อกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ ย วข้อ ง พร้ อ มทั้ งแสดงคาพิ พ ากษาศาลปกครองที่ มีข้ อ เท็ จจริ ง ในคดี ใ กล้ เ คี ยงกั บ คดีที่ ก าลั ง
พิจารณาสาหรับใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบการวินิจฉัยคดี และเพื่อช่วยสร้างบรรทัดฐานในการ
ตัดสินคดีและมุ่งไปสู่การเป็นศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt) อย่างเต็มรูปแบบภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๕
๔) เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่ อลดการซ้าซ้อน
และความผิดพลาดในการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยศาลปกครองจะจัดทาฐานข้อมูลในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานกลาง และเตรียมข้อมูล
ไว้บนเครือข่ายแบบคลาวด์เพื่อรองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกับฐานข้อมูลของหน่วยงานอื่น
คาอธิบายระบบ
๑. การฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Litigation Portal) ประกอบด้วย ระบบย่อยต่างๆ ได้แก่
๑.๑ ระบบการยื่นฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Filing)* เป็นระบบที่ผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคาฟ้องและ
เอกสารประกอบคาฟ้องผ่านเว็บไซต์ เพื่อเป็นช่องทางเลือกสาหรับผู้ฟ้องคดีที่มีความสะดวกในการติดต่อกับ
ศาลปกครองผ่านช่องทางทางอินเทอร์เน็ต
๑.๒ ระบบตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคล* เป็นระบบภายในของระบบการยื่นฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อใช้ตรวจสอบตัวบุคคลผู้ใช้ระบบการยื่นฟ้องคดีฯ โดยใช้เทคโนโลยี เช่น Two - Factor Authentication หรือ
การยื นยั นตัวตนสองปั จจั ย อาทิ ใช้ Password ควบคู่ไปกับการใช้ One - Time Password (OTP) ที่ส่ งผ่ าน
SMS ไปที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานระบบ

-๖๙๑.๓ ระบบชาระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)* เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีในการชาระค่าธรรมเนียมศาลโดยวิธีการต่างๆ เช่น Online Banking และผ่านบัตรเครดิตหรือ
บัตรเดบิต เป็นต้น
๑.๔ ระบบรับส่งคาคู่ความและติดตามสถานะสานวนคดี * เพื่อให้คู่กรณีสามารถยื่นเอกสารคาคู่ความและ
เข้าถึงข้อมูลในสานวนคดีของตนเอง รวมถึงขอตรวจดูเอกสารในสานวนของคู่กรณีอีกฝ่าย และรับทราบหมาย
แจ้งต่างๆ ที่ศาลปกครองจัดส่งให้ทางระบบ พร้อมการแจ้งเตือนทางอีเมล์ของคู่กรณีที่ลงทะเบียนไว้*
๒. สานวนคดีอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
๒.๑ ระบบสานวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หรือ (e - Records system) ** การรับเอกสารในสานวนคดีในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งตุลาการศาลปกครองสามารถเรียกดูเอกสารในสานวนคดีแบบที่เป็นไฟล์อิเล็ กทรอนิกส์
ทั้งหมดผ่านระบบได้ ทาให้ตุลาการศาลปกครองและพนักงานคดีปกครองสามารถเรียกดูข้อมูลในสานวนคดี
อิเล็กทรอนิกส์ได้พร้อมๆ กัน และมีการกาหนดสิทธิในการเข้าถึงเอกสารในสานวนคดีเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดี
เท่านั้น และจะต้องใช้งานระบบผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ของสานักงานหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device)
ที่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบเท่านั้น เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลคดี
๒.๒ ระบบยืม – คืน แฟ้มสานวนคดี (Docket Control System)** สาหรับให้บริการแก่ตุลาการศาลปกครอง
และพนักงานคดีปกครองในการยืม - คืนแฟ้มสานวนคดีที่เป็นกระดาษผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ภายใน (Enterprise Application) และให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับฟ้องและสารบบคดีติดตามสถานะของแฟ้มสานวน
คดีได้ผ่านเว็บไซต์อินทราเน็ต
๓. การไต่สวนและพิจารณาคดี ประกอบด้วย
๓.๑ ห้องพิจารณาคดีและไต่สวนอิเล็กทรอนิกส์ (e - Courtrooms)* เพื่อให้ตุลาการศาลปกครองและ
คู่กรณีสามารถเรียกดูและแสดงเอกสารในสานวนคดีอิเล็กทรอนิกส์ กาหนดนัดหมายด้วยระบบปฏิทินภายใน
ระบบบริหารจัดการคดี (Case Management System) และระบบสานวนคดีอิเล็กทรอนิกส์ (e - Records)
และระบบ e - Litigation Portal เพื่อให้ศาลและคู่กรณีสามารถติดตามและจัดการตารางนัดหมายของตนได้
ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนให้คู่กรณีทราบเมื่อใกล้ถึงกาหนดนัด และเพื่อให้ผู้เข้ารับ ฟังการพิจารณาทั้งหมดสามารถ
เห็ น เอกสารพยานหลั ก ฐานที่ ใ ช้ ป ระกอบในการพิ จ ารณาคดี แ ละไต่ ส วนผ่ า นอุ ป กรณ์ ก ารแสดงผล
เช่น Projector Visualizer คอมพิวเตอร์ นอกจากนั้น ภายในห้องพิจารณาคดีจะมีการติดตั้งระบบบันทึกภาพ
และเสี ย งส าหรั บ บั น ทึก ในระหว่ า งการพิ จ ารณาคดี และไต่ ส วนเพื่ อ เรี ย กดู ไ ฟล์ วี ดิทั ศ น์แ ละเสี ยงที่ บัน ทึ ก
ในภายหลังได้
๓.๒ ปรับปรุงห้องประชุมองค์คณะอิเล็กทรอนิกส์ (e - Chamber)** เพื่อให้ตุลาการศาลปกครองและพนักงาน
คดีปกครองในแต่ละองค์คณะเข้าถึงข้อมูลคดีโดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น iPad ผ่านระบบ
สานวนคดีอิเล็กทรอนิกส์ (e - Records) ซึ่งจะทาให้ตุลาการศาลปกครองในองค์คณะและพนักงานคดีปกครอง
สามารถเข้าถึงเอกสารในสานวนคดีได้พร้อมๆ กัน
๔. ระบบสืบค้นข้อมูลหลายฐาน** เช่น ฐานข้อมูลกฎหมาย ฐานข้อมูลคาพิพากษา/คาสั่ง ฐานข้อมูลคดี เป็นต้น
๕. บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Service) ด้วยแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น
๕.๑ ระบบการเข้ า – ออกที่ จ อดรถและอาคารศาลปกครอง (Court Access and Parking Pass
System)* เพื่อช่วยเสริมความปลอดภัยในการการเข้า-ออกอาคาร รวมถึงมีการจัดเก็บข้อมูลผู้เข้า -ออกอาคาร
ศาลปกครองจากบัตรประชาชนเพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง

-๗๐๕.๒ ระบบจองที่จอดรถล่วงหน้า (Parking Reservation)* สาหรับคู่กรณีที่มีนัดหมายกับศาลปกครอง
หรื อผู้ที่มีนั ดหมายมารั บเอกสารที่ขอคัด /รับรองส าเนาไว้ที่ศูนย์บริการประชาชน โดยในอนาคตจะมีการ
เชื่อมโยงไปกับระบบออกบัตรคิวรับบริการของฝ่ายรับฟ้องต่อไป
๕.๓ ระบบบริ ก ารขอคั ด /รั บ รองส าเนาเอกสารในส านวนคดี ผ่ านแอปพลิ เ คชั น บนอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่
(Mobile Application)* เพื่อให้ประชาชนทั่วไปขอสาเนาเอกสารทั้งที่เป็นกระดาษและในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งช่วยลดความจาเป็นของประชาชนในการเดินทางมาที่ศาลปกครอง
๕.๔ ระบบแจ้งเตือน แจ้งนัดหมาย แจ้งสิทธิ์ สาหรับคู่กรณี* โดยระบบจะส่งแจ้งเตือน (Notifications)
ไปยัง e - Mail Address หรือ SMS ของผู้ใช้งานเมื่อมีห มายแจ้งหรือแจ้งเตือนกาหนดต่างๆ และผู้ใช้งาน
เข้ามาตรวจดูรายละเอียดของหมายและเอกสารต่างๆ ที่ระบบ Portal เพียงจุดเดียว
๖. ระบบการบริหารการบังคับคดีปกครอง เพื่อให้เป็นไปตามคาพิพากษาของศาลปกครอง** ระบบปัจจุบัน
เป็นเพียงการติดตามการบังคับคดี การขายทอดตลาดเท่านั้น ระบบการบริหารการบังคับคดีปกครองจะช่วยให้
สานักงานศาลปกครองติดตามและบริหารจัดการการบังคับคดีตามคาพิพากษา/คาสั่งของศาลปกครองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
หมายเหตุ: * หมายถึง ระบบให้บริการประชาชน ** หมายถึง ระบบสาหรับใช้งานภายในองค์กร

-๗๑-

๓.๓ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ๑. จานวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาแล้วเสร็จตามแผน
ในการอานวยยุติธรรม
ที่กาหนด
ทางปกครอง เพื่อความ
โปร่งใส สะดวก และรวดเร็ว

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

ระบบ
ศาลปกครอง
อิเล็กทรอนิกส์
(e - Admincourt)
จานวน ๖ ระบบ
ศาลปกครอง
ในส่วนกลาง และ
ศาลปกครอง
ในภูมิภาค
๑๔ แห่ง รวมทั้งสิ้น
๑๕ แห่ง

ระบบ
ศาลปกครอง
อิเล็กทรอนิกส์
(e - AdmincourtPlus)
จานวน ๖ ระบบและที่
เพิ่มเติม

ที่ได้รับการ
บารุงรักษา ปรับปรุง
และพัฒนาเพิ่มเติม
ให้สอดคล้อง
กับเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป
ในศาลปกครองทุกแห่ง

ร้ อ ยละ ๗๕
ร้ อ ยละ ๑๐๐
๒. อั ต ราส่ ว นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของจ านวนขั้ น ตอนในการอ านวย
ความยุติธรรมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความโปร่งใส ความสะดวก ของจานวนขั้ น ตอน ของจานวนขั้ น ตอน
ที่ สาคั ญ
ที่ สาคั ญ
และรวดเร็ว
๓. ร้อยละของผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมีความพึงพอใจ
ร้ อ ยละ ๘๐
ร้ อ ยละ ๘๕
ต่อการใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้น
ผู้ใช้บริการภายนอก หมายถึง คู่กรณีที่ใช้ระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) และ
ศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt) ที่พัฒนาขึ้น
ผู้ ใช้ บริ การภายใน หมายถึ ง บุ คลากรในศาลปกครองที่ ใช้ ระบบศาลปกครองอิ เล็ กทรอนิ กส์
(e - Admincourt) และศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt) ที่พัฒนาขึ้น

๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

ระบบ
ระบบ
ศาลปกครองอัจฉริยะ ศาลปกครองอัจฉริยะ
(Smart Admincourt) (Smart AdmincourtPlus)
จานวน ๘ ระบบ
จานวน ๘ ระบบและที่เพิ่มเติม
(e - AdmincourtPlus
ที่ได้รับการ
+ ๒ ระบบ)
บารุงรักษาปรับปรุง
ได้แก่ (๑) ระบบ
และพัฒนาเพิ่มเติม
สนับสนุนตุลาการ
ให้สอดคล้อง
ในการจัดทา
กับเทคโนโลยี
คาพิพากษา/คาสั่ง
ที่เปลี่ยนแปลงไป
ศาลปกครอง
เพื่อให้บริการด้วย
และ (๒) ระบบการ
เทคโนโลยีดิจิทลั
แสวงหาข้อเท็จจริงที่ใช้
ในทุกขั้นตอน
นวัตกรรมใหม่ๆ
ในศาลปกครองทุกแห่ง
ในศาลปกครองทุกแห่ง
ร้ อ ยละ ๗๐
ร้ อ ยละ ๑๐๐
ของจานวนขั้ น ตอน ของจานวนขั้ น ตอน
ทั้ ง หมด
ทั้ ง หมด
ร้ อ ยละ ๙๐
ร้ อ ยละ ๙๗

