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สารบัั ญ

๔

สารจากประธานศาลปกครองสููงสุุด

๖

บทสรุุปผู้้�บริิหาร

๑๓

๓๓

ส่่วนนำำ�
๑. ตราสััญลัักษณ์์ศาลปกครองและความหมาย
๒. อำำ�นาจหน้้าที่่� โครงสร้้างองค์์กร และองค์์กร
บริิหารศาลปกครอง
๓. วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ แผนแม่่บทศาลปกครอง
ระยะ ๒๐ ปีี และแผนปฏิิบััติิราชการของ
สำำ�นัักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปีี
๔. นโยบายและทิิศทางการดำำ�เนิินงาน
๕. ภาพถ่่าย รายนามผู้้�บริิหารศาลปกครองสููงสุุด 
อธิิบดีีศาลปกครองชั้้�นต้้น และผู้้�บริิหาร
สำำ�นัักงานศาลปกครอง
๖. ภาพรวมด้้านทรััพยากรบุุคคล

ส่่วนที่่� ๑ ภาพรวมการเปรีียบเทีียบผลการดำำ�เนิินงาน
ระหว่่างปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
๑. เปรีียบเทีียบงบประมาณรายจ่่าย
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
๒. สรุุปประเด็็นข้้อสัังเกตของวุุฒิสิ ภาในการเสนอ
รายงานการปฏิิบััติิงานของศาลปกครอง
และสำำ�นัักงานศาลปกครอง ประจำำ�ปีี ๒๕๖๒
๓. สรุุปประเด็็นข้้อสัังเกตของวุุฒิสิ ภาในการเสนอ
รายงานการปฏิิบััติิงานของศาลปกครอง
และสำำ�นัักงานศาลปกครอง ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓

๔๓

ส่่วนที่่� ๒ ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ
๑. การพิิจารณาพิิพากษาคดีีด้้วยความถููกต้้อง
รวดเร็็ว และเป็็นธรรม
๒. การบัังคัับคดีีปกครอง
๓. การวิิเคราะห์์เหตุุแห่่งการฟ้้องคดีีปกครอง
และการวางหลัักกฎหมายแนวปฏิิบััติิ
ราชการทางปกครอง และคำำ�พิิพากษา/
คำำ�สั่่�งศาลปกครองสููงสุุดที่่�น่่าสนใจ
ปีี ๒๕๖๔
๔. ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญในด้้านต่่าง ๆ
๑) การเสริิมสร้้างโอกาสในการเข้้าถึึง
ความยุุติิธรรมทางปกครอง
๒) การเสริิมสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจ
แก่่ทุุกภาคส่่วนในสัังคม
๓) การพััฒนาศาลปกครองอิิเล็็กทรอนิิกส์์
๔) การเสริิมสร้้างความร่่วมมืือทางวิิชาการ
และความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ
๕) การพััฒนาศัักยภาพบุุคลากรศาลปกครอง
๖) การเสริิมสร้้างวััฒนธรรมศาลปกครอง
(TRUST) และองค์์กรแห่่งความสุุข
๗) การประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ในการดำำ�เนิินงานของสำำ�นัักงาน
ศาลปกครอง (ITA) ประจำำ�ปีีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔

๙๕

๑๐๒
๑๑๙

ส่่วนที่่� ๓ การวิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินงาน
๑. ผลสััมฤทธิ์์�หรืือประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ
จากการใช้้จ่่ายงบประมาณ 
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. ปััญหาอุุปสรรคและแนวทางแก้้ไข
๓. การประเมิินผลสััมฤทธิ์์�จากการเบิิกจ่่าย
เบี้้�ยประชุุมสำำ�หรัับข้้าราชการตุุลาการ
ศาลปกครองที่่�เข้้าร่่วมการประชุุม
ที่่�ประชุุมใหญ่่ตุุลาการในศาลปกครอง
สููงสุุด (ตั้้�งแต่่วัันที่่� ๑๐ มีีนาคม - ๓๐
กัันยายน ๒๕๖๔)

ส่่วนที่่� ๔ รายงานการเงิิน
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ภาคผนวก
- เขตอำำ�นาจศาลปกครอง
- ที่่�ตั้้�งศาลปกครอง
- ผู้้�จััดทำำ� 
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“

ปีี แห่่ งการพัั ฒนาการอำำ �นวย
ความยุุ ติิธรรมทางปกครอง
ให้้ เป็็ นไปตามมาตรฐาน
อัั นเป็็ นที่่� ยอมรัั บของทุุ กภาคส่่ วน
และในระดัั บสากลและสอดคล้้ อง
กัั บชีีวิิ ตวิิถีีใหม่่ (New normal)”

นัั บ เป็็ น เวลาถึึ ง ๒ ทศวรรษที่่� ศ าลปกครอง
เป็็นองค์์กรหลัักในการทำำ�หน้้าที่่อำ� �ำ นวยความยุุติธิ รรมทาง
ปกครองให้้กับั ประชาชน เสริิมสร้้างโอกาสในการเข้้าถึึง
ความยุุติิธรรมทางปกครอง การให้้บริิการประชาชน
เพื่่�อให้้เกิิดความเท่่าเทีียมและทั่่�วถึึง โดยมีีผลการดำำ�เนิินงาน
ซึ่่� ง เป็็ น ที่่� ป ระจัั ก ษ์์ ต่่ อ สัั ง คมไทยทำำ� ให้้ ป ระชาชน
มีีความรู้้� ค วามเข้้ า ใจ เป็็ น ที่่� รู้้�จัั ก และให้้ ก ารยอมรัั บ
รวมถึึงมีีความเชื่่อ� มั่่�นต่่อการดำำ�เนิินงานของศาลปกครอง
ตลอดระยะเวลาที่่ผ่� า่ นมา ศาลปกครองได้้มีีการปรัับปรุุง
และพัั ฒ นาการดำำ� เนิิ น งานเพื่่� อ ให้้ บ ริิ ก ารและอำำ� นวย
ความสะดวกให้้กัับประชาชนมาอย่่างต่่อเนื่่�อง มีีการ
นำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้ในกระบวนวิิธีีพิิจารณา
คดีีปกครอง โดยประชาชนสามารถยื่่�นฟ้้องคดีีปกครอง
ผ่่ า นระบบอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ เป็็ น การลดภาระให้้ กัั บ
ประชาชนที่่�ไม่่ต้้องเดิินทางมาฟ้้องคดีีที่่�ศาลปกครอง
ด้้วยตนเอง มีีการเพิ่่�มช่่องทางการเข้้าถึึงบริิการข้้อมููล

ข่่าวสารการประชาสััมพัันธ์์ของศาลปกครองในรููปแบบต่่าง ๆ การให้้ความช่่วยเหลืือทางกฎหมายแก่่ประชาชน และ
การเสริิมสร้้างความรู้้ค� วามเข้้าใจเกี่่ย� วกัับคดีีปกครองและกระบวนวิิธีีพิจิ ารณาคดีีปกครองให้้แก่่ทุกุ ภาคส่่วนในสัังคม
โดยการจััดการให้้ความรู้้�โดยตรงหรืือผ่่านสื่่�อออนไลน์์ต่่าง ๆ รวมทั้้�งมีีการพััฒนาบุุคลากรให้้มีีความรู้้�ความสามารถ 
เป็็นคนที่่�มีีคุุณภาพ มีีจิิตสำำ�นึึกที่่�ดีีและมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม นอกจากนี้้� มีีการเสริิมสร้้างเครืือข่่ายความร่่วมมืือ
กัับหน่่วยงานต่่าง ๆ ทั้้�งภายในและภายนอกประเทศ เพื่่�อให้้เป็็นที่่�ยอมรัับทั้้�งในระดัับประเทศและในระดัับสากล  
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศาลปกครองได้้กำำ�หนดให้้เป็็น “ปีีแห่่งการพััฒนาการอำำ�นวยความยุุติิธรรม
ทางปกครองให้้ เ ป็็ น ไปตามมาตรฐานอัั น เป็็ น ที่่� ย อมรัั บ ของทุุ ก ภาคส่่ ว นและในระดัั บ สากลและสอดคล้้ อ งกัั บ
ชีีวิิตวิิถีีใหม่่ (New normal)” ซึ่่�งศาลปกครองได้้ขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานในการอำำ�นวยความยุุติิธรรมทางปกครอง
และภารกิิจต่่าง ๆ เช่่น การบริิหารจััดการคดีีค้้างโดยนำำ�กลไกต่่าง ๆ มาปรัับใช้้ในการดำำ�เนิินงาน การพััฒนาประสิิทธิภิ าพ
ในการทำำ�งานโดยการลดขั้้�นตอนการพิิจารณาคดีีในชั้้�นการนั่่�งพิิจารณาคดีีปกครองในศาลปกครองสููงสุุด การป้้องกััน
เชิิงรุุกโดยการจััดทำำ�และเผยแพร่่การวิิเคราะห์์เหตุุแห่่งการฟ้้องคดีีปกครองและการวางแนวปฏิิบััติิราชการที่่�ดีีจาก
คำำ�พิิพากษาศาลปกครอง เพื่่�อลดข้้อพิิพาททางปกครอง การให้้ความรู้้�กัับประชาชน เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ และหน่่วยงาน
ทางปกครอง โดยจัั ดทำำ�สื่่� อ ประชาสัั ม พัั น ธ์์ ใ นรููปแบบต่่ า ง ๆ และเผยแพร่่ ใ นสื่่� อ สัั ง คมออนไลน์์ ม ากยิ่่� ง ขึ้้� น
และประการสำำ�คัญ
ั การพััฒนาเทคโนโลยีีสารสนเทศต่่าง ๆ เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้กับั ประชาชน โดยการนำำ�ระบบงาน
คดีีปกครองอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ (e-Litigation) มาใช้้ เ พื่่� อ อำำ� นวยความสะดวกให้้ กัั บ ประชาชนในการยื่่� น ฟ้้ อ งคดีี
ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ และเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับวิิถีีชีีวิิตใหม่่ โดยเฉพาะในช่่วงที่่�สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา ๒๐๑๙ มีีการแพร่่ระบาดรุุนแรงมากขึ้้�น
ศาลปกครองยัังคงยืืนหยััดมุ่่�งมั่่�นในการก้้าวสู่่�ทศวรรษที่่� ๓ ด้้วยการอำำ�นวยความยุุติิธรรมทางปกครอง
ให้้กัับประชาชน เพื่่�อมุ่่�งสู่่�ศาลแห่่งความเป็็นเลิิศ (Court Excellence) ใน พ.ศ. ๒๕๘๐ ภายใต้้วิิสััยทััศน์์ “อำำ�นวย
ความยุุติิธรรมทางปกครองด้้วยความเป็็นธรรม รวดเร็็ว ทัันสมััย เพื่่�อเสริิมสร้้างธรรมาภิิบาลในสัังคม และเป็็นศาล
แห่่งความเป็็นเลิิศ” หรืือตามคติิพจน์์ศาลปกครอง “เป็็นธรรม รวดเร็็ว ทัันสมััย” ภายใต้้การบริิหารงานของ
ผู้้�บริิหารศาลปกครองและสำำ�นัักงานศาลปกครอง รวมถึึงบุุคลากรศาลปกครองทุุกคนที่่�ปรารถนาให้้ประชาชนทุุกคน
ได้้รับั การอำำ�นวยความยุุติธิ รรมทางปกครองเพื่่�อปกป้้องคุ้้�มครองสิิทธิขิ องประชาชนได้้อย่่างทั่่�วถึึงและเท่่าเทีียมสืืบไป
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รายงานประจำำ �ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศาลปกครองและสำำ �นัั กงานศาลปกครอง

บทสรุ ปผู บ
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บทสรุุ ป
ผู้้�บริิ หาร
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L