-๗๒-

๓.๔ แผนงาน/โครงการสาคัญ
๑) แผนงานขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมทางปกครองด้วยดิจิทัล
(๑) โครงการพัฒนาศาลปกครองสู่ศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e - Admincourt) และศาลปกครอง
อัจฉริยะ (Smart Admincourt)
สาระสาคัญของโครงการ: มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีและการบริการประชาชน หรือศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt)
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพและคุณภาพในการอานวยความยุติธ รรมและการให้ บริการประชาชน และพัฒ นา
คุณภาพของกระบวนพิจารณาคดีปกครอง ในการพัฒนาให้ศาลปกครองไปสู่ศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์และ
ศาลปกครองอัจฉริยะด้วยการสร้างนวัตกรรมทางด้านการอานวยความยุติธรรมและการบริหารองค์กรด้วย
เทคโนโลยีส ารสนเทศ (Technology-led Innovation) โดยศาลปกครองมีเป้าหมายในการพัฒนา ๒ ด้าน
ได้แก่ ๑) การพัฒ นาระบบสนับ สนุ น ให้ แก่ตุลาการศาลปกครองและบุคลากรของส านักงานศาลปกครอง
(Court-centric System Development) เพื่อเป็นเครื่องมือในการพิจารณาพิพากษา (Trial and Hearing)
และการบริ ห ารจั ด การคดี (Court Management) รวมถึ ง เครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นาความรู้
ทางด้านงานคดีปกครอง กฎหมาย และงานวิจัยวิชาการต่างๆ ตลอดจนเพิ่มคุณภาพและระดับความโปร่งใส
ในกระบวนการยุติธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและภาคเอกชน และ ๒) ระบบที่สนับสนุนการ
ให้ บ ริ ก ารคู่ ก รณี แ ละประชาชนเพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ กั บ ผู้ ม าติ ด ต่ อ ที่ ศ าลปกครองและส านั ก งาน
ศาลปกครอง เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและลดค่าใช้จ่ายในการขอตรวจและขอคัดเอกสารในสานวนคดี
ของคู่กรณีและทนายความในคดี (ทั้งประชาชน หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ) เตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่ระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e - Admincourt) ในการรับฟ้องอิเล็กทรอนิกส์และการยื่น
เอกสารคาคู่ความผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจและสร้างประสบการณ์ที่ดี (User
Experience) ให้ กั บ ประชาชนและคู่ ก รณีใ นการมารั บ บริ ก ารที่ ศ าลปกครอง และสอดคล้ อ งกั บ นโยบาย
ของรัฐบาลที่เร่งรัดให้ประเทศไทยโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 รัฐบาลดิจิทัล (Digital
Government) เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) รวมถึงยกระดับความสะดวกในตัวชี้วัดด้านการบังคับให้
เป็นไปตามข้อตกลงตามเกณฑ์ของธนาคารโลก (Enforcing Contracts in Doing Business)
หน่วยงานดาเนินงานหลัก: สานักวิทยาการสารสนเทศ
(๒) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมาย และคาพิพากษา คาสั่งของศาลปกครองในรูปแบบ
ดิจิทัล
สาระสาคัญของโครงการ: มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมาย และคาพิพากษา
ทั้ ง ในส่ ว นของกฎหมายและกฎที่ ป ระกาศและไม่ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา ค าพิ พ ากษาและค าสั่ ง
ของศาลปกครอง โดยเชื่อมโยงกฎหมายกับคาพิพากษา ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับศาลปกครองในรูปแบบดิจิทัลผ่าน
เว็บเพจ รวมทั้งพัฒ นาระบบเทคโนโลยี โ ดยการใช้เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) และโมบายเว็บ
แอปพลิเคชัน (Mobile Web Application) เพื่อรองรับการใช้งานระบบฐานข้อมูลกฎหมายและคาพิพากษา
ที่มีรูปแบบการใช้งานง่ายและการสืบค้นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นองค์ความรู้สาหรับบุคลากรของศาลปกครอง
และสานักงานศาลปกครองในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้น ยังเป็นฐานข้อมูลที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถ
เข้ า สื บ ค้ น และใช้ ง านได้ นอกจากนี้ จะมี ก ารพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น ตุ ล าการศาลปกครองในการจั ด ท า

-๗๓คาพิพากษา/คาสั่งศาลปกครอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียกดูคาพิพากษา คาสั่งศาลปกครอง
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบเสนอแนะแนวทางการจัดทาคาวินิจฉัยและคาพิพากษาของ
ศาลปกครองโดยอาศัยเทคโนโลยีทางด้าน Big Data Machine Learning และ Artificial Intelligence (AI)
ในการรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์มูลเหตุแห่งคดี ลักษณะของคดี และคาพิพากษา/คาสั่งศาลปกครอง
ในอดีต
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(๓) โครงการจัดหา/ปรับปรุงคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายและระบบความมั่นคงปลอดภัย
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
สาระสาคัญของโครงการ: มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล
และระบบการให้บริการหรือแอปพลิเคชันพื้นฐานให้มีความมั่นคงปลอดภัยเพื่อรองรับการเชื่อมโยงการทางาน
และข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ แบบอัตโนมัติ และรองรับการเพิ่มขึ้นของข้อมูล จานวนมหาศาลอันเกิดจาก
การจั ด เก็ บ และการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ความต้ อ งการใช้ ง านระบบสารสนเทศ ระบบเครื อ ข่ า ย และระบบ
ความรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่ายที่มีการขยายตัวอย่างมาก ทั้งการรับส่งข้อมูล ภาพ และเสียง
จากผู้ใช้งานทั้งจากภายในและจากภายนอกศาลปกครอง ตลอดจนมีภัยคุกคามระบบเครือข่ายจากภายใน
และภายนอกองค์กรที่มีความซับซ้อน และมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จึงจาเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านระบบเครือข่าย พร้อมทั้งปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ
รองรั บ การใช้ ง านที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น และเพิ่ ม ระดั บ การรั ก ษาความปลอดภั ย ของระบบเครื อ ข่ า ยแ ละข้ อ มู ล
สารสนเทศของศาลปกครองให้ มีมาตรฐาน ด้านความปลอดภัย การตรวจสอบสถานะและบริหารจัดการ
ทรัพยากรเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อ ให้ศาลปกครองและสานักงานศาลปกครองสามารถ
ให้ บริ การแก่บุ คลากรภายใน หน่ วยงานภาครัฐ ทนายความ คู่กรณี และประชาชนทั่ว ไปได้อย่า งต่อเนื่อง
(Availability) ในระดั บ ที่ ไ ม่ ต่ ากว่ า ร้ อ ยละ ๙๕ ของ Service Level Agreement (SLA) เพื่ อ รองรั บ
การให้บริการระบบการยื่นฟ้องคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Filing) และระบบรับ-ส่งเอกสารคาคู่ความ
(e - Litigation Portal)
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(๔) โครงการจัดตั้งศูนย์สารองข้อมูลศาลปกครอง (Admincourt Data Center)
สาระสาคัญของโครงการ: มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลศาลปกครอง (Admincourt
Data Center) ณ อาคารศาลปกครองสูงสุ ดแห่ งใหม่ หรือในอนาคตจะใช้เทคโนโลยี Cloud Computing
เพื่อให้ระบบสามารถบริการได้อย่างต่อเนื่องในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (Disaster Recovery) รวมถึงเป็นการจัดทา
ศูนย์ข้อมูลที่สามารถทางานทดแทนกันได้โดยที่ผู้ใช้งานไม่ได้รับผลกระทบแต่ประการใด (Active-active Data
Center) โดยกระจายการสารองข้อมูลและจัดทาข้อมูล หลายสาเนาไว้ในหลายแห่ งเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ
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-๗๔(๖) โครงการสร้ า งความร่ วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อสนับสนุน กระบวนพิจารณาคดี
ของศาลปกครองด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
สาระส าคั ญ ของโครงการ: มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สร้ างความร่ วมมื อในการเชื่ อมโยงข้ อมู ล
ระหว่ างหน่ วยงานต่ างๆ เช่ น กรมการปกครอง (ทะเบี ยนราษฎร์ ) กรมที่ ดิ น กรมพั ฒนาธุ รกิ จการค้ า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมบังคับคดี (ล้มละลาย) กระทรวงยุติธรรม เป็นต้น
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(๗) โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาระบบงานที่สนับสนุนกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง
สาระสาคัญของโครงการ: ศาลปกครองและส านักงานศาลปกครองได้ศึกษาเปรียบเทีย บ
การพัฒนาและใช้งานระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศที่มีระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ และศาลอัจฉริยะ
(e - Court และ Smart Court) ในระดับต้นๆ ของโลก เช่น ศาลยุติธรรมสาธารณรัฐเกาหลี และศาลยุติธรรม
สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อนามาเป็นต้นแบบ (Benchmark) ของการพัฒนาศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับ
การพัฒนาระบบสนับสนุนตุลาการศาลปกครองด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง เป็นการพัฒนาและจัดหา
เทคโนโลยีในการจัดการข้อมูลที่มีความซับซ้อนและต้องอาศัยเทคนิคขั้นสูงเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Big Data
และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) กับการวิเคราะห์ข้อมูลการฟ้องคดี โดยเป็นส่วนหนึ่งของ
การพิจารณาคดีและศาลอัจฉริยะ (Intelligent Trial and Smart Court) ผู้บริหารศาลปกครองและบุคลากร
ของสานักงานศาลปกครอง รวมถึงนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสานักวิทยาการสารสนเทศ จึงจาเป็นต้องศึกษา
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้มีการพัฒนาระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์และศาลอัจฉริยะ รวมถึงการประยุกต์
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงดังกล่าวเพื่อให้สามารถเข้าใจหลักการและวิธีการทางาน การพัฒนา และ
การประยุ กต์ ใช้งานของระบบ ผ่ านการศึก ษาดูง าน การประชุมวิช าการและการแลกเปลี่ ย นความรู้ และ
ประสบการณ์ ร่ ว มกั บ ผู้ พิ พากษาและบุ ค ลากรของศาลในต่ า งประเทศ รวมถึ งการจัด เสวนาทางวิช าการ
เพื่อศึกษาการนานวัตกรรมและแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคตและนวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรม
จากต่างประเทศเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในศาลปกครองต่อไป
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-๗๕-

แผนแม่บทด้านที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
๔.๑ เป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญในช่วงระยะเวลา ๒๐ ปี
ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

บุคลากรมีทักษะที่พร้อมสาหรับศตวรรษที่ ๒๑ และมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน (นวัตกรรม/มีวิจารณญาณ/ทักษะดิจิ ทัล) ระบบการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นรูปแบบดิจิทัล และบุคลากรของศาลปกครอง
มีการดารงตนสอดคล้องกับวัฒนธรรมศาลปกครอง ร้อยละ ๘๐
ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ บุคลากรมีความมุ่งมั่นและผูกพันกับองค์กร บุคลากรศาลปกครองมี ความรู้
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)
และสามารถใช้ ภ าษาอั งกฤษหรื อภาษาต่ างประเทศอื่ น ที่ จ าเป็ น ต่ อ
การปฏิบัติงานในการสื่ อสาร และมีการดารงตนสอดคล้องกับ วัฒนธรรม
ศาลปกครอง ร้อยละ ๘๕
ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ บุคลากรสื่อสารภาษาต่างประเทศที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่างน้อย
๒ ภาษา มีความเชี่ยวชาญ/ทักษะอย่างน้อย ๓ ด้าน และมีการดารงตน
สอดคล้องกับวัฒนธรรมศาลปกครอง ร้อยละ ๙๐
ระยะที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ บุคลากรสื่อสารภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย ๓ ภาษา มีความเชี่ยวชาญ/
ทั ก ษะหลายด้ า น (Multi-skilled) และมี ก ารด ารงตนสอดคล้ อ งกั บ
วัฒนธรรมศาลปกครอง ร้อยละ ๙๕

ประเด็นแผนแม่บทด้านที่ ๔.๑ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ
๔.๑.๑ แนวทางการดาเนินการ/พัฒนาที่สาคัญ
๑) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสูง มีความเชี่ยวชาญ/เฉพาะด้าน ควบคู่กับการมีทักษะ
ความช านาญหลายด้ า น (Multi-skilled) มี ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละการปรั บ ตั ว ให้ ทั น
ต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะ
ด้ านดิ จิ ทั ล มี ทั ศนคติ และกรอบความคิ ดในการท างานเพื่ อให้ บริ การประชาชนและผู้ รั บบริ การ
มีจิ ตบริ การ ท างานในเชิ งรุ ก สามารถบู รณาการการท างานได้ อย่ างเป็ นรูปธรรม มี ส านึกในการ
ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและความสุ จริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความ
เป็นธรรมและเสมอภาค กล้ายืนหยัดในการกระทาที่ถูกต้อง คานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่ วนตน เพื่อรองรั บการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และ
เพื่อให้บุคลากรของศาลปกครองให้เป็น Smart Person “คนดี คนเก่ง มีความสุขในการทางาน
มุ่ ง อ านวยความยุ ติ ธ รรมให้ แ ก่ ป ระชาชนโดยสะดวก และรวดเร็ ว ” ปฏิ บั ติ ต นสอดคล้ อ งกั บ
วัฒนธรรมศาลปกครองและมีความผูกพันกับองค์กร
๒) ปรั บ โครงสร้ างองค์กรและโครงสร้างอัตรากาลั งให้ สอดคล้ องเหมาะสมกับการดาเนินงาน เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองได้โดยสะดวกและทั่วถึงยิ่งขึ้น ปรับโครงสร้าง
สานักงานศาลปกครองให้ ทันสมัย กะทัดรัด ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Agile Structure)

-๗๖เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนที่มีความหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิผล
(Customized Public Service)
๓) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง รวมทั้ง
พั ฒ นาระบบบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ สู่ ร ะบบ Digital HR การบริ ห ารและพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ Generation (ยุคสมัยของกลุ่มคนตามช่วงอายุ)

-๗๗-

๔.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

บุคลากรศาลปกครองเป็น ๑. ร้อยละของบุคลากรศาลปกครองที่มีการดารงตนสอดคล้องกับวัฒนธรรมศาลปกครอง
ค น ดี แ ล ะ เ ก่ ง ยึ ด ห ลั ก
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม ๒. ดัชนีความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรศาลปกครอง
มีจิตสานึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
๓. ร้อยละของบุคลากรศาลปกครองที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะที่จาเป็น
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
(เกณฑ์ที่กาหนด หมายถึง บุคลากรศาลปกครองมีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital literacy) และสามารถใช้ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอื่นที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานในการสื่อสาร)

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๙๕

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๙๕

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๙๕

ร้อยละ ๙๗

-๗๘-

๔.๑.๓ แผนงาน/โครงการสาคัญ
๑) แผนงานพัฒนาเสริมสร้างความเชี่ยวชาญและวัฒนธรรมองค์กรเพื่ออานวยความยุติธรรม
ด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม
(๑) โครงการเสริ มสร้ า งความเชี่ยวชาญในการพิจารณาคดีแ ละบังคับคดีปกครองให้แ ก่
ตุลาการศาลปกครอง
สาระสาคัญของโครงการ: มีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑) เสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะในการพิจารณาคดีการบังคับคดี โดยเน้นการสร้าง
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามประเภทคดี การบริหารจัดการคดี และองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
กฎหมายใหม่ๆ แนวคาวินิจ ฉัยตามมติที่ประชุมใหญ่ การระงับข้อพิพาททางเลื อก ทักษะทางภาษา ระบบ
ยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม และสหวิทยาการอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
๒) พั ฒ นาศั ก ยภาพและสมรรถนะในการขั บ เคลื่ อ นศาลปกครองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
ศาลอัจฉริยะ โดยการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลตามมาตรฐานที่กาหนดและสอดคล้องกับความจาเป็นในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อรู้ เท่าทันการเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยีและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่ าง
เหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัย
๓) พัฒนาปรับเปลี่ยนทักษะและสมรรถนะเพื่อพร้อมรับ การเปลี่ยนแปลงบริบทการจัดการ
ภาครัฐ โดยพัฒนาผู้บริหารศาลปกครองทุกระดับให้เป็นผู้นาที่เป็นตัวอย่าง (Leadership by Example) ผู้นา
การเปลี่ยนแปลงและการบริหารงานเชิงบูรณาการ รวมทั้งมีทักษะภาษาต่างประเทศ ที่สามารถสื่อสารและ
ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
๔) เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการมีขอบเขตเนื้อหาที่สาคัญ เช่น
(๑) การเสริ มสร้ างวัฒนธรรม ค่านิยม และอุดมการณ์สาหรับการเป็นตุล าการยุคใหม่
อย่างต่อเนื่อง เช่น การปลุกจิตสานึกให้มีคุณธรรมความซื่อตรง (Integrity) โดยเน้นความซื่อตรงต่อหน้าที่
(ซื่อสัตย์สุจริต วิริยะอุตสาหะ ทางานให้สาเร็จตามเป้าหมายอย่างดีที่สุด) และซื่อตรงต่อประชาชน แยกผลประโยชน์
ส่วนตนออกจากประโยชน์สาธารณะ และดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนทัศน์ใหม่ (New
Paradigm) และมีจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurial Spirit)
(๒) การเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาค่า นิ ย มหลั ก ของศาล วัฒนธรรมองค์ กรในกระบวนการ
ยุติธรรมเพื่อมุง่ อานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว
(๓) การเสริ มสร้ างค่ านิยมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง โดยเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจและความตระหนักรู้ในเรื่องมาตรการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามที่ คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กาหนด
๕) ประเมิ น ผลหลั ก สู ต รและน าข้ อ มู ล ไปใช้ ป ระกอบการปรั บ ปรุ ง แผนพั ฒ นาตุ ล าการ
ศาลปกครองเพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการพิจารณาคดีและบังคับคดีปกครอง
๖) เผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการอบรมและศึ ก ษาดู ง านต่ า งประเทศผ่ า นคลั ง ข้ อ มู ล
องค์ความรู้ของศาลปกครอง
หน่ วยงานด าเนิ นงานหลั ก : วิ ท ยาลั ย ตุ ล าการและข้ า ราชการฝ่ า ยศาลปกครอง ภายใต้
การปรึ ก ษาแนะน าจากคณะอนุ กรรมการบริ หารศาลปกครองด้ านเพิ่ มพู นประสิ ทธิ ภาพบุ คลากร เงิ นเดื อน
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

-๗๙(๒) โครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญของพนักงานคดีปกครอง
สาระสาคัญของโครงการ: มีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑) เสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานคดีปกครอง โดยเน้นการ
สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามประเภทคดี การบริหารจัดการคดี และองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
กฎหมายใหม่ๆ แนวคาวินิจ ฉัยตามมติที่ ประชุมใหญ่ การระงับข้อพิพาททางเลือก ทักษะทางภาษา (ล่าม)
ระบบยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม และสหวิทยาการอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือตุลาการศาลปกครองในการพิจารณาพิพากษาคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒) เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพและสมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานคดี ป กครองให้ มี
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กร ตามสายทางความก้าวหน้าในอาชีพ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทศาลปกครอง เช่น
(๑) ทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล ตามมาตรฐานที่ ก าหนดและสอดคล้ อ งกั บ ความจ าเป็ น ในการ
ปฏิบัติงาน
(๒) การวิเคราะห์ การบริหารงานจัดการข้อมูล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data)
๓) พัฒนาให้เป็นผู้นารุ่นใหม่ที่มีทักษะและทัศนคติ (Mindset and Skillsets) และมีภาวะผู้นา
ในการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นการสร้างภาวะผู้นาและการพัฒนาทีมงาน การพัฒนาทักษะผู้นา (Skill Leader)
การปรับกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) และการมีจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (Public
Entrepreneurial Spirit)
๔) ประเมินผลหลักสูตรและนาข้อมูลไปใช้ประกอบการปรับปรุงการพัฒนาพนักงานคดีปกครอง
๕) เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมผ่านคลังข้อมูลองค์ความรู้ของศาลปกครอง
หน่ วยงานด าเนิ นงานหลั ก : วิ ท ยาลั ย ตุ ล าการและข้ า ราชการฝ่ า ยศาลปกครอง ภายใต้
การปรึ ก ษาแนะน าจากคณะอนุ กรรมการบริ หารศาลปกครองด้ านเพิ่ มพู นประสิ ทธิ ภาพบุ คลากร เงิ นเดื อน
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
(๓) โครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรในสายงานสนับสนุน
สาระสาคัญของโครงการ: มีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑) เสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานศาลปกครอง
ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กร และตามสายทางความก้าวหน้า
ในอาชีพ
๒) พัฒนาทั กษะและสมรรถนะบุคลากรให้ มีขีดความสามารถในการขับเคลื่ อนองค์กรเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทศาลปกครอง เช่น
(๑) ทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล ตามมาตรฐานที่ ก าหนดและสอดคล้ อ งกั บ ความจ าเป็ น ในการ
ปฏิบัติงาน
(๒) การวิเคราะห์ การบริหารงานจัดการข้อมูล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data)

-๘๐๓) พั ฒนาบุ คลากรให้ เป็ นผู้ น ารุ่ นใหม่ ที่ มี ทั กษะและทั ศนคติ (Mindset and Skillsets) และ
มีภาวะผู้นาในการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นการสร้างภาวะผู้นาและการพัฒนาทีมงาน การพัฒนาทักษะผู้นา (Skill
Leader) การปรับกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) และการมีจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ
(Public Entrepreneurial Spirit)
๔) ประเมิ น ผลหลั ก สู ต รและน าข้ อ มู ล ไปใช้ ป ระกอบการปรั บ ปรุ ง การพั ฒ นาบุ ค ลากร
สานักงานศาลปกครอง
๕) เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมผ่านคลังข้อมูลองค์ความรู้ของศาลปกครอง
หน่ วยงานด าเนิ นงานหลั ก : วิ ท ยาลั ย ตุ ล าการและข้ า ราชการฝ่ า ยศาลปกครอง ภายใต้
การปรึ ก ษาแนะน าจากคณะอนุ กรรมการบริ หารศาลปกครองด้ านเพิ่ มพู นประสิ ทธิ ภาพบุ คลากร เงิ นเดื อน
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
(๔) โครงการพัฒนาระบบการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (e – Training)
สาระส าคัญ ของโครงการ: มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการฝึกอบรมโดยนาเทคโนโลยี
ที่ทัน สมัย มาใช้ในการพัฒ นาบุ คลากรให้ มีความรวดเร็ว และเป็นระบบ โดยการจัดทาระบบการฝึ กอบรม
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยในการบริ ห ารจั ด การฝึ ก อบรมตามกระบวนการดั ง กล่ า ว ได้ แ ก่
การประเมินความจาเป็นในการพัฒนา การจัดทาหลักสูตร ปฏิทินการฝึกอบรม ระบบรับสมัครฝึกอบรมออนไลน์
การประเมินผลฝึกอบรม การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และการติดตามประเมินผล เพื่อให้การบริหาร
การฝึ กอบรมของส านั กงานศาลปกครองเป็นไปอย่า งมีประสิ ทธิภ าพ ตุล าการศาลปกครองและบุคลากร
สานักงานศาลปกครองได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ โดยการนาระบบการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์
(e - Training) ที่มีความสะดวก รวดเร็ว มาใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และส่งผลให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพ และ
มีความก้าวหน้ าในตาแหน่ งงานของตน ตลอดจนสามารถวางแผนพัฒนาบุคลากรและติดตามประเมินผล
ได้อย่างทั่วถึง ผู้บังคับบัญชาสามารถวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย
นอกเหนื อจากวิธีการฝึ ก อบรมเพื่อให้เกิดผลสั มฤทธิ์ตามเป้าหมายของศาลปกครอง และผู้บริหารมีข้อมูล
สารสนเทศด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อใช้ในการบริหาร
หน่ วยงานด าเนิ นงานหลั ก : วิ ท ยาลั ย ตุ ล าการและข้ า ราชการฝ่ า ยศาลปกครอง ภายใต้
การปรึ ก ษาแนะน าจากคณะอนุ กรรมการบริ หารศาลปกครองด้ านเพิ่ มพู นประสิ ทธิ ภ าพบุ คลากร เงิ นเดื อน
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
๒) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์
(๑) โครงการสอบทานอัตรากาลังตุลาการศาลปกครอง
สาระสาคัญของโครงการ: มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศาลปกครองแต่ละแห่งมีกรอบอัตรากาลัง
ที่สอดคล้องกับปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงไป และการจัดสรรอัตรากาลังของตุลาการศาลปกครองในแต่ละศาล
เป็นไปตามกรอบอัตรากาลัง ที่กาหนด สามารถพิจารณาพิพากษาคดี แล้วเสร็จในกรอบเวลามาตรฐาน ซึ่งจะ
ส่งผลให้ศาลปกครองแต่ละแห่งมีกรอบอัตราและการจัดสรรอัตรากาลังตุลาการที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับ ปริ มาณคดีของแต่ ล ะศาลซึ่ง จะท าให้ ป ริมาณคดี ค้างการพิ จารณาของแต่ ล ะศาลลดลง ทั้งนี้ เนื่องจาก
ศาลปกครองได้ ข ยายโอกาสการเข้ า ถึ ง การบริ ก ารของศาล โดยการเปิ ด ท าการศาลปกครองในภู มิ ภ าค

-๘๑ให้เป็นไปตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองได้โดยสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งคาดว่า
จะมี ป ริ ม าณคดี เ ข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณาของศาลปกครองแต่ ล ะแห่ ง มี จ านวนและประเภทของคดี ป กครอง
ทีห่ ลากหลายมากขึ้น จึงมีความจาเป็นต้องสอบทานจานวนอัตรากาลังตุลาการในศาลปกครองทุกแห่งเพื่อกาหนด
ตาแหน่งและจานวนอัตรากาลังให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และจัดสรรอัตรากาลังให้สอดคล้องและทันต่อบริบท
การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การอานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
หน่วยงานดาเนินงานหลัก: สานักบริหารทรัพยากรมนุษย์
(๒) โครงการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องศาลปกครองและ
สานักงานศาลปกครอง
สาระสาคัญของโครงการ: มีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑) สอบทานและปรั บ ปรุ งภารกิ จโครงสร้าง อัต ราก าลั ง ของศาลปกครองและส านั กงาน
ศาลปกครองให้สอดคล้องกับแผนแม่บทศาลปกครอง
๒) การพัฒนาระบบบริหารกาลังคน
(๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกาลังคนของศาลปกครอง และสานักงานศาลปกครองเพื่อให้
สามารถเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
(๒) ปรั บ ปรุ งระบบการสรรหา/คัดเลื อกตุล าการศาลปกครองและบุคลากรส านักงาน
ศาลปกครองให้สอดคล้องกับแผนแม่บทศาลปกครอง
(๓) เตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อสั่งสมประสบการณ์ตามเส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชีพ (ระบบพี่เลี้ยง ระบบการหมุนเวียน ระบบการทดแทน ระบบการสืบทอดตาแหน่ง ระบบการส่งเสริม
และสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรทีม่ ีศักยภาพสูง)
๓) ศึกษาความเหมาะสมของค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และแรงจูงใจอื่นๆ เพื่อดึงดูด และ
รักษาคนดีคนเก่งไว้ในองค์กร
๔) จัดทาแผนสรรหากาลังคนของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง
๕) ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล (จานวนสายงาน ตาแหน่ง ระดับ) และระบบ
การย้าย เพื่อให้สอดคล้องกับความจาเป็นตามภารกิจและเป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit System)
หน่วยงานดาเนินงานหลัก : สานักบริห ารทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้การปรึกษาแนะนาจาก
คณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครองด้านการบริหารและงบประมาณ