รายงานการปฏิิบัติั งิ านของศาลปกครองและสำำ�นักั งานศาลปกครองได้้ดำ�ำ เนิินการ
จััดทำ�ำ ตามมาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๙๐ แห่่งพระราชบััญญััติจัิ ดตั้้
ั ง� ศาลปกครองและ
วิิธีีพิิจารณาคดีีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่่�งได้้ดำ�ำ เนิินการจััดทำ�ำ และเสนอต่่อคณะรััฐมนตรีี 
สภาผู้้แ� ทนราษฎร และวุุฒิสิ ภาปีีละหนึ่่�งครั้้ง�
ในการจััดทำ�ำ รายงานประจำำ�ปีงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศาลปกครองและสำำ�นักั งาน
ศาลปกครอง ได้้รวบรวมผลการปฏิิบััติิงานที่่�สำ�คั
ำ ัญของศาลปกครองและสำำ�นัักงาน
ศาลปกครอง ตลอดทั้้�งปััญหาข้้อจำำ�กัดั ที่่มีี� ผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงาน โดยมีีเนื้้�อหาในรายงาน
ประจำำ�ปีีฯ จำำ�แนกเป็็น ๖ ส่่วน ประกอบด้้วย ส่่วนนำำ�  ภาพรวมหน่่วยงาน ส่่วนที่่� ๑
ภาพรวมการเปรีียบเทีียบผลการดำำ�เนิินงานระหว่่างปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๕๖๔ ส่่วนที่่� ๒ ผลการดำำ�เนิินงานที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั  ส่่วนที่่� ๓ การวิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินงาน
ส่่วนที่่� ๔ รายงานการเงิิน ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และส่่วนที่่� ๕ ภาคผนวก
สรุุปสาระสำำ�คัญ
ั ดัังนี้้�

บทสรุ ปผู บ
้ ริ หาร

ส่่ วนนำำ �

ส่่ วนที่่� ๑
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ประกอบด้้วย ตราสััญลัักษณ์์ศาลปกครองและความหมาย อำำ�นาจหน้้าที่่� โครงสร้้าง
องค์์กร และองค์์กรบริิหารศาลปกครอง วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ แผนแม่่บทศาลปกครอง
ระยะ ๒๐ ปีี และแผนปฏิิบัติั ริ าชการสำำ�นักั งานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปีี นโยบายและ
ทิิศทางการดำำ�เนิินงาน ภาพถ่่าย รายนามผู้้บ� ริิหารศาลปกครองสููงสุุดและศาลปกครองชั้้น� ต้้น
และผู้้�บริิหารสำำ�นัักงานศาลปกครอง และภาพรวมด้้านทรััพยากรบุุคคล

ภาพรวมการเปรีียบเทีียบผลการดำำ�เนิินงานระหว่่างปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๕๖๔ งบประมาณที่่สำ� ำ�นักั งานศาลปกครองได้้รับั จััดสรร ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำำ�นวน
๒,๖๗๔.๔๕๖๗ ล้้านบาท ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำำ�นวน ๒,๕๕๑.๑๘๑๘ ล้้านบาท 
และปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำำ�นวน ๒,๔๗๑.๒๘๕๑ ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ ๐.๐๙
ร้้อยละ ๐.๐๘ และร้้อยละ ๐.๐๘ ของวงเงิินงบประมาณของประเทศตามลำำ�ดัับ
โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้้รัับงบประมาณลดลงจากปีี ๒๕๖๒ และปีี ๒๕๖๓
โดยงบประมาณที่่�ได้้รัับจำำ�แนกเป็็น ค่่าใช้้จ่่ายบุุคลากร ร้้อยละ ๗๗.๙๘ ค่่าใช้้จ่่าย
ดำำ�เนิินงาน ร้้อยละ ๑๔.๐๙ และค่่าครุุภััณฑ์์ ที่่�ดิิน/สิ่่�งก่่อสร้้าง ร้้อยละ ๗.๙๓
สำำ�นัั ก งานศาลปกครองได้้ เ สนอรายงานการปฏิิ บัั ติิ ง านของศาลปกครอง
และสำำ�นักั งานศาลปกครอง ประจำำ�ปีี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ต่่อวุุฒิสิ ภา ซึ่ง่� สมาชิิกวุุฒิสิ ภาได้้มีี
ข้้อสัังเกตและข้้อแนะนำำ�ในการดำำ�เนิินงาน เช่่น ศาลปกครองควรบริิหารจััดการคดีีที่่�ค้้าง
พิิจารณา โดยเร่่งรััดการพิิจารณาคดีีให้้เสร็็จโดยเร็็ว ควรนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้
ในการบริิหารจััดการคดีีให้้เกิิดผลโดยเร็็ว เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการพิิจารณาพิิพากษา
คดีีปกครองและการให้้บริิการประชาชน ซึ่่�งศาลปกครองได้้ขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงาน
ในการอำำ�นวยความยุุติธิ รรมและภารกิิจต่่าง ๆ ได้้แก่่ ๑) การบริิหารจััดการคดีีค้้างโดยนำำ�
กลไกต่่าง ๆ มาปรัับใช้้ในการดำำ�เนิินงาน เช่่น การแต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการบริิหาร
ศาลปกครองศึึกษาแนวทางเร่่งรััดการพิิจารณาคดีีปกครอง การพััฒนาประสิิทธิิภาพ
ในการทำำ�งาน โดยการลดขั้้�นตอนการพิิจารณาคดีีในชั้้�นการนั่่�งพิิจารณาคดีีปกครอง
ในศาลปกครองสููงสุุด  ๒) การป้้องกัันเชิิงรุุกในมิิติิของการป้้องกัันหรืือบรรเทาไม่่ให้้เกิิด
ข้้อพิิพาททางปกครอง โดยจััดทำำ�และเผยแพร่่การวิิเคราะห์์เหตุุแห่่งการฟ้้องคดีีปกครอง
และการวางแนวปฏิิบัติั ริ าชการที่่ดีี� จากคำำ�พิพิ ากษาศาลปกครอง ๓) การพััฒนาระบบต่่าง ๆ
เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้กับั ประชาชน เช่่น การนำำ�ระบบงานคดีีปกครองอิิเล็็กทรอนิิกส์์
(e-Litigation) เพื่่�อให้้ประชาชนสามารถยื่่�นฟ้้องคดีีปกครองทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ได้้
โดยไม่่ต้อ้ งเดิินทางมาที่่ศ� าลปกครอง ๔) การเผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์ โดยดำำ�เนิินการจััดกิจิ กรรม
เพื่่�อเผยแพร่่ความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการอำำ�นวยความยุุติิธรรมทางปกครองให้้กัับ
ประชาชนในรููปแบบที่่�หลากหลาย
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รายงานประจำำ �ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศาลปกครองและสำำ �นัั กงานศาลปกครอง