-๘๒-

ประเด็นแผนบทที่ ๔.๒ การบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐานในระดับสากล
๔.๒.๑ แนวทางการดาเนินการ/พัฒนาที่สาคัญ
๑) ยกระดับคุณภาพการให้ บริการประชาชนที่เป็นเลิ ศ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส มีช่องทางที่หลากหลาย
เสียค่าใช้จ่ายน้อย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒) เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e - Office) อย่างบูรณาการและครบวงจร เพื่อให้ระบบงานทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการประชาชน (Front Office) และการบริหารจัดการองค์กร (Back Office) มีการนา
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ
๓) พัฒนาองค์กรให้ มีความทันสมัยทันการเปลี่ยนแปลงและมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล จนศาลปกครองเป็นองค์กรต้นแบบ
ด้านการบริหารจัดการในระดับประเทศ และเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ
ในระดับมาตรฐานสากล
๔) ปรั บปรุ งกฎหมาย ประกาศ กฎ ระเบี ยบ หลั กเกณฑ์ ต่างๆ ให้ เอื้อต่ อการบริหารจัดการองค์กร
อย่างมีธรรมาภิบาล เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ
๕) เสริมสร้างค่านิยมหลักและวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) ให้ฝังแน่นในองค์กรอย่างมั่นคง และ
เป็นองค์กรแห่งสุขภาวะเพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) ต้นแบบ

-๘๓-

๔.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. พัฒนาและปรับระบบ
วิธีการปฏิบัติงานให้มี
ความทันสมัย และ
มีธรรมาภิบาล

ร้ อ ยละของประชาชนผู้ รั บ บริ ก ารที่ มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
ของศาลปกครอง
คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน
ศาลปกครอง (ITA)
ร้อยละความสาเร็จในการปรับปรุงกระบวนการทางานและการให้บริการประชาชน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ร้อยละความสาเร็จของการขับเคลื่อนโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณของสานักงานศาลปกครอง

๒. แผนแม่บทศาลปกครอง
ระยะ ๒๐ ปี ได้รบั การ
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบตั ิ
อย่างเป็นรูปธรรม
และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายที่กาหนด

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๙๕

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๙๕

ร้อยละ ๙๗

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๙๕

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

-๘๔-

๔.๒.๓ แผนงาน/โครงการสาคัญ
๑) แผนงานยกระดับคุณภาพการให้บริการและมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยดิจิทัล
(๑) โครงการยกระดับการให้บริการประชาชนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
สาระสาคัญของโครงการ: มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการให้คาปรึกษาที่สะดวก รวดเร็ว
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้งด้านทรัพยากร ด้านการจัดบริการ และด้านเทคโนโลยี ปรับปรุงกระบวนการและ
ลดขั้นตอนการดาเนิน งานเพื่ออานวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ (สอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ ข้อ ๑) ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/
อนุญาตเพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน แก้ไขและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เป็นปัญหา/ข้อติดขัด
ต่อการบริ การประชาชน ประชาสั มพันธ์การสร้างแรงจูงใจ (Incentives) ให้ประชาชนรับบริการผ่านช่องทาง
ออนไลน์มากขึ้น จัดให้มีศูนย์บริการที่รองรับการขอรับบริการต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดได้แบบเบ็ดเสร็จ
ณ จุดเดียว โดยมีระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนสาหรับการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริ การในเชิงลึก พัฒนาระบบติดตามการให้บริการ เพื่อให้
ประชาชน/ผู้รับบริการสามารถติดตามความก้าวหน้าการดาเนินการตามคาขอผ่านระบบออนไลน์
หน่วยงานดาเนินงานหลัก: สานักประชาสัมพันธ์
(๒) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการของศาลปกครอง
สาระสาคัญของโครงการ: มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบดิจิทัลในการรองรับการดาเนินงาน
ตามภารกิจหลักของศาลปกครอง การดาเนินงานพื้นฐานของหน่วยงาน เช่น งานสารบรรณ งานแผนและ
งบประมาณ งานพัสดุ งานบริหารงานบุคคล งานบัญชีการเงิน การบริหารสินทรัพย์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับ กระบวนการยุ ติธรรมอย่ างครบวงจร จั ดทาชุดข้อมูลส าคัญให้ อยู่ในรู ปแบบดิจิทัล ตามมาตรฐานที่กาหนด
ทั้งในส่วนของข้อมูลด้านคดี ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานพื้นฐานของหน่วยงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนา
ข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งเตรียมความพร้อม
ในการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง
สามารถนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจและบริหารราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงานดาเนินงานหลัก : หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล โดยมี สานักวิทยาการสารสนเทศ
เป็นหน่วยงานสนับสนุน
(๓) โครงการให้บริการสารสนเทศทางด้านกฎหมายมหาชนที่มีคุณภาพ
สาระสาคัญของโครงการ: มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมาย และคาพิพากษา
การสรุปย่อคาวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่า งศาล เชื่อมโยงกฎหมายกับคาพิพากษาในรูปแบบดิจิทัลผ่าน
หน้าเว็บไซต์ของศาลปกครอง แอปพลิเคชัน และเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เช่น คาพิพากษา คาสั่งศาลปกครอง บทความวิชาการ ผลผลิตทางวิชาการ ฯลฯ ให้แก่ทุกภาคส่วน
หน่วยงานดาเนินงานหลัก: สานักหอสมุดกฎหมายมหาชน โดยมีสํานักวิทยาการสารสนเทศ
เปนหนวยงานสนับสนุน

-๘๕๒) แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ทาการของศาลปกครอง
(๑) โครงการจัดทาแผนแม่บทการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ทาการของศาลปกครอง
สาระสาคัญของโครงการ: มีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดทาแผนแม่บทการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ทาการและกาหนดสถานที่ตั้ งที่ส ะดวกต่ อการเดินทางของประชาชน เพื่อ นาข้อ มูล มาใช้ประกอบ
การตัดสินใจของผู้บริหารในการจัดตั้งศาลปกครองเพิ่มเติมในพื้นที่ห่างไกล เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทศาลปกครอง
หน่วยงานดาเนินงานหลัก: สานักบริหารทรัพย์สิน
(๒) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการศาลปกครองและอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ
ฝ่ายศาลปกครอง
สาระสาคัญของโครงการ: มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทาการศาลปกครองและบ้านพัก
ตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครองตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งก่อสร้างอาคารที่ทาการ
ศาลปกครองและบ้ า นพั กตุ ล าการและข้ า ราชการฝ่ า ยศาลปกครองให้สอดคล้ องกั บแผนแม่บทการก่อสร้าง/
ปรับปรุงอาคารสถานที่ทาการและกาหนดสถานที่ตั้งที่สะดวกต่อการเดินทางของประชาชน
หน่วยงานดาเนินงานหลัก: สานักบริหารทรัพย์สิน
๓) แผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
(๑) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของสานักงานศาลปกครอง
สาระสาคัญของโครงการ: มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานในด้านการส่งเสริม
และสร้างจิตสานึกเรื่องจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี และ
เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนสนับสนุนการที่สานักงานศาลปกครอง
ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ส านั กงาน ป.ป.ช.) พัฒนาขึ้น ซึ่งส านักงานศาลปกครองได้เข้าร่ว มโครงการดังกล่ าวตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด
เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
อัน จะเป็ น ประโยชน์ ใ นการปรั บ ปรุ งพั ฒ นาการดาเนิ น งานของส านัก งานศาลปกครองให้ มี ประสิ ทธิ ภ าพ
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนสาคัญของการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประเด็นที่ ๒๑
การต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี
ความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส
ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิ บาลในการ
บริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการ
สนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครั ฐ
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้

-๘๖เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งปรับ “ระบบ”
เพื่ อลดจ านวนคดี ทุ จ ริ ต และประพฤติมิ ช อบในหน่ว ยงานภาครั ฐ มุ่ งเน้ นการสร้า งนวั ต กรรมการต่ อต้ า น
การทุจริตอย่างต่อเนื่อง บูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้
ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น การนาระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงาน การสร้างมาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ รวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดาเนินการภาครัฐ
หน่วยงานดาเนินงานหลัก: สานักบริหารยุทธศาสตร์
(๒) โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมศาลปกครอง
สาระสาคัญของโครงการ: มีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST)
ให้เป็น “วิถีการดาเนินชีวิตของบุ คลากรศาลปกครอง” ด้วยการแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตามวัฒนธรรม
ศาลปกครอง (TRUST) จนเป็นนิสัยที่ได้รับการปฏิบัติเป็นประจาสม่าเสมอ โดย ๑) ขับเคลื่อนวัฒนธรรมศาลปกครอง
ผ่านระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management: HRM) ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคลากรศาลปกครอง
ทุกคน ๒) สื่อสารสร้างความตระหนักรู้ในรูปแบบที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และ ๓) สอดแทรกวัฒนธรรมศาลปกครอง
ให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานของบุคลากร และดาเนินการควบคู่ไปกับการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครอง (ITA) และการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข โดยให้ความสาคัญ
กับการส่ งเสริ มบทบาทของผู้ บ ริ ห ารทุก ระดั บในการประพฤติป ฏิบั ติตนเป็ นแบบอย่า งที่ ดี (Role Model)
ตามวัฒนธรรมศาลปกครอง รวมถึงการเน้นย้าการสนับสนุนและกากับดูแลผู้ใต้บั งคับบัญชา ซึ่งเป็นปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จที่สาคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างวัฒนธรรมศาลปกครองให้เกิดขึ้นอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
หน่วยงานดาเนินงานหลัก: สานักบริหารยุทธศาสตร์
(๓) โครงการเสริมสร้างศาลปกครองให้เป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
สาระสาคัญของโครงการ: มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตุลาการศาลปกครองและบุคลากรของสานักงาน
ศาลปกครองมี พฤติ กรรมสร้ างเสริ มสุ ขภาพ ลด ละ เลิ ก พฤติ กรรมที่ เสี่ ยงต่ อการท าลายสุ ขภาพ เพื่ อน าไปสู่
การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตใจแจ่มใส มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งมอบผลงานด้วยความรวดเร็วและมีคุณภาพ
และศาลปกครองเป็นองค์กรแห่งสุขภาวะ (Healthy Workplace) มีผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานสูง (HPO) ก้าวสู่
ศาลแห่ ง ความเป็ น เลิ ศ (Court Excellence) โดยมีการประเมินสถานการณ์ความสุ ขขององค์กรศาลปกครอง
ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กรอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง ด้วยเครื่องมือตามแนวทางการเสริมสร้าง
องค์กรแห่งความสุขเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข
ที่สอดคล้องกับความต้องการ (Needs) ขององค์กรและบุคลากรภายในองค์กร พัฒนาดุลยภาพระหว่างคุณภาพชีวิตที่ดี
ของตุลาการศาลปกครองและบุคลากรของสานักงานศาลปกครอง และผลลัพธ์การดาเนินงานขององค์กร สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และขับเคลื่อนการดาเนินงานตามรูปแบบและแนวทางการเสริมสร้าง
ศาลปกครองให้เป็นองค์กรแห่งความสุข และข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับแผนการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างองค์กร
ศาลปกครองให้ เป็ นองค์กรแห่ งความสุ ข หรื อ “Road Map การเสริมสร้างองค์กรแห่ งความสุ ขของศาลปกครอง”
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั่วทั้งองค์กร
หน่วยงานดาเนินงานหลัก: สานักบริหารยุทธศาสตร์ และทุกหน่วยงานในสานักงานศาลปกครอง

-๘๗-

แผนแม่บทด้านที่ ๕

การยกระดับความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๕.๑

การขยายและยกระดับความร่วมมือทางการศาล ทางวิชาการ และ
สร้างการยอมรับทั้งในและระหว่างประเทศ

๕.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญในช่วงระยะเวลา ๒๐ ปี
ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

สร้างเครือข่ายที่ได้รับการยอมรับในระดับอาเซียน

ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

สร้างเครือข่ายที่ได้รับการยอมรับในระดับเอเชีย

ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

สร้างเครือข่ายที่ได้รับการยอมรับในระดับยุโรปแถบตะวันตก

ระยะที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

ศาลปกครองเป็นองค์กรชั้นนาในระดับนานาชาติ

๕.๑.๒ แนวทางการดาเนินการ/พัฒนาที่สาคัญ
๑) สร้างเครือข่ายที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ และพัฒนารูปแบบความร่วมมือทางการศาล
ทางวิชาการ ผ่านกลไกความร่วมมือในรูปแบบ วิธีการและช่องทางที่หลากหลาย
๒) ส่งเสริมความร่วมมือในการเสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมทางปกครองกับนานาชาติ เข้าร่วม
เป็นสมาชิกขององค์การ/สมาคมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับศาล
๓) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความพร้อมในการดาเนินกิจกรรมความร่วมมือทางการศาล
ทางวิ ชาการ รวมทั้ งปรั บปรุ งกระบวนการด าเนิ นงานในการสร้ างความร่ วมมื อระหว่ างประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๔) กาหนดขอบเขตความตกลงระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือทางการศาล เช่น
การส่ งหมายศาล การด าเนิ น การทางธุ รการศาล เป็ นต้ น การให้ ความสะดวกในการเข้ าถึ ง
กระบวนการยุติธรรมของพลเมืองอาเซียนด้วยระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์