ส่่ วนที่่� ๒
ผลการดำำ�เนิินงาน
ที่่� สำำ�คััญ

บทสรุ ปผู บ
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๑. การพิิ จ ารณาพิิ พ ากษาคดีีด้้ ว ยความถููกต้้ อ ง รวดเร็็ ว และเป็็ น ธรรม
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศาลปกครองมีีคดีีที่่�อยู่่�ในความรัับผิิดชอบทั้้�งหมด จำำ�นวน
๓๗,๗๐๑ คดีี (คดีีที่่�อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการยกมาจากปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำำ�นวน
๒๖,๓๑๐ คดีี และเป็็นคดีีที่่�รัับเข้้าในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำำ�นวน ๑๑,๓๙๑ คดีี)
พิิจารณาพิิพากษาคดีีแล้้วเสร็็จ จำำ�นวน ๑๐,๘๑๕ คดีี คิิดเป็็นร้้อยละ ๒๘.๖๙ และมีีคดีี
ที่่�อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณา จำำ�นวน ๒๖,๘๘๖ คดีี (ข้้อมููล ณ วัันที่่� ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๔)
จำำ�แนกเป็็นคดีีที่่�อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของศาลปกครองสููงสุุด จำำ�นวน ๑๑,๔๙๖ คดีี 
และเป็็นคดีีที่่�อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของศาลปกครองชั้้�นต้้น จำำ�นวน ๑๕,๓๙๐ คดีี 
ในคดีีของศาลปกครองชั้้น� ต้้น เมื่่อ� จำำ�แนกตามเรื่่อ� งที่่ฟ้� อ้ ง ปรากฏว่่า คดีีเกี่่ย� วกัับการบริิหาร
งานบุุคคล วิินัยั  สิิทธิปิ ระโยชน์์ และองค์์กรวิิชาชีีพ เป็็นเรื่่อ� งที่่ถูู� กฟ้้องมากที่่สุ� ด 
ุ รองลงมา
เป็็นเรื่่�องการพััสดุุ สััญญาทางปกครอง และเรื่่�องละเมิิด ความรัับผิิดอย่่างอื่่�น
๒. การบัังคัับคดีีปกครอง ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีีคดีีที่่เ� ข้้าสู่่�กระบวนการ
บัังคัับ จำำ�นวน ๑,๙๓๒ คดีี ดำำ�เนิินการบัังคัับคดีีแล้้วเสร็็จ จำำ�นวน ๑,๖๙๓ คดีี และมีีคดีี
ที่่�อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการ จำำ�นวน ๓,๓๓๘ คดีี 
๓. การวิิเคราะห์์เหตุุแห่่งการฟ้้องคดีีปกครองและการวางหลัักกฎหมาย แนวปฏิิบัติั ิ
ราชการทางปกครอง และคำำ�พิิพากษา/คำำ�สั่่�งศาลปกครองสููงสุุดที่่�น่่าสนใจ ปีี ๒๕๖๔
วิิเคราะห์์เหตุุแห่่งการฟ้้องคดีีปกครอง ปีี ๒๕๖๔ จำำ�นวน ๔ เรื่่�อง ได้้แก่่
๑) วิิเคราะห์์เหตุุแห่่งการฟ้้องคดีีประเภทเรื่่�องความรัับผิิดทางละเมิิด  ๒) วิิเคราะห์์เหตุุ
แห่่งการฟ้้องคดีีประเภทเรื่่�องวิินััยกรณีีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้้�มููลความผิิดทางวิินััย
ฐานอื่่� น ที่่� มิิ ใ ช่่ ฐ านทุุ จ ริิ ต ต่่ อ หน้้ า ที่่� ๓) วิิ เ คราะห์์ เ หตุุ แ ห่่ ง การฟ้้ อ งคดีีประเภทเรื่่� อ ง
การประกอบกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียง วิิทยุุโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคม และ
๔) วิิเคราะห์์เหตุุแห่่งการฟ้้องคดีีประเภทเรื่่�องการบริิหารงานบุุคคล
แนวปฏิิบััติิราชการทางปกครอง ปีี ๒๕๖๔ จำำ�นวน ๖ เรื่่�อง ได้้แก่่ ๑) แนวปฏิิบััติิ
ราชการเกี่่�ยวกัับการออกคำำ�สั่่�งให้้นายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลและรองนายกองค์์การ
บริิหารส่่วนตำำ�บลพ้้นจากตำำ�แหน่่ง (คำำ�พิิพากษาศาลปกครองสููงสุุดที่่� อร.๕๒/๒๕๖๔)
๒) แนวปฏิิบััติิราชการเกี่่�ยวกัับการใช้้สิิทธิิของบุุคคลที่่�อยู่่�ในภาคส่่วนราชการ องค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่น�  รััฐวิิสาหกิิจ หรืือหน่่วยงานอื่่น� ของรััฐ ในการรัับบริิการสาธารณสุุขตาม
พระราชบััญญััติหิ ลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ พ.ศ. ๒๕๔๕ (คำำ�พิพิ ากษาศาลปกครองสููงสุุด
ที่่� อร.๘๕/๒๕๖๔) ๓) แนวปฏิิบััติิราชการเกี่่�ยวกัับการใช้้หลัักฐานสััญญากู้้�ซื้้�อบ้้านของ
คู่่�สมรสก่่อนสมรสในการขอเบิิกค่่าเช่่าบ้้านข้้าราชการ (คำำ�พิิพากษาศาลปกครองสููงสุุด
ที่่� อร.๙๐/๒๕๖๔) ๔) แนวปฏิิบััติิราชการเกี่่�ยวกัับการบรรจุุและแต่่งตั้้�งพนัักงานจ้้าง
ของเทศบาล  (คำำ�พิิพากษาศาลปกครองสููงสุุดที่่� อบ.๒๕๕/๒๕๖๔) ๕) แนวปฏิิบััติิ
ราชการเกี่่�ยวกัับหน้้าที่่�ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ในการจััดให้้มีีและบำำ�รุุงรัักษา
ทางสาธารณะที่่อ� ยู่่�ในความรัับผิิดชอบ (คำำ�พิพิ ากษาศาลปกครองสููงสุุดที่่� อ.๔๙๕/๒๕๖๔)
๖) แนวปฏิิบััติิราชการเกี่่�ยวกัับการขอเบิิกค่่าเช่่าบ้้านข้้าราชการส่่วนท้้องถิ่่�นของคู่่�สมรส
ที่่ไ� ม่่มีีการจดทะเบีียนสมรส การแต่่งตั้้ง� ผู้้อ� ยู่่�เวรรัักษาสถานที่่ร� าชการ และการปรัับขยาย
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ระดัับตำำ�แหน่่งเจ้้าพนัักงานป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย ๖ (คำำ�พิพิ ากษาศาลปกครอง
สููงสุุดที่่� อ.๕๐๙/๒๕๖๔)
คำำ�พิิพากษา/คำำ�สั่่�งศาลปกครองสููงสุุดที่่�น่่าสนใจ ปีี ๒๕๖๔ จำำ�นวน ๙ เรื่่�อง
ประกอบด้้วย ๑) เรื่่อ� ง กิิจการวิิทยุกุ ระจายเสีียงและวิิทยุโุ ทรทััศน์์ : ขอให้้เพิิกถอนประกาศ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์และกิิจการโทรคมนาคม
แห่่งชาติิ (คำำ�พิิพากษาศาลปกครองสููงสุุดที่่� อร.๒/๒๕๖๔) ๒) เรื่่�อง กิิจการวิิทยุุกระจาย
เสีียงและวิิทยุุโทรทััศน์์ : ฟ้้องขอให้้เพิิกถอนคำำ�สั่่�งเพิิกถอนใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�
(คำำ�พิพิ ากษาศาลปกครองสููงสุุดที่่� อร.๒๑/๒๕๖๔) ๓) เรื่่อ� ง วิินัยั : ฟ้้องขอให้้เพิิกถอนคำำ�สั่่ง�
ปลดออกจากราชการ (คำำ�พิิพากษาศาลปกครองสููงสุุดที่่� อบ.๒๙/๒๕๖๔) ๔) เรื่่�อง วิิธีี
พิิจารณาคดีีปกครอง : การทุุเลาการบัังคัับคดีีตามคำำ�สั่่ง� ทางปกครอง (คำำ�สั่่ง� ที่่ศ� าลปกครองสููงสุุด
ที่่� คร.๔๒/๒๕๖๔) ๕) เรื่่� อ ง วิิ ธีีพิิ จ ารณาคดีีปกครอง : การทุุ เ ลาการบัั ง คัั บ ตาม
คำำ�สั่่ง� ทางปกครอง (คำำ�สั่่ง� ศาลปกครองสููงสุุดที่่� ๑๖๔/๒๕๖๔) ๖) เรื่่อ� ง การคมนาคมและการ
ขนส่่ง : ฟ้้องขอให้้ยกเลิิกมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการนโยบายเขตพััฒนาพิิเศษตะวัันออก
(กพอ.) เกี่่�ยวกัับโครงการรถไฟความเร็็วสููงเชื่่�อมสามสนามบิิน และยกเลิิกมติิของ
คณะรััฐมนตรีี  รวมทั้้�งมติิอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมด  ยกเลิิกกระบวนการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
โครงการรถไฟฟ้้าความเร็็วสููงเชื่่�อมสามสนามบิิน และยกเลิิกสััญญาร่่วมลงทุุนโครงการ
รถไฟความเร็็วสููงเชื่่อ� มสามสนามบิิน (ดอนเมืือง - สุุวรรณภููมิิ - อู่่�ตะเภา) (คำำ�สั่่ง� ศาลปกครอง
สููงสุุดที่่� คร.๑๘๙/๒๕๖๔) ๗) เรื่่�อง สาธารณููปโภค : ฟ้้องขอให้้เพิิกถอนมติิที่่�เห็็นชอบ
ให้้แก้้ไขเพิ่่�มเติิมและเปลี่่�ยนแปลงหลัักเกณฑ์์การประเมิินข้้อเสนอ รวมทั้้�งหลัักเกณฑ์์
การประเมิินข้้อเสนอฉบัับที่่แ� ก้้ไขเพิ่่�มเติิม ในการดำำ�เนิินการคััดเลืือกเอกชนเพื่่�อร่่วมลงทุุน
โครงการรถไฟฟ้้าสายสีีส้้ม ช่่วงบางขุุนนนท์์ - มีีนบุุรีี  (สุุวิินทวงศ์์) (คำำ�สั่่�งศาลปกครอง
สููงสุุด ที่่� ๓๐๐/๒๕๖๔) ๘) เรื่่�อง การคมนาคมและการขนส่่ง : ฟ้้องขอให้้มีีคำำ�พิิพากษา
หรืือคำำ�สั่่�งหยุุดให้้บริิการท่่าอากาศยานสุุวรรณภููมิิ และหยุุดการก่่อสร้้างทางวิ่่�งที่่� ๓ และ
ทางที่่� ๔ ในท่่าอากาศยานสุุวรรณภููมิิ (คำำ�พิิพากษาศาลปกครองสููงสุุดที่่� อ.๓๐๗/๒๕๖๔)
๙) เรื่่อ� ง สััญญาทางปกครอง : ฟ้้องขอให้้ปฏิิบัติั ติ ามสััญญาชดใช้้ค่า่ เสีียหาย (คำำ�พิพิ ากษา
ศาลปกครองสููงสุุดที่่� อ.๔๙๑/๒๕๖๔)
๔. ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญในด้้านต่่าง ๆ จำำ�นวน ๗ ด้้าน ได้้แก่่
๑) การเสริิมสร้้างโอกาสในการเข้า้ ถึึงความยุุติธิ รรมทางปกครอง ภายหลัังเปิิด
ทำำ�การศาลปกครองสููงสุุดและศาลปกครองกลาง ในปีีพุุทธศัักราช ๒๕๔๔ ศาลปกครอง
ตระหนัักดีีว่่าประชาชนในท้้องถิ่่�นห่่างไกลควรมีีสิิทธิิที่่�จะได้้รัับความเป็็นธรรมเช่่นเดีียว
กัับประชาชนในส่่วนกลาง จึึงได้้เปิิดทำำ�การศาลปกครองในภููมิิภาครวมทั้้�งสิ้้�น ๑๔ แห่่ง
และในปีี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้้ มีี แผนดำำ� เนิิ น การก่่ อ สร้้ า งอาคารที่่� ทำำ� การ
ศาลปกครองในภููมิิภาคเพิ่่�มเติิมอีีก ๒ แห่่ง ได้้แก่่ ศาลปกครองแพร่่ (อยู่่�ระหว่่างสำำ�นักั งาน
ศาลปกครองแจ้้งจัังหวััดแพร่่ขอใช้้พื้้น� ที่่สำ� ำ�หรัับก่่อสร้้างอาคารที่่ทำ� ำ�การศาลปกครองแพร่่
บริิเวณตำำ�บลน้ำำ��ชำำ� อำำ�เภอเมืืองแพร่่ จัังหวััดแพร่่ (ทางเข้้าอุุทยานแห่่งชาติิแพะเมืืองผีี))
และศาลปกครองสกลนคร นอกจากนี้้� ได้้ มีีช่่ อ งทางการเข้้ า ถึึ ง ข้้ อ มููลข่่ า วสารของ
ศาลปกครองและสำำ�นัักงานศาลปกครอง การติิดต่่อ สื่่�อสาร และการเผยแพร่่ข้้อมููล
ผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ จำำ�นวน ๘ ช่่องทาง ได้้แก่่ ๑) สายด่่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕ ๒) เฟซบุ๊๊�ก
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(Facebook) ๓) การเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสารผ่่านไลน์์ Line OA ๔) เว็็บไซต์์ (Website) :
www.admincourt.go.th ๕) ยููทููบ (YouTube) ๖) ทวิิตเตอร์์ (Twitter) ๗) อิินสตาแกรม
(Instagram) และ ๘) พอดคาสต์์ (Podcast)
๒) การเสริิมสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจแก่่ทุุกภาคส่่วนในสัังคม ได้้ดำำ�เนิินการ
ส่่งเสริิมการประชาสััมพัันธ์์และการสื่่อ� สารเพื่่�อให้้ประชาชนได้้รับั รู้้แ� ละมีีความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับ
ศาลปกครองในด้้ า นต่่ า ง ๆ ได้้ แ ก่่ ๑) ให้้ คำำ� ปรึึ ก ษาแนะนำำ� เกี่่� ย วกัั บ คดีีปกครอง
๒) เผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์เพื่่�อสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจที่่�ถููกต้้องเกี่่�ยวกัับบทบาทภารกิิจ
ของศาลปกครอง ทั้้�งดำำ�เนิินการผลิิตสื่่�อประชาสััมพัันธ์์ประเภทต่่าง ๆ ได้้แก่่ สื่่�อวีีดิิทััศน์์
สื่่อ� เสีียง สื่่�อสิ่่ง� พิิมพ์์/เอกสาร สื่่อ� รายการวิิทยุ สืุ่่ อ� บทความทางวิิชาการเกี่่ย� วกัับศาลปกครอง
และคดีีปกครอง สื่่�อสิ่่ง� พิิมพ์์ออนไลน์์ และสื่่อ� Digital Content รวมทั้้�งดำำ�เนิินการปรัับปรุุง
และพััฒนาระบบการสื่่�อสารประชาสััมพัันธ์์เชิิงรุุก ได้้แก่่ การเผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์
ข่่าวสารการดำำ�เนิินงานของศาลปกครองทางสื่่อ� มวลชน เสริิมสร้้างเครืือข่่ายความร่่วมมืือ
ด้้านการประชาสััมพัันธ์์ ประสานความร่่วมมืือกัับมููลนิิธิิการศึึกษาทางไกลผ่่านดาวเทีียม
ในพระบรมราชููปถััมภ์์ และ ๓) การเสริิมสร้้างและเผยแพร่่ความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ
คดีีปกครองและกระบวนการยุุติิธรรมทางปกครอง โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
มีีผู้้�ได้้รัับความรู้้�ทั้้�งในส่่วนกลางและในภููมิิภาค จำำ�นวน ๑๑,๘๐๘ คน
๓) การพััฒนาศาลปกครองอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ได้้ดำำ�เนิินการปรัับปรุุงและพััฒนา
ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการพิิจารณาพิิพากษาคดีีปกครอง
และปรัับปรุุงการให้้บริิการประชาชน ได้้แก่่ ๑) ระบบงานคดีีปกครองอิิเล็็กทรอนิิกส์์
(e-Litigation) ๒) ระบบศาลปกครองอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Admincourt) ๓) การพััฒนา
ระบบบริิ ห ารจัั ด การคดีี  (Admcase) ๔) การพัั ฒ นาระบบสืื บ ค้้ น ข้้ อ มููลอัั จ ฉริิ ย ะ
๕) ห้้องพิิจารณาคดีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Courtrooms) ๖) โปรแกรมเชื่่�อมโยงข้้อมููล
ผ่่านระบบบููรณาการฐานข้้อมููลประชาชนและการบริิการภาครััฐ (Linkage Center)
และ ๗) การพััฒนาระบบสารบรรณอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เวอร์์ชััน ๒ (แบบลดการใช้้กระดาษ)
(e-Saraban)
๔) การเสริิมสร้้างความร่่วมมืือทางวิิชาการและความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ
ได้้ ดำำ� เนิิ น การเสริิ ม สร้้ า งความร่่ ว มมืื อ ทางวิิ ช าการระหว่่ า งประเทศ ได้้ แ ก่่
๑) ความร่่วมมืือทางวิิชาการกัับสำำ�นัักงานคณะผู้้�แทนสหภาพยุุโรปประจำำ�ประเทศไทย
(The Delegation of EU to Thailand) ๒) ความร่่วมมืือทางวิิชาการกัับมููลนิิธิิคอนราด 
อาเดนาวร์์ ประเทศไทย ๓) ความร่่วมมืือทางวิิชาการกัับศาลประชาชนสููงสุุดแห่่งสาธารณรััฐ
ประชาธิิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ๔) ความร่่วมมืือทางวิิชาการกัับ State Courts
ของสิิงคโปร์์ ๕) ความร่่วมมืือทางวิิชาการกัับรััฐบาลฝรั่่�งเศส  ประจำำ�ปีี พ.ศ. ๒๕๖๔
นอกจากนี้้� ได้้เข้้าร่่วมการประชุุมคณะกรรมการดำำ�เนิินงานของสมาคมศาลปกครอง
สููงสุุดระหว่่างประเทศผ่่านระบบออนไลน์์ โดยมีีสภาแห่่งรััฐเบลเยีียมเป็็นเจ้้าภาพจััดการ
ประชุุม และการสััมมนาทางไกลผ่่านจอภาพในหััวข้้อ “การนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศ
มาใช้้ในกระบวนการยุุติธิ รรม” ซึ่่ง� สำำ�นักั งานศาลปกครองร่่วมกัับวิิทยาลััยตุุลาการแห่่งชาติิ
ของศาลประชาชนสููงสุุดแห่่งสาธารณรััฐประชาชนจีีนจััดการสััมมนา
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๕) การพััฒนาศัักยภาพบุุคลากรศาลปกครอง ได้้ดำำ�เนิินการพััฒนาตุุลาการ
ศาลปกครองและข้้าราชการฝ่่ายศาลปกครองตามนโยบายของผู้้บ� ริิหารสำำ�นักั งานศาลปกครอง
ในโครงการต่่าง ๆ เช่่น โครงการพััฒนาสมรรถนะของตุุลาการศาลปกครองและบุุคลากร
สำำ�นักั งานศาลปกครองให้้สอดรัับกัับตำำ�แหน่่งหน้้าที่่ต� ามที่่ก� ฎหมายกำำ�หนด โครงการเพิ่่�ม
ประสิิทธิภิ าพการบริิหารจััดการคดีีและความเชี่่ย� วชาญของบุุคลากรเพื่่�อให้้การพิิจารณา
พิิพากษาคดีีและการบัังคัับคดีีมีีมาตรฐาน และรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น โครงการเพิ่่�มศัักยภาพ
ของบุุคลากรให้้พร้อ้ มรัับกัับการเปลี่่ย� นแปลงและการขัับเคลื่่อ� นศาลปกครองอิิเล็็กทรอนิิกส์์
และโครงการฝึึกอบรมหลัักสููตรการเสริิมสร้้างทัักษะด้้านการบริิหาร เพื่่�อการเสริิมสร้้าง
ทัักษะทางการบริิหารและเตรีียมความพร้้อมในการก้้าวสู่่�การเป็็นนัักบริิหารที่่มีีวิ
� สัิ ยั ทััศน์์
มีีสมรรถนะสููงในการขัับเคลื่่อ� นงานของศาลปกครอง นอกจากนี้้� ได้้ดำำ�เนิินการพััฒนาระบบ
การฝึึกอบรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Training) การจััดทำำ�แผนพััฒนารายบุุคคล (Individual
Development Plan: IDP) ของบุุคลากรสำำ�นัักงานศาลปกครอง และพััฒนาระบบ
การเรีียนรู้้�ออนไลน์์ OAC Academy
๖) การเสริิมสร้้างวััฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) และองค์์กรแห่่งความสุุข
ประกอบด้้วย การดำำ�เนิินการเสริิมสร้้างวััฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) การสำำ�รวจ
ความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมของบุุคลากรศาลปกครองที่่�ปฏิิบััติิงานโดยยึึดวััฒนธรรม
ศาลปกครอง (TRUST) การส่่งเสริิมให้้บุุคลากรในองค์์กรมีีความสุุขและสุุขภาพดีี  และ
ผลสำำ�เร็็จของโครงการเสริิมสร้้างศาลปกครองให้้เป็็นองค์์กรแห่่งความสุุขอย่่างยั่่�งยืืน
๗) การประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของสำำ�นัักงาน
ศาลปกครอง (ITA) ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้้พััฒนากลยุุทธ์์ในการ
ขัับเคลื่่อ� นการดำำ�เนิินงานขององค์์กร โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลการประเมิิน ITA
ของสำำ�นัักงานศาลปกครองได้้คะแนนเท่่ากัับ ๙๕.๕๔ คะแนน จากคะแนนเต็็ม ๑๐๐
คะแนน อยู่่�ในระดัับ AA (๙๕.๐๐ - ๑๐๐ คะแนน) หมายถึึง หน่่วยงานสามารถดำำ�เนิินการ
ได้้ครบถ้้วนตามตััวชี้้�วัดั และหลัักเกณฑ์์การประเมิิน ITA โดยสามารถบรรลุุความสำำ�เร็็จ
ในการเป็็นหน่่วยงานต้้นแบบด้้านคุุณธรรมและความโปร่่งใสให้้แก่่หน่่วยงานอื่่น� ๆ ได้้
จากผลคะแนนในระดัับ AA ส่่งผลให้้สำำ�นัักงานศาลปกครองได้้รัับรางวััลประกาศ
เกีียรติิคุุณเชิิดชููเกีียรติิ (หน่่วยงานที่่�มีีคะแนนมากกว่่า ๙๕ คะแนนขึ้้�นไป)

ส่่ วนที่่� ๓
การวิิเคราะห์์
ผลการดำำ�เนิินงาน

๑.	ผลสััม ฤทธิ์์�ห รืื อประโยชน์์ ที่่�ได้้รัั บจากการใช้้จ่่ า ยงบประมาณ ประจำำ�
ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีีตััวชี้้�วััดที่่�มีีผลการดำำ�เนิินงานสอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์
และบรรลุุค่่าเป้้าหมายที่่�สำำ�คััญ จำำ�นวน ๓ ตััวชี้้�วััด ได้้แก่่ “ร้้อยละของประชาชนที่่�มีี
ความเชื่่อ� มั่่�นต่่อการอำำ�นวยความยุุติธิ รรมของศาลปกครอง” “ร้้อยละของคดีีที่่ดำ� ำ�เนิินการ
บัังคัับคดีีแล้้วเสร็็จ” และ “จำำ�นวนหน่่วยงานทางปกครองที่่ไ� ด้้รับั หลัักกฎหมายที่่เ� ป็็นแนวทาง
การปฏิิบััติิราชการจากคำำ�วิินิิจฉััยของศาลปกครอง” และมีีผลการดำำ�เนิินงานไม่่บรรลุุ
ค่่าเป้้าหมาย จำำ�นวน ๒ ตััวชี้้�วัดั ได้้แก่่ “ร้้อยละของหน่่วยงานทางปกครองและเจ้้าหน้้าที่่�
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บทสรุ ปผู บ
้ ริ หาร

ของรััฐที่่�นำำ�คำำ�วิินิิจฉััยของศาลปกครองไปใช้้เป็็นแนวปฏิิบััติิราชการ” และ “จำำ�นวนคดีี
ที่่�ศาลปกครองพิิจารณาแล้้วเสร็็จ”
๒.	ปััญหาอุุปสรรคและแนวทางแก้้ไข ในการดำำ�เนิินงานมีีปััญหาในการดำำ�เนิินงาน
ได้้แก่่ ๑) ปััญหาความล่่าช้้าในการอำำ�นวยความยุุติิธรรมทางปกครอง หรืือความล่่าช้้า
ในการพิิจารณาพิิพากษาคดีี  ซึ่่�งอาจมีีสาเหตุุมาจาก (๑) อััตรากำำ�ลัังของตุุลาการ
ศาลปกครองไม่่สอดคล้้องกัับปริิมาณคดีีปกครองที่่มีีจำ
� ำ�นวนเพิ่่�มมากขึ้้น� และ (๒) ลัักษณะ
ของคดีีปกครองที่่�มีีความยุ่่�งยากซัับซ้้อนมากขึ้้�น และ ๒) การเผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์
การดำำ�เนิินงานของศาลปกครองและสำำ�นักั งานศาลปกครองที่่อ� าจจะยัังไม่่สามารถครอบคลุุม
ประชาชนทั้้�งหมดได้้ แนวทางแก้้ไข ได้้แก่่ ๑) การบริิหารจััดการคดีี โดยนำำ�กลไกต่่าง ๆ
มาปรัับใช้้ในการดำำ�เนิินงาน ๒) การป้้องกัันเชิิงรุุกให้้กัับเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐและหน่่วยงาน
ทางปกครองเพื่่�อลดจำำ�นวนคดีีเข้้ า สู่่�ศาล  ๓) การพัั ฒ นาระบบต่่ า ง ๆ เพื่่� อ อำำ� นวย
ความสะดวกให้้กัับประชาชน และ ๔) การเผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์ผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ
๓. การประเมิินผลสััมฤทธิ์์�จากการเบิิกจ่่ายเบี้้�ยประชุุมสำำ�หรัับข้้าราชการ
ตุุลาการศาลปกครองที่่เ� ข้้าร่่วมการประชุุมที่่ป� ระชุุมใหญ่่ตุลุ าการในศาลปกครองสููงสุุด
(ตั้้�งแต่่วัันที่่� ๑๐ มีีนาคม - ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๔) สำำ�นัักงานศาลปกครองได้้ดำำ�เนิินการ
จััดประชุุมที่่ป� ระชุุมใหญ่่ตุลุ าการในศาลปกครองสููงสุุด จำำ�นวน ๔ ครั้้ง� รวมค่่าเบี้้�ยประชุุม
ที่่�ประชุุมใหญ่่ตุุลาการในศาลปกครองสููงสุุดทั้้�งสิ้้�น ๑,๘๙๖,๐๐๐ บาท

ส่่ วนที่่� ๔

รายงานการเงิิน ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ภาคผนวก

ประกอบด้้วย เขตอำำ�นาจศาลปกครอง ที่่�ตั้้�งศาลปกครอง และผู้้�จััดทำำ�

ส่่ วนนำำ �
๑. ตราสััญลัักษณ์์ศาลปกครองและความหมาย
๒. อำำ�นาจหน้้าที่่� โครงสร้้างองค์์กร และองค์์กรบริิหารศาลปกครอง
๓. วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ แผนแม่่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปีี
และแผนปฏิิบััติิราชการของสำำ�นัักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปีี
๔. นโยบายและทิิศทางการดำำ�เนิินงาน
๕. ภาพถ่่าย รายนามผู้้�บริิหารศาลปกครองสููงสุุด อธิิบดีีศาลปกครองชั้้�นต้้น
และผู้้�บริิหารสำำ�นัักงานศาลปกครอง
๖. ภาพรวมด้้านทรััพยากรบุุคคล
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๑. ตราสัั ญลัั กษณ์์ ศาลปกครองและความหมาย
ศาลปกครองและสำำ�นักั งานศาลปกครองได้้รับั พระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ
จากพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิิ ต ร พระราชทานพระบรมราชานุุ ญ าตให้้ อัั ญ เชิิ ญ
“พระคทาจอมทััพ” ซึ่่ง� เป็็นพระคทาประจำำ�พระองค์์ ไปประกอบเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของ “ตราสััญลัักษณ์์ศาลปกครองและสำำ�นักั งานศาลปกครอง” เพื่่�อเป็็นการ
เทิิดพระเกีียรติิยศของพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพล
อดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร ให้้สถิิตสถาพรตลอดไป โดยประกอบ
เป็็นแกนกลางดุุลพาหประดิิษฐานบนพานมีีช่่อชััยพฤกษ์์อยู่่�ด้้านล่่างภายใน
ขอบวงรีี ซึ่่�งมีีความหมายของตราสััญลัักษณ์์ ดัังนี้้�

วงรีี

วงรีีมาจากวงกลมที่่�รีีเป็็นรููปไข่่ หมายถึึง วงกลม
ซึ่่�งมีีการเคลื่่�อนไหวหมุุนไปตลอดเวลา เป็็นการพััฒนา
อย่่างไม่่หยุุดนิ่่�ง มีีความก้้าวหน้้าอยู่่�เสมอ

พาน

ใช้้สำำ�หรัับอััญเชิิญสิ่่�งสำำ�คััญ ซึ่่�งได้้แก่่ การอััญเชิิญ
พระคทาจอมทัั พ ซึ่่� ง เป็็ น พระคทาประจำำ�พ ระองค์์
ในพระบาทสมเด็็ จ พระบรมชนกาธิิ เ บศร มหาภููมิิ พล
อดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร

ดุุ ลพาห

ดุุลหรืือตาชั่่ง� เป็็นเครื่่อ� งหมายวััดหาความเสมอกััน
หมายถึึง การสมดุุล  เสมอภาค มีีความเป็็นธรรม และ
ไม่่เอนเอีียงแก่่ฝ่่ายใด ทรงไว้้ซึ่่�งความยุุติิธรรมเที่่�ยงตรง

พระคทาจอมทััพ

เป็็นพระคทาประจำำ�พระองค์์ในพระบาทสมเด็็จ
พระบรมชนกาธิิ เ บศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิิตร เป็็นเครื่่�องหมายแสดงว่่า ศาลปกครอง
และสำำ�นัั ก งานศาลปกครองจััดตั้้�งขึ้้�น สำำ�เร็็จในรััช สมััย
ของพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพล
อดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร เพื่่�อให้้ความยุุติิธรรม
แก่่ ป ระชาชนในพระปรมาภิิ ไ ธยพระมหากษัั ต ริิ ย์์
กัับทั้้�งเป็็นมิ่่�งขวััญเครื่่�องเตืือนใจให้้ตุุลาการศาลปกครอง
และข้้าราชการฝ่่ายศาลปกครองปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้บรรลุุ
เจตนารมณ์์ในการจััดตั้้�งศาลปกครอง