-๘๘-

๕.๑.๓ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ศาลปกครองมี เ ครื อ ข่ า ย ร้อยละของกิจกรรมความร่ วมมือทางการศาลและวิชาการที่ ดาเนิน การ
ความร่วมมือทางวิชาการ
ร่วมกับเครือข่ายแล้วเสร็จ
กับภาคส่วนต่างๆ ทั้งใน
ระดับประเทศ ระดับภูมภิ าค
ระดับนานาชาติ

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

ร้อยละ ๙๕

ร้อยละ ๙๕

ร้อยละ ๙๕

ร้อยละ ๙๕

-๘๙-

๕.๑.๔ แผนงาน/โครงการสาคัญ
๑) แผนงานยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
(๑) โครงการแลกเปลี่ ยนและพั ฒนาองค์ ค วามรู้ เ กี่ ยวกั บกฎหมายปกครองสมั ยใหม่ แ ละ
การบริหารงานศาลที่เป็นเลิศ
สาระสาคัญของโครงการ: วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพันธมิตรและความร่วมมือทางวิชาการ
ในเวทีป ระชาคมกฎหมายปกครองในการส่ง เสริม และพัฒ นาองค์ค วามรู ้ท างกฎหมายปกครองให้มี
ความเข้มแข็งทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
กับหน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ/มูลนิธิ และสถานเอกอัครราชทูตประจาประเทศไทย
สืบเนื่ องมาจากกฎหมายปกครองของไทยมีพื้นฐานแนวคิดมาจากต่างประเทศ การวางหลั กกฎหมายปกครองและ
กระบวนพิ จารณาคดี ปกครองให้ เหมาะสมกั บสั งคมไทย โดยเฉพาะการวางหลั กเกี่ ยวกั บการด าเนิ นกระบวน
พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง ต้องใช้ทั้งความรู้กฎหมายปกครองในเชิงลึกตามประเภทคดี และกฎหมายวิธีพิจารณา
ต่างๆ ประกอบกัน ดังนั้น บุคลากรของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครองจาเป็นต้องมีความรู้และประสบการณ์
เกี่ยวกับกฎหมายปกครองของต่างประเทศ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
อีกทั้ งยั งเป็ นการสนั บสนุ นให้ บุ คลากรของศาลปกครองและส านั กงานศาลปกครองสามารถท าหน้ าที่ ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองสมัยใหม่
และการบริ ห ารงานศาลที่ เป็ น เลิ ศ และที่ ส าคั ญเพื่ อให้ บุ คลากรของศาลปกครองและส านั กงานศาลปกครอง
ได้รับทราบความรู้ด้านกฎหมาย และวิทยากรใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน วิทยากร และผู้เข้าอบรมด้วยกันเอง สามารถนาไปพัฒนาการกาหนด กฎ ระเบียบ หรือ
แนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของศาลปกครองไทยต่อไป
หน่วยงานดาเนินงานหลัก: สานักการต่างประเทศ

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๕.๒

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบบริหารงานศาล
และกระบวนการยุติธรรมทางปกครองสู่ความเป็นเลิศ

๕.๒.๑ แนวทางการดาเนินการ/พัฒนาที่สาคัญ
๑) ศึกษาวิจั ยและพัฒนา (Research and Development: R&D) เพื่อพัฒนาระบบบริห ารงานศาล
การจัดการองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาการอานวยความยุติธรรมทางปกครอง
สร้างองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานทางวิชาการ
๒) ส่งเสริมการนาผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบบริหารงานศาลและการอานวย
ความยุติธรรมทางปกครองอย่างต่อเนื่อง นาองค์ความรู้จากต่างประเทศ มาตรฐานสากล และ
บรรทัด ฐานของศาลในต่ างประเทศมาช่ว ยสนั บสนุน การพัฒ นาคุ ณภาพคาพิ พากษา/ค าสั่ ง
ของศาลปกครองให้ เป็ นมาตรฐานสากล และมีบรรทัดฐานเดียวกันอย่างต่อเนื่อง ส่ งเสริม และ
ดาเนินงานด้านความสั มพัน ธ์ และเครือข่ายความร่วมมือทางการศาล ทางวิช าการ และอื่นๆ
รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของศาลปกครองในต่างประเทศและในเวที
ระหว่างประเทศ

-๙๐๓) ส่งเสริมและสนั บสนุนให้ศาลปกครองเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือ ทางการศาลและวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครองในภูมิภาคและระหว่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางกระบวนการยุติธรรมทางปกครองในภูมิภาคอาเซียน และ/หรือเป็นผู้สนับสนุน
และให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้งศาลปกครองหรือแผนกคดีปกครองในประเทศสมาชิกอาเซียน
พัฒนาหลั กกฎหมายปกครองเพื่ อเสริ มสร้ างความยุ ติธรรมในประเทศและเป็ นพื้นฐานส าหรั บ
นานาชาติทั่ ว โลก การอ านวยความยุติ ธ รรมทางปกครองได้ รั บการยอมรับในระดับประเทศ
ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ

-๙๑-

๕.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ศาลปกครองมีการศึกษา
วิจัย เพื่อนามาพัฒนา
ระบบบริหารงานศาล
และกระบวนการยุติธรรม
ทางปกครอง

จานวนรายงานผลการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารงานศาลและกระบวนการยุติธรรม
ทางปกครองที่จัดทาเพื่อใช้ในแต่ละปี

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

๑๕

๑๕

๑๕

๑๕

-๙๒-

๕.๒.๓ แผนงาน/โครงการสาคัญ
๑) แผนงานวิจัยและพัฒนา
(๑) โครงการวิ จั ยเพื่ อ พั ฒนาหลั กกฎหมายปกครองและสนั บสนุ น การพิ จารณาพิ พากษา
คดีปกครองและบังคับคดีปกครอง
สาระสาคัญ ของโครงการ: วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมและสร้างองค์ความรู้จากคาพิพากษา
ศาลปกครองเพื่อเผยแพร่ให้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบ และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพคาพิพากษา/
คาสั่งของศาลปกครองให้เป็นมาตรฐานสากล และมีบรรทัดฐานเดียวกันอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานดาเนินงานหลัก: สานักวิจัยและวิชาการ

บทที่ ๕
แนวทางการขับเคลื่อน ระบบติดตามและประเมินผลสาเร็จ
การดาเนินงานตามแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
ศาลปกครองได้กาหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๘๐) สู่การปฏิบั ติ โดยได้วางกรอบและกาหนดแนวทางในการถ่ ายระดับ (Cascading) จากแผนแม่บท
ศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี สู่ระดับศาลปกครอง ระดับสานักงานศาลปกครอง ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล
โดยระดับ ส านั กงานศาลปกครองมีการจั ดท าแผนปฏิ บัติร าชการของส านักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี
แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ ระดับหน่วยงานจัดทาแผนปฏิบัติ ราชการ
ประจาปีงบประมาณของหน่วยงานและข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับหน่วยงาน พร้อมทั้งถ่ายทอดลงสู่ระดับ
บุ ค ลากรของส านั ก งานศาลปกครอง จั ด ท าเป็ น ข้ อ ตกลงการปฏิ บั ติ ง านระดั บ บุ ค คล ทั้ ง นี้ มี ปั จ จั ย แห่ ง
ความส าเร็ จ ในการขั บ เคลื่ อ นแผนแม่ บ ทศาลปกครองสู่ ก ารปฏิ บั ติ การบริ ห ารแผนแม่ บ ทศาลปกครอง
แนวทางการสื่อสารและถ่ายทอดแผน แนวทางการประเมินความสาเร็จการดาเนินงานตามแผน กลไกการ
ติดตามและประเมินผลสาเร็จการดาเนินงานตามแผน ดังแผนภาพ ๕.๑

แผนภาพ ๕.๑ แนวทางขับเคลื่อนแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

-๙๔๕.๑ แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) สู่การปฏิบัติ
การขับเคลื่อนแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมในระดับศาลปกครอง ระดับสานักงานศาลปกครอง ระดับหน่วยงานและระดับบุคคลของสานักงาน
ศาลปกครอง สรุปได้ดังนี้
๕.๑.๑ ระดับศาลปกครอง
ศาลปกครองเป็ น สถาบั น หลั ก ที่ ใ ช้ อ านาจตุ ล าการในการอ านวยความยุ ติ ธ รรม
ทางปกครองตามหลักนิติธรรมอย่างมีประสิทธิ ภาพและมีมาตรฐานในระดับสากล ก่อให้เกิดบรรทัดฐานการ
บริหารราชการแผ่นดินและสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับประโยชน์สาธารณะ
ดังนั้น ศาลปกครองจึงมีบทบาทในการขับเคลื่อนแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
เพื่อให้การดาเนินงานของศาลปกครองมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และเป็นศาลปกครองที่ประชาชนมีความเชื่อมั่น
ดังนี้
๑) “ศาลปกครองที่มีประสิทธิภาพ” (รวดเร็ว) (ทันสมัย) การพิจารณาคดีที่รวดเร็ว
และมีผลการพิจารณาพิพากษาคดีที่สอดคล้องกับปริมาณการฟ้องคดี เพื่อลดคดีค้างการพิจารณาให้ลดน้อยลง
อย่างต่อเนื่อง และสานักงานฯ สนับสนุนการดาเนินงานให้กับศาลอย่างมีประสิทธิภาพ
๒) “ศาลปกครองที่มีคุ ณภาพ” (เป็นธรรม) การพิพากษาที่มีความถูกต้องสมบูรณ์
ในการแก้ ไขปั ญหาข้ อพิ พาทและมี ม าตรฐานเป็ น ที่ ยอมรั บทางวิ ช าการระดั บ ประเทศและนานาประเทศ
หลักกฎหมายและบรรทัดฐานที่ดีที่ใช้ในการพัฒนาการออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย ศาลปกครอง
เป็นสถาบันหลักในการพัฒนากฎหมายปกครองและพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง รวมทั้ง
มุ่งเน้นส่งเสริมให้ตุลาการศาลปกครองมีความสุขและสุขภาพดี
๓) “ศาลปกครองที่ประชาชนเชื่อมั่น ” ผลการดาเนินงานของศาลปกครองในการให้
ความเป็นธรรมในสังคมได้รับความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่อง มีการดาเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการรับฟัง
ความเห็ น จากประชาชนเพื่ อน ามาปรั บ ปรุ งการด าเนิ นงานขององค์ กร ประชาชนเกิ ดความรู้ สึ กไว้ ว างใจ
ในการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
๕.๑.๒ ระดับสานักงานศาลปกครอง
๑) แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี ได้แก่ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) และฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๗๖ ๒๕๘๐) ซึ่งเป็นการถ่ายระดับ (Cascading) จากแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
ไปสู่การกาหนดแนวทางการดาเนินการ/พัฒนา (กลยุทธ์) ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการและงาน
งบประมาณ ระยะเวลาที่จะส่งมอบผลผลิตในแต่ละปี รวมทั้งกาหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพร่วม
รับผิดชอบดาเนินการในแต่ละโครงการและงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเชื่อมโยงและนาไปกาหนดกรอบ
ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณของแต่ละหน่วยงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๒) แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ จัดทาขึ้นโดย
ถ่ายระดับมาจากแผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี เพื่อประมวลให้เห็นภาพรวมของโครงการ
และงานที่ส านั กงานศาลปกครองต้องดาเนินการและส่ งมอบผลผลิ ตในแต่ละปี โดยหน่วยงานผู้ รั บผิ ดชอบ
โครงการจะจั ด ท ารายละเอี ย ดข้ อ มู ล พื้ น ฐานโครงการ ประกอบด้ ว ย ชื่ อโครงการ หลั ก การและเหตุ ผ ล
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณที่ใช้ในการ
ดาเนินการ และผู้รับผิดชอบโครงการ ส่งให้สานักบริหารยุทธศาสตร์วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการและ

-๙๕กรอบวงเงินงบประมาณที่ควรจั ดสรรในแต่ ละโครงการ แล้ วเสนอให้ คณะกรรมการกลั่ นกรองและติดตาม
โครงการ งบประมาณ และข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับหน่วยงานของสานักงานศาลปกครอง ซึ่งมีเลขาธิการ
สานั กงานศาลปกครอง เป็ นประธาน ผู้ บริ หารส านักงานศาลปกครองทุกท่านเป็นกรรมการ เพื่อ พิจารณา
กลั่ นกรองเพื่อน าเสนอต่อคณะอนุ กรรมการบริหารศาลปกครองด้านการบริหารและงบประมาณพิจารณา
ให้ ค วามเห็ น ชอบเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ต่ อ ไป
ซึ่งแผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ จะใช้เป็นกรอบแนวทางในการกากับ
ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านในภาพรวมของส านั ก งานศาลปกครองให้ ส ามารถบรรลุ ผ ลตามเป้ า ประสงค์
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี และแผนแม่บทศาลปกครอง
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ต่อไป
ทั้งนี้ หลักการกาหนดโครงการและงาน เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของสานักงาน
ศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ ต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑) นโยบายและทิ ศ ทางการบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห ารศาลปกครองและผู้ บ ริ ห าร
สานักงานศาลปกครองในปีงบประมาณ
๒) ผลผลิ ต โครงการและงาน และตั ว ชี้ วั ด ของโครงการและงานตามแผนแม่ บ ท
ศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี แผนปฏิ บั ติ ร าชการของส านั ก งานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี ซึ่ ง หน่ ว ยงาน
เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการในปีงบประมาณนั้นๆ
๓) เป็ น โครงการตามแผนแม่ บ ทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี แผนปฏิบั ติ ราชการ
ของส านั ก งานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี ที่ ต้ อ งด าเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งหรื อ ได้ รั บ การอนุ มั ติ ใ ห้ ช ะลอ
การดาเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมทั้งที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการดาเนินงาน
อย่ า งไรก็ ดี หลั ง จากที่ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการของส านั ก งานศาลปกครอง ประจ าปี
งบประมาณในแต่ละปีจัดทาแล้วเสร็จ หากหน่วยงานมีความจาเป็นต้องดาเนินโครงการนอกเหนือจากที่ระบุไว้
ในแผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ และโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับ
นโยบายและทิศทางการบริหารงานของผู้บริหารศาลปกครองและผู้บริหารสานักงานศาลปกครองที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างปีงบประมาณ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี และ/หรือตอบสนองต่อผลิต
โครงการและงานตามแผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี ตัวชี้วัดของโครงการและงาน
ตามแผนปฏิบั ติราชการของสานั กงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี กาหนดผลผลิตที่ส่ งมอบได้ชัดเจน สามารถ
ควบคุมได้และมีระยะเวลาเริ่ มต้น – สิ้นสุ ดที่ แน่นอน หน่วยงานก็สามารถเสนอขออนุมัติโครงการและงาน
รวมทั้งกรอบวงเงินงบประมาณที่ต้องใช้ในการดาเนินโครงการและงานเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองและ
ติดตามโครงการ งบประมาณ และข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับหน่วยงานของสานักงานศาลปกครองผ่ าน
ส านั ก บริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสม หากโครงการดั ง กล่ า วได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการกลั่ น กรองฯ ก็ จ ะน าเสนอต่ อ คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารศาลปกครองด้ า นการบริ ห ารและ
งบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) เพื่อพิจารณา
อนุ มั ติ ต่ อ ไป ทั้ ง นี้ โครงการที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก ก.บ.ศป. จะบรรจุ โ ครงการดั ง กล่ า วเพิ่ ม เติ ม
ในแผนปฏิ บั ติร าชการของส านั กงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ เพื่อประโยชน์ในการติ ดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวมของสานักงานศาลปกครองต่อไป

-๙๖๕.๑.๓ ระดับหน่วยงานในสานักงานศาลปกครอง
๑) แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณของหน่วยงาน การจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณระดับหน่วยงาน เป็นการถ่ายระดับแผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง
ประจ าปี ง บประมาณ ในส่ ว นที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงานไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ข องหน่ ว ยงาน
โดยโครงการ/งานที่จะบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงานจะต้องมีลักษณะดังนี้
๑.๑) เป็ น โครงการ/งานภายใต้ ผ ลผลิ ต /ตั ว ชี้ วั ด ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการของ
สานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี ซึ่งกาหนดให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการในปีงบประมาณนั้นๆ
๑.๒) เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี
ที่ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการต่อเนื่องหรือได้รับการอนุมัติให้ชะลอการดาเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมทั้ง
ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการดาเนินงาน
๑.๓) เป็นโครงการ/งานที่ไม่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง
ประจาปีงบประมาณและ/หรือแผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี แต่เป็นโครงการ/งาน
ที่จาเป็นต้องดาเนินการตามนโยบายและทิศทางการบริหารงานของผู้บริหารศาลปกครองและ/หรือผู้บริหาร
สานักงานศาลปกครอง
๑.๔) เป็นงานตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
มีขอบเขตของงาน ปริ มาณงาน ระยะเวลาการส่ งมอบงานที่ ชัดเจนและส่ งผลต่ อความส าเร็ จโดยตรงต่ อ
แผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี
ในกรณีนี้ หน่ วยงานสามารถเสนอขออนุมัติโครงการ/งาน รวมทั้งกรอบวงเงิน
งบประมาณที่ ต้ อ งใช้ ในการด าเนิ น โครงการ/งานเสนอต่ อ คณะกรรมการกลั่ นกรองและติ ดตามโครงการ
งบประมาณ และข้ อ ตกลงการปฏิ บั ติ งานระดั บหน่ ว ยงานของส านั กงานศาลปกครอง ผ่ านส านั กบริ ห าร
ยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อพิ จ ารณาความเหมาะสม หากโครงการดัง กล่ า วได้ รับ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ ก็จะนาเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครองด้านการบริหารและงบประมาณพิจารณา
ให้ความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ โครงการ
ที่ได้รั บความเห็นชอบจาก ก.บ.ศป. จะบรรจุโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมในแผนปฏิบัติราชการของสานักงาน
ศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวม
ของสานักงานศาลปกครองต่อไป
๒) ข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับหน่วยงานและระดับบุคคล เป็นการกาหนดให้
ทุกหน่ ว ยงานโดยผู้ บริ ห ารระดับ ส านั กงานศาล ส านั ก และวิ ทยาลั ย จั ดทาข้ อตกลงการปฏิ บั ติงานระดั บ
หน่วยงานกับผู้บริหารสานักงานศาลปกครองที่กากับดูแลเป็นประจาทุกปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการ
บริหารแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี และแผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง และประเมิน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดาเนินงานในรอบระยะเวลา ๑ ปีของหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลปกครอง
เมื่อผู้บริหารระดับสานักงานศาล สานัก และวิทยาลัย จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงาน
ระดับหน่วยงานประจาปีกับผู้บริหารสานักงานศาลปกครองที่กากับดูแลแล้ว จะถ่ายระดับลงสู่ ระดับบุคคล
โดยบุ ค ลากรทุ ก คนทุ ก ระดั บ ของทุ ก หน่ ว ยงานจะต้ อ งจั ด ท าข้ อ ตกลงการปฏิ บั ติ ง านระดั บ บุ ค คลกั บ
ผู้บังคับบัญชาปีละ ๒ รอบ คือ รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคมของปี ถัดไป และรอบที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ในปีเดียวกัน เพื่อแสดงเจตนาและความประสงค์ที่บุคลากรแต่ละคน

-๙๗จะส่งมอบงานตามนโยบาย แผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง
งานประจาตามหน้าที่ความรับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ ในแต่ละปีงบประมาณ
ข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับบุคคลในแต่ละรอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนจะได้รับ
การประเมินโดยผู้บังคับบัญชาและผลการประเมินจะทาให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบถึงความคาดหวัง
ของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับเป้าหมายการดาเนินงานและผลงานของตน ส่วนผู้บังคับบัญชาก็จะทราบถึงศักยภาพ
ของผู้ใต้บังคับบัญชาของตนและช่วยพัฒนาเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด นอกจากนี้ การจัดทา
ข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับบุคคลยังใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนาไปสู่การพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน รวมทั้งใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆ ต่อไป
๕.๒ กลไกการติ ดตามและประเมินผลสาเร็จการดาเนินงานตามแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
๕.๒.๑ ระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ตามแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ถื อ เป็ น กลไกที่ มี ค วามส าคั ญ ในการวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการด าเนิ น งาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบว่า ผลการดาเนินงานมีสถานะอยู่ในระดับใด ดาเนินการไปในทิศทางใด สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้แล้วหรือไม่ และปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นจากสาเหตุใด เพื่อหาแนวทาง
การแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้งานบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างทันสถานการณ์ โดยศาลปกครองได้กาหนด
กลไกการติ ด ตาม เร่ ง รั ด การด าเนิ น งานตามแผนการประเมิ น ผล การขั บ เคลื่ อ นแผนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยติดตามประเมินผลลงถึงระดับกลยุทธ์การดาเนินงาน โดยจัดให้มีระบบติดตามประเมินผลแบบเรียลไทม์
(Real Time) เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร และรายงานผลการติดตาม การตรวจสอบ
และการประเมินผลแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี
และแผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ รายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหาร
ศาลปกครองด้านการบริหารและงบประมาณ ก.บ.ศป. และกราบเรียนประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นรายไตรมาส
และรายปี ง บประมาณ และเมื่ อ สิ้ น สุ ด ระยะเวลาการประกาศใช้แ ผนแต่ ล ะฉบับ ทั้ ง นี้ รายงานดั ง กล่ า ว
อย่ างน้ อ ยต้ องระบุ ค วามก้ าวหน้ า ของการด าเนินการตามแผน ปัญหา อุ ปสรรค และข้ อเสนอแนะในการ
ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าวด้วย
๕.๒.๒ การทบทวนแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประธาน
ศาลปกครองสูงสุดได้โปรดมีข้อสั่งการ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ว่า ในปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆ
ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง จาเป็นต้องมีการทบทวนแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี
ทุกระยะ ๕ ปี เพื่อให้มีความสอดคล้องกับผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง หรือในกรณีที่สถานการณ์ของโลก
หรือสถานการณ์ของประเทศเปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถหรือไม่เหมาะสมที่จะดาเนินการตามเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้การจัดทาแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี
๕.๓ ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
๕.๓.๑ สื่อสารและสร้า งความเป็นเจ้า ของยุทธศาสตร์ ร่วมกัน ของประชาคมศาลปกครอง
โดยการสื่อสารที่ชัดเจนถึงเป้าหมายของแผนฯ และได้รับความสนับสนุนจากผู้บริหารศาลปกครอง ตุลาการ
ศาลปกครอง ผู้บริหารสานักงานศาลปกครองและบุคลากรของสานักงานศาลปกครองทุกระดับให้มีความรู้
ความเข้าใจ ตระหนักถึงเป้าหมายและความสาคัญบทบาทของแต่ละฝ่าย
๕.๓.๒ กากับ ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการบริหาร
ศาลปกครองด้านการบริหารและงบประมาณ และ ก.บ.ศป. อย่างต่อเนื่อง

-๙๘๕.๓.๓ จั ด ให้มีค ณะทางานผู้ตรวจราชการศาลปกครองแบ่งเป็น รายด้า นตามแผนแม่บท
ศาลปกครอง โดยประกอบด้วยตุลาการที่ได้รับมอบหมายจาก ก.บ.ศป. และผู้บริหารสานักงานศาลปกครอง
เพื่อติดตามประเมิน ผลส าเร็จ รายยุทธศาสตร์/มอบหมายผู้บริหารส านักงานศาลปกครองเป็นผู้ ขับเคลื่อน
ในแต่ละด้าน
๕.๓.๔ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการขั บ เคลื่ อ นแผนแม่ บ ทศาลปกครองที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยติดตามประเมินผลลงถึงระดับกลยุทธ์การดาเนินงาน จัดให้มีระบบติดตามประเมินผลแบบเรียลไทม์ (Real Time)
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร
๕.๓.๕ บริหารงบประมาณตามโครงการที่ได้รับจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๓.๖ สร้ า งบรรยากาศที่ ดี แ ละความสมานฉั น ท์ ภ ายในองค์ ก ร การเสริ ม สร้ า งองค์ ก ร
แห่งความสุข การปลูกฝังค่านิยมหลักของศาลและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี สร้างจิตสานึกที่มุ่งมั่น ทุ่มเท และ
เสียสละ สร้างแรงจูงใจ ขวัญกาลังใจ ในการปฏิบัติงาน ทีเ่ ป็นรูปธรรมอย่างเพียงพอ
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ภาคผนวก ข

กระบวนการจัดทาแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
กระบวนการจัดทาแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) มาจากการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร ประชาชน และหน่วยงานภายนอกองค์กร ดังนี้
๑. การสอบทานร่างผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทา
แผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
๒. การเสนอความเห็นในคราวการสารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน
องค์กรและบุคคลภายนอกองค์กร
๓. การสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๘๐) และ (ร่ าง) แผนแม่ บทศาลปกครอง ฉบั บที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และ (ร่ าง) นโยบาย
และทิ ศทางการด าเนิ นงานของศาลปกครอง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๓ ครั้ ง ดัง นี้
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๔ – ๕ กันยายน ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๓ วันที่
๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อาคารศาลปกครอง โดยได้เชิญรองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดี
คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ เป็นวิทยากร
การสัมมนาฯ มีผู้บริหารศาลปกครอง ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และตุล าการในศาลปกครอง
ชั้นต้น เข้าร่วมสัมมนาฯ จานวน ๑๐๐ ท่าน และมีผู้บริหารสานักงานศาลปกครองและผู้อานวยการ
ระดับสานักเข้าร่วมรับฟังข้อสังเกตและข้อแนะนา รวมทั้งให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง จานวน ๑๐๐ คน
แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยจานวน ๘ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ การบริหารจัดการคดีของศาลปกครอง กลุ่มที่ ๒
การบั งคับคดีปกครอง กลุ่ มที่ ๓ ศาลปกครองอิเล็ กทรอนิกส์ และศาลปกครองอัจฉริยะ (e-Admincourt/
Smart Admincourt) กลุ่มที่ ๔ การพัฒนาระบบยุติธ รรมสิ่ งแวดล้อมของศาลปกครอง กลุ่มที่ ๕
การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคาวินิจฉัยของศาลปกครอง กลุ่มที่ ๖ การยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการองค์กร กลุ่มที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์และระบบการพัฒนา
บุคลากร และกลุ่มที่ ๘ การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
๔. ผลการสัมมนาอธิบดีและรองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หัวข้อ “ปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานศาลปกครองและการบริหารจัดการคดีปกครอง” เมื่อวันที่
๓๑ สิงหาคม – วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม The Regent Cha Am Beach Resort อาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี
๕. การรั บฟั งความเห็นและข้ อเสนอแนะอย่างรอบด้ าน จากการสั มมนาฯ ครั้ งที่ ๓ เมื่อวั นที่
๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการสัมมนาฯ เพื่อวิพากษ์ (ร่าง) แผนแม่บทศาลปกครองฯ ที่ประชุมส่วนใหญ่
เห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) แผนแม่บทศาลปกครองฯ และมีข้อเสนอแนะให้นาไปรับฟังความเห็นและ
ข้อเสนอแนะอย่างรอบด้านอีกครั้งจากทั้งบุคลากรภายในและบุคคลภายนอกองค์กร เพื่อให้การจัดทา
แผนแม่ บทศาลปกครองฯ มี ความครบถ้ ว นสมบู รณ์ ยิ่ งขึ้ น คณะอนุ กรรมการบริ หารศาลปกครอง
ด้านการบริหารและงบประมาณ จึงมีมติให้สานักงานศาลปกครองนาเรื่องดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็น

-ข๒อย่างรอบด้านจากผู้บริหารศาลปกครอง ตุลาการศาลปกครอง และบุคลากรของสานักงานศาลปกครอง
ทุกท่าน รวมทั้งบุคคลภายนอกองค์กรเพื่อให้เป็นไปตามความเห็นร่วมกันของที่ประชุมสัมมนาฯ ดังกล่าว
ข้ างต้ น ผ่ า นแบบขอรั บ ความคิ ด เห็ น และระบบออนไลน์ ท างอิ น ทราเน็ ต มี ผู้ ใ ห้ ค วามเห็ น และ
ข้อเสนอแนะ จานวน ๗๑๘ ท่าน/คน ดังนี้
ก. ผู้บริหารศาลปกครองและตุลาการศาลปกครอง จานวน ๑๓๗ ท่าน ประกอบด้วย ผู้บริหาร
ศาลปกครองและตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จานวน ๓๒ ท่าน และตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น
จานวน ๑๐๕ ท่าน
ข. ผู้บริหารสานักงานศาลปกครองและบุคลากรของสานักงานศาลปกครอง จานวน ๓๗๓ คน
ค. ประชาชน หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน ๒๐๘ คน
ทั้งนี้ ในภาพรวม พบว่า ผู้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ ๙๐ เห็นว่า
(ร่าง) แผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) มีความเหมาะสมแล้ว ดังนี้
ผู้ที่เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว
คน (ร้อยละของผู้ตอบแต่ละกลุ่ม)
ประเด็น
ตุลาการ
สศป.
ประชาชน
รวม
๑. วิสัยทัศน์ศาลปกครอง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๘๐)
๑๒๐
๓๕๗
๑๘๙
๖๖๖
(๘๗.๕๙%) (๙๕.๗๑%) (๙๐.๘๗%) (๙๒.๗๖%)
๒. เป้าประสงค์หลัก/เป้าหมายระยะ ๒๐ ปี
๑๒๐
๓๕๕
๑๘๔
๖๕๙
และตัวชี้วัดเป้าประสงค์หลัก/เป้าหมาย (๘๗.๕๙%) (๙๕.๑๗%) (๘๘.๔๖%) (๙๑.๗๘%)
ระยะ ๒๐ ปี
๓. พันธกิจ
๑๒๒
๓๖๔
๑๘๙
๖๗๕
(๘๙.๐๕%) (๙๗.๕๙%) (๙๐.๘๗%) (๙๔.๐๑%)
๔. Road Map ศาลปกครองระยะ ๒๐ ปี
๑๒๔
๓๕๕
๑๘๗
๖๖๖
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
(๙๐.๕๑%) (๙๕.๑๗%)
(๘๙.๙%)
(๙๒.๗๖%)
๕. แผนแม่บทด้านที่
ด้านที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพ
๑๑๙
๓๕๙
๑๘๕
๖๖๓
การบริหารจัดการคดีปกครอง (๘๖.๘๖%) (๙๖.๒๕%) (๘๘.๙๔%) (๙๒.๓๔%)
ด้านที่ ๒ การเสริมสร้างธรรมาภิบาล
๑๒๓
๓๖๓
๑๘๘
๖๗๔
ในสังคม
(๘๙.๗๘%) (๙๗.๓๒%) (๙๐.๓๘%) (๙๓.๘๗%)
ด้านที่ ๓ การพัฒนาศาลปกครอง
๑๒๕
๓๕๙
๑๙๐
๖๗๔
อัจฉริยะ (Smart Admincourt) (๙๑.๒๔%) (๙๖.๒๕%) (๙๑.๓๕%) (๙๓.๘๗%)
ด้านที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหาร
๑๒๐
๓๕๗
๑๘๗
๖๖๔
จัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (๘๗.๕๙%) (๙๕.๗๑%)
(๘๙.๙%)
(๙๒.๔๘%)
ด้านที่ ๕ การยกระดับความร่วมมือ
๑๒๔
๓๖๓
๑๙๐
๖๗๗
ทัง้ ในและต่างประเทศ
(๙๐.๕๑%) (๙๗.๓๒%) (๙๑.๓๕%) (๙๔.๒๙%)
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
๖. แนวทางการขับเคลื่อน ระบบติดตาม
๑๒๕
๓๖๐
๑๙๐
๖๗๕
และประเมินผลสาเร็จการดาเนินงาน
(๙๑.๒๔%) (๙๖.๕๑%) (๙๑.๓๕%) (๙๔.๐๑%)
ตามแผนแม่บทฯ
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อภิธานศัพท์
สิ ท ธิ ข องธรรมชาติ (Right of Nature) หรื อ สิ ท ธิ ข องแม่ ธ รณี (Right of Mother Earth)
เป็นกระบวนทัศน์ทางกฎหมายจากกระบวนทัศน์แบบมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
ไปสู่ กระบวนทัศน์แบบมีระบบนิเวศเป็นศูนย์กลางด้วยการรับรอง “สิทธิ
ของธรรมชาติ (Rights of Nature)” หรื อ สิ ท ธิ ข องแม่ ธ รณี (Right of
Mother Earth) อันเป็นกระบวนทัศน์ที่ยอมรับถึงความมีอยู่จริงของสิ ทธิ
ตามธรรมชาติ (Natural Right) ของสรรพชีวิตและสรรพสิ่ งในธรรมชาติ
ซึ่งกระบวนทัศน์ทางกฎหมายแบบมีระบบนิเวศเป็นศูนย์กลางยอมรับว่า
สรรพชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ มีสิทธิตามธรรมชาติที่จะดารงอยู่ในสุขภาพที่ดีและ
เจริ ญ งอกงามได้ เ ท่ า เที ย มกั บ มนุ ษ ย์ และสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ตลอดจน
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี จ ะได้ รั บ การรั บ ประกั น เมื่ อ กฎหมาย
ให้การรับรอง “สิทธิของธรรมชาติ”
กระบวนทัศน์นี้มีการแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมในกฎหมายระหว่าง
ประเทศและกฎหมายสิ่ ง แวดล้ อ มหลายๆ ประเทศ เช่ น สาธารณรั ฐ
เอกวาดอร์ สาธารณรัฐ โบลิ เวี ย สหรั ฐ อเมริก า นิ ว ซี แลนด์ สาธารณรั ฐ
โคลัมเบีย สาธารณรัฐอินเดีย เม็กซิโก เป็นต้น
สาหรับประเทศไทยได้มีการวิจัยจัดทาเป็นกรอบกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองสิทธิของธรรมชาติหรือสิทธิของแม่ธรณีเพื่อนาเสนอกระบวนทัศน์ใหม่
ที่ให้ความสาคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของธรรมชาติหรือแม่ธรณี เนื่องจาก
ในปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๒) ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรับรองสิทธิของธรรมชาติ
หรือสิทธิของแม่ธรณีทาให้ธรรมชาติหรือระบบนิเวศไม่ได้รับการคุ้มครอง
อย่างเพียงพอ สมควรมีบทบัญญัติในการคุ้ มครองธรรมชาติ ระบบนิเวศ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้การรับรองสิทธิของธรรมชาติและเป็นพันธกรณี
ของมนุษย์และรัฐ ที่จะต้องมีหน้าที่ปกป้องรักษาสิทธิของธรรมชาติมิให้ถูก
ละเมิด และสร้างกลไกในการบังคับใช้สิทธิ การฟื้นฟู การเยียวยาความเสียหาย
และการลงโทษ เพื่ อ ให้ ธ รรมชาติ หรื อ แม่ ธ รณี หรื อ ระบบนิ เ วศได้ รั บ
ความคุ้ ม ครองโดยตรง และสิ ท ธิ ข องธรรมชาติ เ ป็ น เอกเทศจากสิ ท ธิ
ของมนุ ษ ย์ โ ดยรั บ รองให้ ธ รรมชาติ ห รื อ แม่ ธ รณี มี ส ถานะทางกฎหมาย
(Legal Person) เป็ น ประธานแห่ ง สิ ท ธิ (Subject of Law) ในอั น ที่ จ ะ
ได้รับการคุ้มครองโดยตรงเช่นเดียวกับที่มนุษย์ได้ รับการรับรองให้มีสิทธิ
มนุษยชน (อ้างอิงจาก จุฬาพัฒน์ กีรติภูมิธรรม และ สุนีย์ มัลลิกะมาลย์.
(๒๕๖๐). กรอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของธรรมชาติหรือสิทธิ
ของแม่ธรณี. เข้าถึงจาก http://www.polsci-law.buu.ac.th/journal/
document/10-2/21.pdf)

-ค๒ศาลอิเล็กทรอนิกส์ (e - Court) หมายถึง การนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อันได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และระบบสารสนเทศต่ า งๆ มาใช้
ในกระบวนพิจารณาคดี ได้แก่ การยื่นคาฟ้อง การชาระค่าธรรมเนียมศาล
การรับส่งคาคู่ความ การไต่สวนและพิจารณาคดี การสืบพยานการเข้าถึง
เอกสารในสานวนคดี การสืบค้นกฎหมายและคาพิพากษา และการเผยแพร่
คาพิพากษาคาสั่งของศาล เป็นต้น โดยมีเป้าหมายเพื่ออานวยความสะดวก
ให้กับศาล คู่กรณี และทนายความ และเสริมประสิทธิภาพในกระบวนพิจารณาคดี
ทั้ ง นี้ ไม่ ไ ด้ มี ก ารก าหนดองค์ ป ระกอบของเทคโนโลยี แ ละระบบ
สารสนเทศส าหรั บ ศาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ว้ อ ย่ า งชั ด เจน เนื่ อ งจากแต่ ล ะ
หน่วยงานอาจพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะกับกระบวนพิจารณา
คดีและบริบทชององค์กรศาลแต่ล ะประเทศ จะมีก็เพียงแต่ที่ห น่ว ยงาน
ต่างๆ อาจจะกาหนดแนวทาง (Guidelines) หรือ (Frameworks) เพื่อใช้
เป็น เกณฑ์ในการประเมินระดับความพร้อมขององค์กรตุล าการดังเช่นที่
ธนาคารโลก (World Bank) ได้กาหนดตัวชี้วัด Court Automation และ
Case Management เพื่ อ เป็ น แนวทางการประเมิ น คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมแต่ละประเทศจะไปกาหนดขอบเขต
ระบบสารสนเทศต่ า งๆ เช่ น ระบบการยื่ น ฟ้ อ งคดี ต่ อ ศาล (e - Filing)
ระบบสนับสนุนการทางานของผู้พิพากษา ระบบบริหารจัดการคดี ระบบ
สนั บ สนุ น ทนายความและคู่ ค วาม หรื อ แม้ แ ต่ ก ารน าเอาอุ ป กรณ์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Hardware) มาใช้ ใ นบริ เ วณศาลและห้ อ งพิ จ ารณาคดี
ถึ ง แม้ ว่ า แต่ ล ะหน่ ว ยงานจะมี ร ะบบส ารสนเทศที่ เ ป็ น มาตรฐาน
แต่รายละเอียดของระบบและอุปกรณ์จะมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม
ในบางประเทศ เช่ น สาธารณรั ฐ เกาหลี อาจจะเรี ย กว่ า ระบบศาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e - Court System)
ศาลอัจฉริยะ (Smart Court) หมายถึง ศาลอิเล็กทรอนิกส์ (e - Court) ที่ได้รับการพัฒนาในบริบท
ของการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศขั้นสู ง เช่น Big Data Machine Learning
Natural Languages Processing และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence:
Al) เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดและโต้ตอบด้วยภาษามนุษย์เพื่อสนับสนุน
การทางานของศาลและผู้พิพากษา เช่น การสืบค้นกฎหมายและคาพิพากษา
ระบบช่ว ยจั ดทาร่ างค าพิพากษา/คาสั่ งการให้ บริ การแก่ประชาชนและ
ผู้ฟ้องคดี (เช่น ระบบถาม-ตอบและให้คาปรึกษาคดี (Chatbot)) รวมถึง
เพื่อวิเคราะห์ ส กัดรูปแบบและแนวโน้มของเหตุแห่ งการฟ้องคดีส าหรับ
เผยแพร่ ความรู้เชิงป้องกันเกี่ยวกับเหตุแห่ งการฟ้องคดีให้ แก่ ห น่ว ยงาน
ราชการ เป็นต้น
ศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e - Admincourt) หมายถึง ศาลอิเล็กทรอนิกส์ (e - Court) ในรูปแบบ
และบริ บ ทของศาลปกครองโดยเฉพาะ ซึ่ ง นอกจากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนุนกระบวนพิจารณาคดีและการบริหารการจัดการคดี