ช่่ อชััยพฤกษ์์

เป็็นช่่อใบไม้้ใช้้สวมหััวเมื่่�อมีีชััยชนะ หมายถึึง
ความมีีชััยชนะในการคิิดและการดำำ�เนิินการแห่่งสรรพกิิจ
ทั้้�งปวงของศาลปกครองและสำำ�นัักงานศาลปกครอง

������
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๒.	อำำ �นาจหน้้ าที่่� โครงสร้้ างองค์์ กร และองค์์ กรบริิ หาร
ศาลปกครอง
ศาลปกครอง

รัฐธรรมนญ
ู แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๙๗ กำ�ำหนดอำ�ำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง ดังนี้ 
ศาลปกครองมีีอำำ�นาจพิิจารณาพิิพากษาคดีีปกครองอัันเนื่่�องมาจากการใช้้อำำ�นาจทางปกครองตามกฎหมาย
หรืือเนื่่�องมาจากการดำำ�เนิินกิิจการทางปกครอง ทั้้�งนี้้� ตามที่่�กฎหมายบััญญััติิ
ให้้มีีศาลปกครองสููงสุุดและศาลปกครองชั้้�นต้้น
อำำ�นาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่่�ง ไม่่รวมถึึงการวิินิิจฉััยชี้้�ขาดขององค์์กรอิิสระซึ่่�งเป็็นการใช้้อำำ�นาจโดยตรง
ตามรััฐธรรมนููญขององค์์กรอิิสระนั้้�น ๆ
การจััดตั้้�ง วิิธีีพิิจารณาคดีี และการดำำ�เนิินงานของศาลปกครองให้้เป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วยการนั้้�น
พระราชบััญญััติิจััดตั้้�งศาลปกครองและวิิธีีพิิจารณาคดีีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ได้้กำำ�หนดให้้
ศาลปกครองมีีอำำ�นาจในการพิิจารณาพิิพากษาคดีีปกครอง ดัังนี้้�
(๑) คดีีพิิพาทเกี่่�ยวกัับการที่่�หน่่วยงานทางปกครองหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐกระทำำ�การโดยไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย
ไม่่ว่่าจะเป็็นการออกกฎ คำำ�สั่่�งหรืือการกระทำำ�อื่่�นใดเนื่่�องจากกระทำำ�โดยไม่่มีีอำำ�นาจหรืือนอกเหนืืออำำ�นาจหน้้าที่่�
หรืือไม่่ถููกต้้องตามกฎหมาย หรืือโดยไม่่ถููกต้้องตามรููปแบบขั้้�นตอนหรืือวิิธีีการอัันเป็็นสาระสำำ�คััญที่่�กำำ�หนดไว้้สำำ�หรัับ
การกระทำำ�นั้้�น หรืือโดยไม่่สุุจริิต หรืือมีีลัักษณะเป็็นการเลืือกปฏิิบััติิที่่�ไม่่เป็็นธรรม หรืือมีีลัักษณะเป็็นการสร้้างขั้้�นตอน
โดยไม่่จำำ�เป็็นหรืือสร้้างภาระให้้เกิิดกัับประชาชนเกิินสมควร หรืือเป็็นการใช้้ดุุลพิินิิจโดยมิิชอบ
(๒) คดีีพิิพาทเกี่่ย� วกัับการที่่ห� น่่วยงานทางปกครองหรืือเจ้้าหน้้าที่่ข� องรััฐละเลยต่่อหน้้าที่่ต� ามที่่ก� ฎหมายกำำ�หนด
ให้้ต้้องปฏิิบััติิ หรืือปฏิิบััติิหน้้าที่่�ดัังกล่่าวล่่าช้้าเกิินสมควร
(๓) คดีีพิิพาทเกี่่ย� วกัับการทำำ�ละเมิิดหรืือความรัับผิิดอย่่างอื่่น� ของหน่่วยงานทางปกครองหรืือเจ้้าหน้้าที่่ข� องรััฐ
อัันเกิิดจากการใช้้อำำ�นาจตามกฎหมาย หรืือจากกฎ คำำ�สั่่�งทางปกครอง หรืือคำำ�สั่่�งอื่่�น หรืือจากการละเลยต่่อหน้้าที่่�
ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดให้้ต้้องปฏิิบััติิหรืือปฏิิบััติิหน้้าที่่�ดัังกล่่าวล่่าช้้าเกิินสมควร
(๔) คดีีพิิพาทเกี่่�ยวกัับสััญญาทางปกครอง
(๕) คดีีที่่�มีีกฎหมายกำำ�หนดให้้หน่่วยงานทางปกครองหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐฟ้้องคดีีต่่อศาลเพื่่�อบัังคัับให้้บุคุ คล
ต้้องกระทำำ�หรืือละเว้้นกระทำำ�อย่่างหนึ่่�งอย่่างใด
(๖) คดีีพิิพาทเกี่่�ยวกัับเรื่่�องที่่�มีีกฎหมายกำำ�หนดให้้อยู่่�ในเขตอำำ�นาจศาลปกครอง
คดีีที่่�มีีลัักษณะเป็็นคดีีปกครองบางเรื่่�องกฎหมายไม่่ได้้กำำ�หนดให้้อยู่่�ในเขตอำำ�นาจของศาลปกครอง ได้้แก่่
(๑) การดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับวิินััยทหาร
(๒) การดำำ�เนิินการของคณะกรรมการตุุลาการตามกฎหมายว่่าด้้วยระเบีียบข้้าราชการฝ่่ายตุุลาการ
(๓) คดีีที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจของศาลเยาวชนและครอบครััว ศาลแรงงาน ศาลภาษีีอากร ศาลทรััพย์์สิินทางปััญญา
และการค้้าระหว่่างประเทศ ศาลล้้มละลาย หรืือศาลชำำ�นััญพิิเศษอื่่�น
พระราชบััญญััติจัิ ดั ตั้้�งศาลปกครองและวิิธีีพิจิ ารณาคดีีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗ กำำ�หนดให้้ศาลปกครอง
แบ่่งออกเป็็น ๒ ชั้้�น คืือ
(๑) ศาลปกครองสููงสุุด
(๒) ศาลปกครองชั้้�นต้้น ได้้แก่่ ศาลปกครองกลาง และศาลปกครองภููมิิภาค
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รายงานประจำำ �ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศาลปกครองและสำำ �นัั กงานศาลปกครอง
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ศาลปกครองสูู งสุุ ด

พระราชบััญญััติจัิ ดตั้้
ั ง� ศาลปกครองและวิิธีีพิจิ ารณาคดีีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑ กำำ�หนดให้้ศาลปกครอง
สููงสุุดมีีอำำ�นาจพิิจารณาพิิพากษาคดีี ดัังต่่อไปนี้้�
(๑) คดีีพิิ พ าทเกี่่� ย วกัั บ คำำ�วิิ นิิ จ ฉัั ย ของคณะกรรมการวิิ นิิ จ ฉัั ย ข้้ อ พิิ พ าทตามที่่� ที่่� ป ระชุุ ม ใหญ่่ ตุุ ล าการ
ในศาลปกครองสููงสุุดประกาศกำำ�หนด
(๒) คดีีพิิพาทเกี่่�ยวกัับความชอบด้้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีีกา หรืือกฎที่่�ออกโดยคณะรััฐมนตรีี  หรืือ
โดยความเห็็นชอบของคณะรััฐมนตรีี
(๓) คดีีที่่�มีีกฎหมายกำำ�หนดให้้อยู่่�ในอำำ�นาจศาลปกครองสููงสุุด
(๔) คดีีที่่�อุุทธรณ์์คำำ�พิิพากษาหรืือคำำ�สั่่�งของศาลปกครองชั้้�นต้้น
ศาลปกครองสููงสุุดตั้้ง� อยู่่�ที่อ่� าคารศาลปกครอง ถนนแจ้้งวััฒนะ กรุุงเทพมหานคร โดยไม่่มีีข้อ้ จำำ�กัดด้
ั า้ นเขตอำำ�นาจศาล 
ดัังนั้้�น คดีีที่่อ� ยู่่�ในอำำ�นาจศาลปกครองสููงสุุด ไม่่ว่า่ มููลคดีีจะเกิิดที่่ใ� ด หรืือผู้้ฟ้� อ้ งคดีีมีีภููมิิลำำ�เนาอยู่่�ที่ใ่� ดก็็สามารถฟ้้องคดีีต่่อ
ศาลปกครองสููงสุุดได้้ เพีียงแต่่ต้้องยื่่�นฟ้้องให้้ถููกต้้องตามหลัักเกณฑ์์และเงื่่�อนไขที่่�กฎหมายกำำ�หนด 
� ต้้น
ศาลปกครองชั้้น

พระราชบัั ญ ญัั ติิ จัั ดตั้้� ง ศาลปกครองและวิิ ธีีพิิ จ ารณาคดีีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ กำำ� หนดให้้
ศาลปกครองชั้้น� ต้้นมีีอำำ�นาจพิิจารณาพิิพากษาคดีีที่่อ� ยู่่�ในอำำ�นาจศาลปกครอง เว้้นแต่่คดีีที่่อ� ยู่่�ในอำำ�นาจพิิจารณาพิิพากษา
ของศาลปกครองสููงสุุด
โดยภายหลัังเปิิดทำำ�การศาลปกครองสููงสุุดและศาลปกครองกลาง ในปีีพุทุ ธศัักราช ๒๕๔๔ ศาลปกครองตระหนััก
ดีีว่่า ประชาชนในท้้องถิ่่น� ห่่างไกลย่่อมมีีสิิทธิที่ิ จ่� ะได้้รับั ความเป็็นธรรมเช่่นเดีียวกัับประชาชนในเมืืองหลวง ศาลปกครอง
จึึงได้้เร่่งเปิิดทำำ�การศาลปกครองในภููมิิภาคอย่่างต่่อเนื่่�องเรื่่�อยมา จนถึึงวัันที่่� ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๓ ศาลปกครองได้้เปิิด
ทำำ�การศาลปกครองในภููมิิภาคทั่่�วประเทศแล้้วทั้้�งสิ้้�น ๑๔ แห่่ง ได้้แก่่ ศาลปกครองเชีียงใหม่่ ศาลปกครองสงขลา
ศาลปกครองนครราชสีีมา ศาลปกครองขอนแก่่ น ศาลปกครองพิิ ษ ณุุ โ ลก ศาลปกครองระยอง ศาลปกครอง
นครศรีีธรรมราช ศาลปกครองอุุดรธานีี  ศาลปกครองอุุบลราชธานีี  ศาลปกครองเพชรบุุรีี  ศาลปกครองนครสวรรค์์
ศาลปกครองสุุพรรณบุุรีี ศาลปกครองภููเก็็ต และศาลปกครองยะลา
รายงานประจำำ �ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศาลปกครองและสำำ �นัั กงานศาลปกครอง
พระราชบััญญััติิจััดตั้้�งศาลปกครองและวิิธีีพิิจารณาคดีีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๙๐ เมื่่� อ สำำ�นัั ก งานตรวจเงิิ น แผ่่ น ดิิ น ได้้ ทำำ� การตรวจสอบรัั บ รองบัั ญ ชีีและการเงิิ น ทุุ ก ประเภท
ของศาลปกครองและสำำ�นัักงานศาลปกครองแล้้ว ให้้เสนอผลการสอบบััญชีีโดยตรงต่่อสภาผู้้�แทนราษฎร วุุฒิิสภา
และคณะรััฐมนตรีี โดยไม่่ชัักช้้า
มาตรา ๙๓ ให้้สำำ�นัักงานศาลปกครองจััดทำำ�รายงานการปฏิิบััติิงานของศาลปกครองและของสำำ�นัักงาน
ศาลปกครองเสนอต่่อคณะรััฐมนตรีี สภาผู้้�แทนราษฎร และวุุฒิิสภาปีีละหนึ่่�งครั้้�ง
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วิิธีีพิิจารณาคดีีปกครอง
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การพิิจารณาคดีีปกครองมีีหลัักเกณฑ์์การพิิจารณาที่่�เป็็นหลัักสำำ�คััญขององค์์กรตุุลาการ เช่่น หลัักการฟัังความ
ทุุกฝ่่าย หลัักการพิิจารณาคดีีโดยเปิิดเผย หลัักการพิิจารณาคดีีโดยรวดเร็็ว เป็็นต้้น และเนื่่�องจากปรััชญาพื้้�นฐาน
ของการตััดสิินข้้อพิิพาททางปกครอง และลัักษณะของข้้อพิิพาททางปกครองมีีลัักษณะเฉพาะบางประการแตกต่่างจาก
เรื่่�องอื่่�น ๆ การพิิจารณาคดีีปกครองจึึงมีีหลัักเกณฑ์์ทางวิิธีีพิิจารณาที่่�เป็็นลัักษณะเด่่นดัังต่่อไปนี้้�
๑)	วิิธีีพิิจารณาระบบไต่่สวน การควบคุุมตรวจสอบการใช้้อำำ�นาจหรืือการดำำ�เนิินกิิจการของฝ่่ายปกครอง
ให้้เป็็นไปโดยชอบด้้วยกฎหมาย รวมทั้้�งต้้องให้้มีีความรัับผิิดชอบหากก่่อความเสีียหายขึ้้น� แก่่บุคุ คลใดนั้้�น เป็็นแก่่นสำำ�คัญ
ั
ของสัังคมที่่�เป็็น “นิิติิรััฐ” ดัังนั้้�น การพิิจารณาพิิพากษาคดีีปกครองจึึงจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องได้้มาซึ่่�งความจริิง โดยไม่่ได้้จำำ�กััด
หรืือผููกพัันตามข้้อเท็็จจริิงที่่คู่่�� กรณีีเสนอต่่อศาลเท่่านั้้�น นอกจากนั้้�น คู่่�กรณีีในคดีีปกครองซึ่ง่� ปกติิจะได้้แก่่เอกชนฝ่่ายหนึ่่�ง
กัับหน่่วยงานทางปกครอง หรืือเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐอีีกฝ่่ายหนึ่่�ง มัักจะมีีความพร้้อมหรืือความสามารถที่่�แตกต่่างกััน
ในการเสนอข้้อเท็็จจริิง และแสดงพยานหลัักฐานต่่อศาล โดยส่่วนใหญ่่เอกสารหลัักฐานต่่าง ๆ จะอยู่่�ในความครอบครอง
ของฝ่่ายรััฐ การใช้้วิิธีีพิิจารณาระบบไต่่สวน ซึ่่�งเป็็นระบบวิิธีีพิิจารณาที่่�ศาลจะเป็็นผู้้�มีีหน้้าที่่�สำำ�คััญในการควบคุุมและ
กำำ�กัับการดำำ�เนิินคดีี เพื่่�อให้้สามารถตรวจสอบและค้้นหาข้้อเท็็จจริิงได้้อย่่างถููกต้้องและครบถ้้วนจึึงเป็็นหลัักการสำำ�คััญ
ที่่�จำำ�เป็็นและสอดคล้้องกัับลัักษณะของการพิิจารณาพิิพากษาคดีีปกครอง
๒) หลัักความเรีียบง่่าย การพิิจารณาคดีีปกครองยึึดหลัักความเรีียบง่่าย เช่่น การไม่่กำำ�หนดให้้ต้้องมีี
ค่่าธรรมเนีียมศาลในคดีีทั่่�ว ๆ ไป เว้้นแต่่คดีีที่่�มีีทุุนทรััพย์์ การให้้ผู้้�ฟ้้องคดีียื่่�นฟ้้องและดำำ�เนิินคดีีได้้เอง โดยจะมีี
ทนายความหรืือไม่่ก็ไ็ ด้้ หรืือการให้้ยื่่น� ฟ้้อง ณ ที่่ทำ� ำ�การศาลหรืือยื่่น� ฟ้้องโดยทางไปรษณีีย์์ลงทะเบีียน ยื่่�นฟ้้องทางไปรษณีีย์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ สื่่�อดิิจิิทััล  หรืือทางโทรสารก็็ได้้ ซึ่่�งเป็็นหลัักการที่่�สอดคล้้องกัับการรัับรองสิิทธิิของประชาชนในการ
เข้้าถึึงการอำำ�นวยความยุุติิธรรม
๓) หลัักการพิิจารณาคดีีเป็็นลายลัักษณ์์อักั ษร การใช้้อำำ�นาจหรืือการดำำ�เนิินกิิจกรรมทางปกครองมัักกระทำำ�
โดยมีีเอกสารหลัักฐานที่่�เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร การพิิพากษาตััดสิินคดีีปกครองจึึงสามารถพิิจารณาข้้อเท็็จจริิงและ
พฤติิการณ์์ต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับคดีีได้้จากสิ่่�งที่่�ปรากฏเป็็นเอกสารพยานหลัักฐานที่่�เป็็นหนัังสืือหรืือลายลัักษณ์์อัักษรนั้้�น และ
ไม่่ได้้เน้้นการพิิจารณาคดีีที่่ต้� อ้ งมีีการสืืบพยานบุุคคลหลายครั้้ง�  ดัังที่่พ� บในคดีีประเภทอื่่�น โดยอาจกระทำำ�ได้้เท่่าที่่จำ� ำ�เป็็น
๔) หลัั ก การถ่่ ว งดุุ ล การใช้้อำำ� นาจตุุ ล าการ การใช้้อำำ�นาจตุุลาการต้้องกระทำำ�โดยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
และปราศจากอคติิเพราะมีีผลกระทบต่่อสิิทธิหิ น้้าที่่ข� องบุุคคลเป็็นอย่่างมากและบางครั้้ง� ยัังมีีผลต่่อสัังคมส่่วนรวม ดัังนั้้�น
เพื่่�อเป็็นหลัักประกัันที่่�จะสนัับสนุุนให้้การใช้้อำำ�นาจตุุลาการศาลปกครองเป็็นไปตามครรลองความบริิสุุทธิ์์�ยุุติิธรรม
ดัังกล่่าว วิิธีีพิจิ ารณาคดีีปกครองจึึงมีีหลัักอีีกประการหนึ่่�งที่่เ� พิ่่�มเติิมและแตกต่่างจากวิิธีีพิจิ ารณาคดีีประเภทอื่่�น ๆ ได้้แก่่
หลัักการถ่่วงดุุลการใช้้อำำ�นาจของตุุลาการ โดยในระบบวิิธีีพิจิ ารณาคดีีปกครองนอกจากจะให้้การพิิจารณาพิิพากษาคดีี
เป็็นอำำ�นาจขององค์์คณะตุุลาการเช่่นเดีียวกัับในคดีีประเภทอื่่�น ๆ โดยมีี “ตุุลาการเจ้้าของสำำ�นวน” และ “องค์์คณะ”
เป็็นผู้้�พิิจารณาและกลั่่�นกรองข้้อเท็็จจริิงและข้้อกฎหมายต่่าง ๆ ในคดีีแล้้ว ยัังกำำ�หนดให้้มีีตุุลาการศาลปกครอง
อีีกนายหนึ่่�งซึ่่�งมิิได้้ร่่วมเป็็นตุุลาการในองค์์คณะนั้้�น เรีียกว่่า “ตุุลาการผู้้�แถลงคดีี” ทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณาข้้อเท็็จจริิงและ
ข้้อกฎหมายต่่าง ๆ ในคดีีนั้้�น และเสนอข้้อวิินิิจฉััยตามความเห็็นชอบโดยอิิสระของตนโดยจััดทำำ�เป็็นคำำ�แถลงการณ์์
เสนอในชั้้�นการนั่่�งพิิจารณาคดีีก่่อนที่่�องค์์คณะจะประชุุมปรึึกษาเพื่่�อมีีคำำ�พิิพากษา ซึ่่�งจะเป็็นการถ่่วงดุุลการพิิจารณา
พิิพากษาขององค์์คณะ เพราะถึึงแม้้ว่่า คำำ�พิิพากษาขององค์์คณะเท่่านั้้�นที่่�จะมีีผลบัังคัับทางกฎหมาย แต่่การที่่�กำำ�หนด
ให้้มีีการแถลงการณ์์ของตุุลาการผู้้แ� ถลงคดีีในชั้้น� การนั่่�งพิิจารณาคดีีซึ่่ง� กระทำำ�โดยเปิิดเผย รวมทั้้�งการที่่ก� ฎหมายกำำ�หนด
ให้้ต้อ้ งเผยแพร่่คำำ�พิพิ ากษาขององค์์คณะและคำำ�แถลงการณ์์ของตุุลาการผู้้แ� ถลงคดีีต่่อสาธารณะควบคู่่�กัันเสมอ ย่่อมเป็็น
โอกาสที่่�คู่่�กรณีี  และสาธารณะจะสามารถทราบและเปรีียบเทีียบข้้อวิินิิจฉััย และเหตุุผลของตุุลาการผู้้�แถลงคดีี
กัับคำำ�พิิพากษาขององค์์คณะได้้ ซึ่่�งจะเท่่ากัับเป็็นการถ่่วงดุุลการใช้้อำำ�นาจของตุุลาการได้้เป็็นอย่่างดีี  โดยกลไกทาง
วิิธีีพิิจารณาคดีี  นอกจากนั้้�น การให้้ระบบการเสนอคำำ�แถลงการณ์์ของตุุลาการผู้้�แถลงคดีียัังช่่วยส่่งเสริิมให้้องค์์คณะ
ใช้้อำำ�นาจตััดสิินคดีีได้้อย่่างรอบคอบและถููกต้้องมากขึ้้�น
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ปรััชญาพื้้�นฐานของข้้อพิิพาททางปกครองและลัักษณะของข้้อพิิพาททางปกครองมีีลัักษณะเฉพาะบางประการ
แตกต่่างจากเรื่่�องอื่่�น ๆ การพิิจารณาคดีีปกครองจึึงมีีหลัักเกณฑ์์ทางวิิธีีพิิจารณาที่่�เป็็นลัักษณะเด่่น ดัังนี้้�
� ตอนการดำำ�เนิินกระบวนพิิจารณาคดีี
ขั้้น

๑
การเสนอ
คำำ�ฟ้้ อง

๒
การแสวงหา
ข้้อเท็็ จจริิง

๓
การนั่่�งพิิจารณาคดีี

๔
การพิิพากษาคดีี

๕
การบัังคัับคดีี

ลัักษณะเด่่ นของการพิิจารณาคดีีปกครอง

๑
วิิธีีพิิจารณาระบบ
ไต่่ สวน

๒
หลัักความเรีียบง่่ าย

๓
หลัักการพิิจารณาคดีี
เป็็นลายลัักษณ์์อัก
ั ษร

๔
หลัักการถ่่ วงดุุ ล
การใช้้อำำ�นาจของ
ตุุ ลาการ

สำำ�นัก
ั งานศาลปกครอง
อำำ�นาจหน้้าที่่� สำำ�นัก
ั งานศาลปกครอง

พระราชบััญญััติิจััดตั้้�งศาลปกครองและวิิธีีพิิจารณาคดีีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๗ กำำ�หนดให้้สำำ�นัักงาน
ศาลปกครองมีีอำำ�นาจหน้้าที่่� ดัังต่่อไปนี้้�
(๑) รัับผิิดชอบในงานธุุรการของศาลปกครอง
(๒) ดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับคดีีปกครองตามคำำ�สั่่�งของศาลปกครอง
(๓) ดำำ�เนิินการบัังคัับให้้เป็็นไปตามคำำ�บัังคัับของศาลปกครอง
(๔) ศึึกษาและรวบรวมข้้อมููลเพื่่�อประโยชน์์แก่่การปฏิิบััติิงานของศาลปกครอง
(๕) วิิเคราะห์์เหตุุแห่่งการฟ้้องคดีีเพื่่�อเสนอแนะแนวทางการปรัับปรุุงวิิธีีปฏิิบััติิราชการต่่อหน่่วยงานของรััฐ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(๖) จััดพิิมพ์์และเผยแพร่่คำำ�พิิพากษาหรืือคำำ�สั่่�งของศาลปกครอง
(๗) จััดให้้มีีการศึึกษาอบรมและพััฒนาความรู้้�ของตุุลาการศาลปกครอง ข้้าราชการฝ่่ายศาลปกครองและ
เจ้้าหน้้าที่่�อื่่�นของรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจนประสานงานกัับหน่่วยงานอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อพััฒนาหลัักกฎหมายมหาชน
การบริิหารราชการแผ่่นดิิน และบุุคลากรด้้านกฎหมายมหาชน
(๘) ปฏิิบััติิการอื่่�นตามบทบััญญััติิแห่่งพระราชบััญญััติินี้้�หรืือตามที่่�มีีกฎหมายกำำ�หนดให้้เป็็นอำำ�นาจหน้้าที่่�
ของสำำ�นัักงานศาลปกครอง