-ค๓ตามแนวทางสากล เช่ น เกณฑ์ ข องธนาคารโลกแล้ ว ยั ง รวมถึ ง การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการให้บริการและอานวยความสะดวก
แก่ป ระชาชนและคู่กรณีที่มาติดต่อที่ศาลปกครอง ตลอดจนการพัฒ นา
คุณภาพในการให้บริการของศาลปกครอง เช่น การคัดและรับรองสาเนา
คาพิพากษา/คาสั่งผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การขอจองที่จอด
รถล่วงหน้าในวันที่ศาลนัด เป็นต้น
ศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt) หมายถึง ศาลอัจฉริยะ (Smart Court) ในรูปแบบ
และบริบทของศาลปกครองโดยเฉพาะ เช่น ระบบสนับสนุนตุลาการในการ
จัดทาคาพิพากษา/คาสั่งศาลปกครอง โดยใช้กระบวนการของปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence: AI) เพื่ อ ช่ ว ยด าเนิ น กระบวนการพิ จ ารณาคดี
อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง รวมถึง
การใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning หรือ Deep Learning)
และมีการใช้ระบบจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อศึกษารูปแบบ
และแนวโน้มของเหตุแห่งการฟ้องคดีและมีการใช้คลาวด์คอมพิวติ้ง รวมถึง
ปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการยุติธรรมและกระบวน
วิธีพิจารณาคดีปกครองโดยให้ระบบเสนอแนะข้อกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแสดงคาพิพากษา/คาสั่งศาลปกครองที่มีข้อเท็จจริง
ในคดีใกล้ เคีย งกับคดี ที่กาลั ง พิจารณา เพื่อ ช่ว ยสร้างบรรทัดฐานในการ
ตั ด สิ น คดี แ ละมุ่ ง ไปสู่ ก ารเป็ น ศาลปกครองอั จ ฉริ ย ะอย่ า งเต็ ม รู ป แบบ
เช่น ระบบแนะนากฎหมายและคาพิพากษาที่เกี่ยวข้อง ระบบเสนอแนะ
แนวค าวิ นิ จ ฉั ย เป็ น ต้ น ตลอดจนระบบการแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ใ ช้
นวัตกรรมใหม่ๆ จากการใช้เครื่องมือหรื อระบบฐานข้อมูลจากหน่วยงาน
ทางปกครองที่สามารถแสดงข้อเท็จจริงให้ศาลปกครองสามารถใช้เพื่อการ
พิจารณาพิพากษาคดีได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทั้งนี้ ระบบศาลปกครอง
อั จฉริ ยะจะต้ องมี การปรั บปรุ งและพั ฒนาเพิ่ มเติ มให้ สอดคล้ องกั บเทคโนโลยี
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในทุ ก ขั้ น ตอน
ในศาลปกครองทุ กแห่ ง ส าหรั บใช้ ในการปฏิ บั ติ งานภายในองค์ กรและบริ การ
ประชาชน
การเชื่อมโยงการทางานด้วยกัน เป็นแนวทางที่จะให้ข้อมูล ในระบบหรือเนื้อหา องค์ประกอบต่างๆ
ของแต่ ล ะหน่ ว ยงานสามารถท างานร่ ว มกั น ได้ โดยมี ม าตรฐานกลาง
เพื่ อ ก าหนดรู ป แบบและการบั น ทึ ก (Interoperability) ดั ง นั้ น ระบบ
จึ ง ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งมาจากที่ เ ดี ย วกั น หรื อ หน่ ว ยงานเดี ย วกั น แต่ ส ามารถ
ติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้
การยืนยันตัวตน (Authentication) เป็นขั้นตอนการยืนยันว่าเป็นตัวบุคคลที่แท้จริงในทาธุรกรรม
ออนไลน์ เช่น การตรวจสอบข้อมูล วัน เดือน ปี เลขที่บัตรประชาชน เลขที่
บั ต รเครดิ ต วั น ที่ บั ต รเครดิ ต หมดอายุ รหั ส ด้ า นหลั ง บั ต รเครดิ ต หรื อ
หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีผู้ใดมาแอบอ้างตนเป็นบุคคลอื่น

-ค๔ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) หมายถึง ปริมาณข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ (ระดับ Tera byte หรือ Peta
byte) เกิน กว่า ที่ ความสามารถในการประมวลผลของระบบฐานข้อ มู ล
ธรรมดาจะรองรับได้และมีข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Velocity)
เช่ น ข้ อ มู ล จากสื่ อ สั ง คม (Social Media) ข้ อ มู ล การซื้ อ ขาย ข้ อ มู ล
Transaction การเงิ น หรื อ การใช้ โ ทรศั พ ท์ ห รื อ ข้ อ มู ล Sensor จึ ง ท าให้
ข้อมูลมีหลากหลาย (Variety) ทั้งที่มีรูปแบบและไม่มีรูปแบบ ซึ่งอาจจะอยู่
ในรูปทั้ง RDBMS, text, XML, JSON หรือ Image สาหรับ Big Data หรือ
เทคโนโลยีในการนาส่งข้อมูลจานวนมหาศาลมาวิเคราะห์ ประมวลผล และ
แสดงผลด้ ว ยวิ ธี ที่ เหมาะสม ส่ ว นการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลขนาดใหญ่ เพื่ อให้
สามารถน าข้ อ มู ล มาใช้ ไ ด้ ง่ า ยขึ้ น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการวางแผนหรื อ
การตัดสินใจ เรียกว่า การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)
บล็อกเชน (Blockchain) หมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงตามหลักการทางบัญชี
โดยการเข้ารหัสและจัดเรียงข้อมูลเหล่านี้ต่อกันตามลาดับเวลาที่ข้อมูลเข้ามา
กลุ่มข้อมูลดังกล่าวจะเผยแพร่ไปให้ผู้ใช้ในเครือข่ายที่กาหนดได้ทราบทั่วกัน
ทั้งนี้ ผู้ใช้ทุกคนจะทราบการแก้ไขเพิ่มเติมรายการเปลี่ยนแปลงในบล็อกเชน
ทุกรายการตลอดเวลา (คณะกรรมการจัดทาพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ราชบัณฑิตยสภา ๒๘ มิ.ย. ๖๒)
ความมั่น คงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) หมายถึง ความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ
การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ทางโลกดิจทิ ัล ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การรักษาความลับของข้อมูล ที่ต้องคานึงถึงการป้องกันภัย และควบคุม
การทารายการผ่านระบบออนไลน์ การป้องกันการละเมิดข้อมูลตามมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องและวิธีการจัดการความปลอดภัย รวมทั้งความเชื่อมั่นของผู้ใช้
ความสะดวกในการทางาน หมายถึง การลดขั้นตอนกระบวนการทางาน ขจัดอุปสรรค เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ อานวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง
เทคโนโลยี ก ารเชื่ อ มต่ อ ของสรรพสิ่ ง (Internet of Things: IoT) หมายถึ ง สภาพแวดล้ อ ม
อั น ประกอบด้ ว ยสรรพสิ่ ง ที่ ส ามารถสื่ อ สารและเชื่ อ มต่ อ กั น ได้
ผ่ านโปรโตคอลการสื่ อสารทั้ง แบบใช้ส ายและไร้ ส ายโดยสรรพสิ่ ง ต่ างๆ
มีวิธีการระบุตัวตนได้ รับรู้บริบทของสภาพแวดล้อมได้และมีปฏิสัมพันธ์
ตอบโต้ แ ละท างานร่ ว มกั น ได้ IoT จะเปลี่ ย นรู ป แบบและกระบวนการ
เชื่อมต่อ สื่อสารและทางานร่วมกันระหว่างเครื่อ งจักร มนุษย์ และข้อมูล
เพื่ อ เพิ่ ม อ านาจในการตั ด สิ น ใจที่ ร วดเร็ ว และมี ค วามถู ก ต้ อ งแม่ น ย าสู ง
โดยเทคโนโลยีที่ทาให้ IoT เกิดขึ้นได้จริงและสร้า งผลกระทบในวงกว้าง
ได้แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งรับรู้ข้อมูล
ในบริ บ ทที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น เซ็ น เซอร์ (๒) เทคโนโลยี ที่ ช่ ว ยให้ ส รรพสิ่ ง
มีความสามารถในการสื่อสาร เช่น ระบบสมองกลฝั่งตัว รวมถึงการสื่อสาร

-ค๕แบบไร้สายที่ใช้พลังงานต่า และ (๓) เทคโนโลยีที่ช่วยสรรพสิ่งประมวลผล
ข้ อ มู ล ในบริ บ ทของตน เช่ น เทคโนโลยี มี ก ารประมวลผลแบบคลาวด์
เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
เทคโนโลยี การประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) เป็ น การให้ บ ริก ารประมวลผล
แบบคลาวด์ ซึง่ เกิดจากแนวคิดการให้บริการโดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทางานเชื่อมโยงกัน โดยมีเซิร์ฟเวอร์จานวนมาก
ทางานสอดประสานเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อให้บริการแอปพลิเคชันต่างๆ ซึง่ มีข้อดี
คือ ลดความซับซ้อนยุ่งยากของผู้ต้องการใช้บริการ อีกทั้งยังช่วยประหยัด
พลังงานและลดค่าใช้จ่าย เพราะคลาวด์คอมพิวติ้งทางานผ่านเทคโนโลยี
เสมือน (Virtualization) ระบบจึงไม่ถูกจากัดในเรื่องของสมรรถนะและ
ขีดความสามารถของการใช้ระบบประมวลผลจากระบบต่างๆ ทาให้เกิด
บริ ก ารต่ า งๆ ทั้ ง นี้ การประมวลผลแบบคลาวด์ ส ามารถแบ่ ง ออกเป็ น
๒ แบบใหญ่ๆ คือ Private Cloud Computing ซึ่งเป็นการใช้งานภายใน
องค์กรโดยใช้สมรรถนะของศูนย์ข้อมูล (Data Center) ภายในองค์กรนั้นๆ
และ Public Cloud Computing เป็ นรู ป แบบที่มี ผู้ ให้ บ ริก ารสาธารณะ
จัดสรรการให้บริการในการเข้าถึงข้อมูลรูปแบบต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต
บริการอัจฉริยะ (Smart Service) หมายถึง บริการดิจิทัลในลักษณะอัตโนมัติ ที่ผู้รับบริการสามารถ
ใช้บริการดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการอานวยความสะดวกในชีวิตประจาวันได้
โดยไม่ต้องร้องขอหรือยื่นเรื่องต่อรัฐผ่านอุปกรณ์ดิจิทัลที่หลากหลาย
แพลตฟอร์ม (Platform) หมายถึง ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถขยายขีดความสามารถ
อย่างไม่จากัด มีการพัฒนาฟังก์ชันหรือโมดูลใหม่ๆ มาต่อยอดอยู่ตลอดเวลา
เกิด นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และสามารถนาไปต่อเชื่อมกับระบบอื่น ได้
แพลตฟอร์มไม่ได้จากัดเฉพาะซอฟต์แวร์ แต่ยังรวมถึงเว็บไซต์ หรือบริ การ
ที่คนอื่นสามารถเขียนโปรแกรมมาต่อเชื่อมหรือดึงข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e - Service) หมายถึง ระบบของหน่วยงานภาครัฐซึ่งให้บริการ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส าหรั บ ประชาชน ผู้ ป ระกอบการ หรื อ ชาวต่ า งชาติ
โดยบริ การดังกล่ าวอาจจะเป็นในลักษณะของการให้ข้อมูล สารสนเทศ
(Information) มีการปฏิสัมพันธ์กับประชาชน (Interaction) รองรับการ
ด าเนิ น ธุ ร กรรมภาครั ฐ (Interchange Transaction) หรื อ อยู่ ใ นระดั บ
ของบูรณาการ (Integration) ก็ได้
รัฐบาลดิจิ ทัล (Digital Government) หมายถึง การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการปรั บปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการทางานและการให้บริการสาธารณะ โดยลักษณะ
ของบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะจะอยู่ในรูปแบบดิจิ ทัลที่ขับเคลื่อน
โดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ (Citizen Driven) ซึ่งประชาชน
ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจากัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา
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