������
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โครงสร้้างและการแบ่่ งส่่ วนราชการของสำำ�นัก
ั งานศาลปกครอง
ศาลปกครอง
สำำ�นัก
ั งานศาลปกครอง
สำำ�นัก
ั ตรวจสอบภายใน

กลุ่่�มภารกิิจด้้านการพิิจารณา
พิิพากษาคดีีปกครอง
• สำำ�นัักประธานศาลปกครองสููงสุุด
• สำำ�นัักงานศาลปกครองสููงสุุด
• สำำ�นัักอธิิบดีีศาลปกครองกลาง
• สำำ�นัักงานศาลปกครองกลาง
• สำำ�นัักงานศาลปกครองในภููมิิภาค
(๑๔ แห่่ง)
• สำำ�นัักบัังคัับคดีีปกครอง

กลุ่่�มช่่ วยอำำ�นวยการเลขาธิิการฯ

กลุ่่�มภารกิิจด้้านวิิชาการคดีีปกครอง
และเสริิมสร้้างการปฏิิบััติิราชการที่่�ดีี

• สำำ�นัักวิิจััยและวิิชาการ
•
•
•
•

สำำ�นัักหอสมุุดกฎหมายมหาชน
สำำ�นัักประชาสััมพัันธ์์
สำำ�นัักการต่่างประเทศ
วิิทยาลััยการยุุติิธรรมทางปกครอง

กลุ่่�มภารกิิจด้้านการบริิหารจััดการ
องค์์การ
• สำำ�นัักบริิหารยุุทธศาสตร์์
• สำำ�นัักบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์
• สำำ�นัักวิิทยาการสารสนเทศ
• สำำ�นัักบริิหารการเงิินและต้้นทุุน
• สำำ�นัักบริิหารทรััพย์์สิิน
• สำำ�นัักบริิหารกลาง
• สำำ�นัักกฎหมาย
• วิิทยาลััยตุุลาการและข้้าราชการ
ฝ่่ายศาลปกครอง

องค์ ์กรบริิหารศาลปกครอง
คณะกรรมการตุุ ลาการศาลปกครอง (ก.ศป.)

คณะกรรมการตุุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) จััดตั้้�งขึ้้�นโดยอาศััยอำำ�นาจตามพระราชบััญญััติิจััดตั้้�งศาลปกครอง
และวิิธีีพิจิ ารณาคดีีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้้ไขเพิ่่�มเติิมโดยพระราชบััญญััติจัิ ดตั้้
ั ง� ศาลปกครองและวิิธีีพิจิ ารณาคดีีปกครอง
(ฉบัับที่่� ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำำ�หนดให้้คณะกรรมการตุุลาการศาลปกครองมีีองค์์ประกอบตามมาตรา ๓๕ และมีีหน้้าที่่�
เกี่่�ยวกัับการบริิหารงานบุุคคลของตุุลาการศาลปกครอง
องค์ ์ประกอบของคณะกรรมการตุุ ลาการศาลปกครอง1

คณะกรรมการตุุลาการศาลปกครอง เรีียกโดยย่่อว่่า “ก.ศป.” ประกอบด้้วย
๑. ประธานศาลปกครองสููงสุุดเป็็นประธานกรรมการ
๒. กรรมการตุุลาการศาลปกครองผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�เป็็นตุุลาการศาลปกครองจำำ�นวนสิิบคน ดัังนี้้�
(ก) ตุุลาการในศาลปกครองสููงสุุดจำำ�นวนหกคนซึ่่�งได้้รัับเลืือกจากตุุลาการในศาลปกครองสููงสุุด
(ข) ตุุลาการในศาลปกครองชั้้�นต้้นจำำ�นวนสี่่�คนซึ่่�งได้้รัับเลืือกจากตุุลาการในศาลปกครองชั้้�นต้้น
๓. กรรมการตุุลาการศาลปกครองผู้้�ทรงคุุณวุฒิ
ุ ซึ่ิ ง่� ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นตุุลาการในศาลปกครองจำำ�นวนสองคน
ที่่�ได้้รัับเลืือกจากตุุลาการในศาลปกครองสููงสุุดและตุุลาการในศาลปกครองชั้้�นต้้น
๔. ให้้เลขาธิิการสำำ�นัักงานศาลปกครองเป็็นเลขานุุการของ ก.ศป. และให้้ ก.ศป. แต่่งตั้้�งข้้าราชการ
ฝ่่ายศาลปกครองจำำ�นวนไม่่เกิินสองคนเป็็นผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
1

มาตรา ๓๕ แห่่งพระราชบััญญััติิจััดตั้้�งศาลปกครองและวิิธีีพิิจารณาคดีีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๖๑
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ผลการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการตุุ ลาการศาลปกครอง

คณะกรรมการตุุ ล าการศาลปกครอง มีีหน้้ า ที่่� เ กี่่� ย วกัั บ การบริิ ห ารงานบุุ ค คลของตุุ ล าการศาลปกครอง
ซึ่่�งในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการตุุลาการศาลปกครอง ได้้มีีมติิในเรื่่�องต่่าง ๆ จำำ�นวน ๒๐ เรื่่�อง ได้้แก่่
๑. การดำำ� เนิิ น การคัั ด เลืื อ กตุุ ล าการศาลปกครองสููงสุุ ด ที่่� ม าจากบุุ ค คลซึ่่� ง มิิ ไ ด้้ ดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง ตุุ ล าการ
ศาลปกครองในขณะนั้้�น (บุุคคลทั่่�วไป) (มติิ ก.ศป. จำำ�นวน ๔ ครั้้�ง)
๒. การพิิจารณาคััดเลืือกผู้้ดำ� ำ�รงตำำ�แหน่่งตุุลาการในศาลปกครองสููงสุุดให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งในศาลปกครองสููงสุุด 
(มติิ ก.ศป. จำำ�นวน ๑ ครั้้�ง)
๓. การศึึกษาระบบการประเมิินผลการปฏิิบััติิราชการของตุุลาการในศาลปกครองสููงสุุด (มติิ ก.ศป. จำำ�นวน
๑ ครั้้�ง)
๔. การดำำ�เนิินการสอบคััดเลืือกบุุคคลเพื่่�อแต่่งตั้้ง� เป็็นตุุลาการประจำำ�ศาลปกครองชั้้น� ต้้น ปีี ๒๕๖๔ (มติิ ก.ศป.
จำำ�นวน ๓ ครั้้�ง)
๕. การประเมิินผลการปฏิิบััติิราชการประจำำ�ปีีของตุุลาการในศาลปกครองชั้้�นต้้น ประจำำ�ปีี พ.ศ. ๒๕๖๓
(มติิ ก.ศป. จำำ�นวน ๒ ครั้้�ง)
๖. การพิิจารณาย้้ายและเลื่่อ� นตำำ�แหน่่งของตุุลาการในศาลปกครองชั้้น� ต้้น ประจำำ�ปีงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(มติิ ก.ศป. จำำ�นวน ๓ ครั้้�ง)
๗. การพิิจารณาเลื่่�อนตุุลาการในศาลปกครองชั้้�นต้้นขึ้้�นแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตุุลาการศาลปกครองสููงสุุด 
ปีี ๒๕๖๔ (มติิ ก.ศป. จำำ�นวน ๑ ครั้้�ง)
๘. การพิิจารณาเลื่่�อนตุุลาการในศาลปกครองชั้้�นต้้นขึ้้�นแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตุุลาการศาลปกครองสููงสุุด
 ปีี ๒๕๖๕ (มติิ ก.ศป. จำำ�นวน ๓ ครั้้�ง)
๙. การประเมิินสมรรถภาพในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ข� องตุุลาการศาลปกครองซึ่ง่� จะมีีอายุุครบหกสิิบห้้าปีีบริิบููรณ์์
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (มติิ ก.ศป. จำำ�นวน ๑ ครั้้�ง)
๑๐. อนุุมััติิให้้ตุุลาการศาลปกครองเป็็นกรรมการในหน่่วยงานของรััฐตามมาตรา ๑๔ (๕) แห่่งพระราชบััญญััติิ
จััดตั้้�งศาลปกครองและวิิธีีพิิจารณาคดีีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ (มติิ ก.ศป. จำำ�นวน ๗ ครั้้�ง)
๑๑. ให้้ตุุลาการศาลปกครองชั้้�นต้้นช่่วยทำำ�งานชั่่�วคราว (มติิ ก.ศป. จำำ�นวน ๔ ครั้้�ง)
๑๒. การพิิจารณาเรื่่�องร้้องเรีียน/ร้้องทุุกข์์ ต่่อคณะกรรมการตุุลาการศาลปกครอง (มติิ ก.ศป. จำำ�นวน ๘ ครั้้�ง)
๑๓. หลัักสููตรฝึึกอบรมตุุลาการประจำำ�ศาลปกครองชั้้�นต้้น รุ่่�นที่่� ๒ (มติิ ก.ศป. จำำ�นวน ๔ ครั้้�ง)
๑๔. การทบทวนการดำำ�เนิินโครงการพััฒนาสถาบัันกระบวนการยุุติิธรรมทางปกครอง (มติิ ก.ศป. จำำ�นวน
๑ ครั้้�ง)
๑๕. การรัับรองหลัักสููตรประกาศนีียบััตรทางกฎหมายปกครองวิิธีีพิิจารณาคดีีปกครองและคดีีปกครอง
(มติิ ก.ศป. จำำ�นวน ๓ ครั้้�ง)
๑๖. ขออนุุญาตจััดอบรมหลัักสููตรกฎหมายปกครองหรืือหลัักสููตรกฎหมายมหาชนที่่� ก.ศป. รัับรองในรููปแบบ
ออนไลน์์ (มติิ ก.ศป. จำำ�นวน ๓ ครั้้�ง)
๑๗. ประกาศประธานศาลปกครองสููงสุุด เรื่่อ� ง หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการเลืือก การนัับคะแนน และการประกาศผล 
การเลืือกกรรมการตุุลาการศาลปกครองผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ (มติิ ก.ศป. จำำ�นวน ๑ ครั้้�ง)
๑๘. การแก้้ไขเพิ่่�มเติิมระเบีียบ ก.ศป. ว่่าด้้วยอำำ�นาจหน้้าที่่ป� ระธานศาลปกครองสููงสุุดและอธิิบดีีศาลปกครอง
ชั้้�นต้้น และการบริิหารงานศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๔ (มติิ ก.ศป. จำำ�นวน ๓ ครั้้�ง)
๑๙. การกำำ�หนดตำำ�แหน่่งอื่่�นในกรณีีที่่�ประธานศาลปกครองสููงสุุดดำำ�รงตำำ�แหน่่งครบวาระและยัังไม่่พ้้นจาก
ตำำ�แหน่่งตุุลาการศาลปกครอง (มติิ ก.ศป. จำำ�นวน ๑ ครั้้�ง)
๒๐. การพิิจารณาคััดเลืือกผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานศาลปกครองสููงสุุด (มติิ ก.ศป. จำำ�นวน ๑ ครั้้�ง)
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คณะกรรมการบริิหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.)

คณะกรรมการบริิหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) จััดตั้้ง� ขึ้้น� โดยอาศััยอำำ�นาจตามพระราชบััญญััติจัิ ดตั้้
ั ง� ศาลปกครอง
และวิิธีีพิิจารณาคดีีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิมโดยพระราชบััญญััติิจััดตั้้�งศาลปกครองและวิิธีีพิิจารณา
คดีีปกครอง (ฉบัับที่่� ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่่�ได้้เพิ่่�มหมวด  ๓/๑ คณะกรรมการบริิหารศาลปกครองขึ้้�น โดยกำำ�หนดให้้
คณะกรรมการบริิหารศาลปกครองมีีองค์์ประกอบตามมาตรา ๔๑/๒ และมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ตามมาตรา ๔๑/๘ ดัังนี้้�
องค์ ์ประกอบของคณะกรรมการบริิหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.)2

คณะกรรมการบริิหารศาลปกครอง เรีียกโดยย่่อว่่า “ก.บ.ศป.” ประกอบด้้วย
๑. ก.บ.ศป. โดยตำำ�แหน่่ง ได้้แก่่ ประธานศาลปกครองสููงสุุด  เป็็นประธาน ก.บ.ศป. โดยตำำ�แหน่่ง เลขาธิิการ
คณะกรรมการกฤษฎีีกา และเลขาธิิการคณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือนเป็็นกรรมการ โดยตำำ�แหน่่ง
๒. ก.บ.ศป. ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจากข้้าราชการตุุลาการศาลปกครอง กรรมการบริิหารศาลปกครองผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
ที่่�เป็็นตุุลาการศาลปกครอง จากข้้าราชการตุุลาการในแต่่ละชั้้�นศาลจำำ�นวนแปดคน ดัังนี้้�
(ก) ตุุลาการในศาลปกครองสููงสุุดจำำ�นวนสี่่�คนซึ่่�งได้้รัับเลืือกจากตุุลาการในศาลปกครองสููงสุุด
(ข) ตุุลาการในศาลปกครองชั้้�นต้้นจำำ�นวนสี่่�คนซึ่่�งได้้รัับเลืือกจากตุุลาการในศาลปกครองชั้้�นต้้น
๓. ก.บ.ศป. ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจากข้้าราชการฝ่่ายศาลปกครอง กรรมการบริิหารศาลปกครองผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�เป็็น
ข้้าราชการฝ่่ายศาลปกครองในระดัับไม่่ต่ำำ��กว่่าตำำ�แหน่่งที่่� ก.ศป. กำำ�หนด จำำ�นวนสองคน ซึ่่�งได้้รัับเลืือกจากข้้าราชการ
ฝ่่ายศาลปกครอง ตามวิิธีีการที่่� ก.ศป. ประกาศกำำ�หนดโดยความเห็็นชอบของที่่ป� ระชุุมใหญ่่ตุลุ าการในศาลปกครองสููงสุุด
๔. ก.บ.ศป. ผู้้ท� รงคุุณวุุฒิจิ ากหน่่วยงานภายนอก กรรมการบริิหารศาลปกครองผู้้�ทรงคุุณวุฒิ
ุ ด้ิ า้ นการงบประมาณ 
ด้้านการพััฒนาองค์์กร และด้้านการบริิหารจััดการ ซึ่่�งได้้รัับเลืือกจากประธานกรรมการ และกรรมการ (เลขาธิิการ
คณะกรรมการกฤษฎีีกา เลขาธิิการคณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน กรรมการบริิหารศาลปกครองผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�เป็็น
ตุุลาการศาลปกครอง และกรรมการบริิหารศาลปกครองผู้้�ทรงคุุณวุฒิ
ุ ที่ิ เ่� ป็็นข้้าราชการฝ่่ายศาลปกครองในระดัับไม่่ต่ำำ��กว่่า
ตำำ�แหน่่งที่่� ก.ศป. กำำ�หนด) เป็็นผู้้�เลืือกจากบุุคคลที่่�ไม่่เป็็นหรืือไม่่เคยเป็็นข้้าราชการศาลปกครอง ด้้านละหนึ่่�งคน
๕. เลขานุุการและผู้้�ช่่วยเลขานุุการ ก.บ.ศป. เลขาธิิการสำำ�นัักงานศาลปกครองเป็็นกรรมการและเลขานุุการ
และรองเลขาธิิการสำำ�นัักงานศาลปกครองที่่�เลขาธิิการสำำ�นัักงานศาลปกครองมอบหมายเป็็นผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
อำำ�นาจหน้้าที่่� ของคณะกรรมการบริิหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.)3

ก.บ.ศป. มีีอำำ�นาจหน้้าที่่กำ� ำ�กับั ดููแลการบริิหารราชการศาลปกครองและสำำ�นักั งานศาลปกครอง ในส่่วนที่่ไ� ม่่อยู่่�ใน
อำำ�นาจของที่่�ประชุุมใหญ่่ตุุลาการในศาลปกครองสููงสุุด  ก.ศป. หรืือ ก.ขป. ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย ระเบีียบ แบบแผน
ประเพณีีปฏิิบััติิของทางราชการ และนโยบายของประธานศาลปกครองสููงสุุด โดยให้้มีีอำำ�นาจหน้้าที่่� ดัังต่่อไปนี้้�
(๑) ออกระเบีียบ ประกาศ หรืือหลัักเกณฑ์์เกี่่ย� วกัับการบริิหารราชการศาลปกครองและสำำ�นักั งานศาลปกครอง
(๒) ออกประกาศแบ่่งส่่วนราชการภายในของสำำ�นักั งานศาลปกครอง และกำำ�หนดอำำ�นาจหน้้าที่่ข� องส่่วนราชการ
ดัังกล่่าว
(๓) ให้้ความเห็็นในการเสนอร่่างกฎหมายเกี่่�ยวกัับศาลปกครอง
(๔) พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบในการจััดทำำ�งบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีีเพื่่�อดำำ�เนิินการตามมาตรา ๙๑
(๕) พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบในการบริิหารจััดการงบประมาณของศาลปกครอง
2

มาตรา ๔๑/๒ แห่่งพระราชบััญญััติิจััดตั้้�งศาลปกครองและวิิธีีพิิจารณาคดีีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� ๙)
พ.ศ. ๒๕๖๐
3 มาตรา ๔๑/๘ แห่่งพระราชบััญญััติิจััดตั้้�งศาลปกครองและวิิธีีพิิจารณาคดีีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� ๙)
พ.ศ. ๒๕๖๐
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รายงานประจำำ �ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศาลปกครองและสำำ �นัั กงานศาลปกครอง
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(๖) ออกระเบีียบเกี่่�ยวกัับการงบประมาณ การเงิินและทรััพย์์สิิน รวมทั้้�งการพััสดุุของสำำ�นัักงานศาลปกครอง
(๗) ออกระเบีียบเกี่่�ยวกัับการจ้้างและการแต่่งตั้้�งบุุคคลซึ่่�งมีีความรู้้�ความสามารถอัันจะเป็็นประโยชน์์ต่่อการ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของศาลปกครอง รวมทั้้�งอััตราค่่าตอบแทนการจ้้างด้้วย
(๘) ออกระเบีียบเกี่่ย� วกัับการจััดสวัสดิ
ั กิ าร และการสงเคราะห์์อื่่น� แก่่ข้า้ ราชการศาลปกครอง พนัักงานราชการ
และลููกจ้้างสำำ�นัักงานศาลปกครอง
(๙) กำำ�หนดวัันและเวลาทำำ�งาน วัันหยุุดราชการ และการลาของข้้าราชการศาลปกครอง รวมทั้้�งพนัักงาน
ราชการและลููกจ้้างสำำ�นัักงานศาลปกครอง
(๑๐) กำำ�หนดให้้มีีตรา สััญลัักษณ์์ หรืือเครื่่�องหมายใดเพื่่�อใช้้ในการบริิหารราชการศาลปกครอง รวมทั้้�งกำำ�หนด
หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการในการทำำ�และใช้้ตรา สััญลัักษณ์์ หรืือเครื่่�องหมายนั้้�นไว้้ด้้วย
(๑๑) ออกระเบีียบเกี่่ย� วกัับการแต่่งตั้้ง� กรรมการหรืืออนุุกรรมการของศาลปกครอง หรืือสำำ�นักั งานศาลปกครอง
การกำำ�หนดข้้อห้้ามบุุคคลเป็็นกรรมการหรืืออนุุกรรมการในเวลาเดีียวกัันเกิินจำำ�นวนที่่�กำำ�หนด  และการกำำ�หนดอััตรา
เบี้้�ยประชุุมหรืือค่่าตอบแทนให้้ผู้้�ซึ่่�งได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ อนุุกรรมการ เลขานุุการ หรืือผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
(๑๒) กำำ�กัับดููแลการบริิหารราชการศาลปกครองและสำำ�นัักงานศาลปกครองให้้เป็็นไปตามที่่�บััญญััติิไว้้ใน
พระราชบััญญััติินี้้�หรืือกฎหมายอื่่�น
(๑๓) ยัับยั้้�งการดำำ�เนิินการที่่�ไม่่เป็็นไปตามระเบีียบ ประกาศ หรืือหลัักเกณฑ์์ที่่�ออกตามมาตรานี้้�
(๑๔) พิิจารณาเรื่่�องอื่่�นใดตามที่่�ที่่�ประชุุมใหญ่่ตุุลาการในศาลปกครองสููงสุุด ก.ศป. หรืือ ก.ขป. ร้้องขอ
ผลการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการบริิหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จำำ�แนกตามอำำ�นาจหน้้าที่่�ตามมาตรา ๔๑/๘ แห่่งพระราชบััญญััติิจััดตั้้�งศาลปกครองและวิิธีีพิิจารณาคดีีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่่แ� ก้้ไขเพิ่่�มเติิมโดยพระราชบััญญััติจัิ ดตั้้
ั ง� ศาลปกครองและวิิธีีพิจิ ารณาคดีีปกครอง (ฉบัับที่่� ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบััญญััติิจััดตั้้�งศาลปกครองและวิิธีีพิิจารณาคดีีปกครอง (ฉบัับที่่� ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ และพระราชบััญญััติิจััดตั้้�ง
ศาลปกครองและวิิธีีพิิจารณาคดีีปกครอง (ฉบัับที่่� ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ดัังนี้้�
๑. มาตรา ๔๑/๘ (๑)
จำำ�นวน ๑ เรื่่�อง
๒. มาตรา ๔๑/๘ (๑) ประกอบ (๖)
จำำ�นวน ๑ เรื่่�อง
๓. มาตรา ๔๑/๘ (๑) ประกอบ (๙)
จำำ�นวน ๘ เรื่่�อง
๔. มาตรา ๔๑/๘ (๓)
จำำ�นวน ๒ เรื่่�อง
๕. มาตรา ๔๑/๘ (๔)
จำำ�นวน ๒ เรื่่�อง
๖. มาตรา ๔๑/๘ (๕)
จำำ�นวน ๑๓ เรื่่�อง
๗. มาตรา ๔๑/๘ (๖)
จำำ�นวน ๒ เรื่่�อง
๘. มาตรา ๔๑/๘ (๖/๑)
จำำ�นวน ๑ เรื่่�อง
๙. มาตรา ๔๑/๘ (๘)
จำำ�นวน ๕ เรื่่�อง
คณะกรรมการข้้าราชการฝ่่ายศาลปกครอง (ก.ขป.)

คณะกรรมการข้้าราชการฝ่่ายศาลปกครอง (ก.ขป.) จััดตั้้�งขึ้้�นโดยอาศััยอำำ�นาจตามพระราชบััญญััติิจััดตั้้�ง
ศาลปกครองและวิิธีีพิิจารณาคดีีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้้ไขเพิ่่�มเติิมโดยพระราชบััญญััติิจััดตั้้�งศาลปกครองและ
วิิธีีพิจิ ารณาคดีีปกครอง (ฉบัับที่่� ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำำ�หนดให้้คณะกรรมการข้้าราชการฝ่่ายศาลปกครองมีีองค์์ประกอบ
ตามมาตรา ๘๑ และมีีหน้้าที่่�ตามมาตรา ๘๔
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องค์ ์ประกอบของคณะกรรมการข้้าราชการฝ่่ายศาลปกครอง4

คณะกรรมการข้้าราชการฝ่่ายศาลปกครอง เรีียกโดยย่่อว่่า “ก.ขป.” ประกอบด้้วย
(๑) ประธานศาลปกครองสููงสุุด หรืือรองประธานศาลปกครองสููงสุุดที่่�ประธานศาลปกครองสููงสุุดมอบหมาย
เป็็นประธานกรรมการ
(๒) เลขาธิิการสำำ�นัักงานศาลปกครอง และเลขาธิิการคณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน เป็็นกรรมการ
(๓) กรรมการข้้าราชการฝ่่ายศาลปกครองผู้้�ทรงคุุณวุฒิ
ุ ที่ิ เ่� ป็็นตุุลาการศาลปกครอง จำำ�นวนสี่่ค� น ซึ่ง่� ได้้รับั เลืือก
จากตุุลาการในศาลปกครองสููงสุุด จำำ�นวนสองคน และได้้รัับเลืือกจากตุุลาการในศาลปกครองชั้้�นต้้น จำำ�นวนสองคน
(๔) กรรมการข้้าราชการฝ่่ายศาลปกครองผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�เป็็นข้้าราชการฝ่่ายศาลปกครองในระดัับไม่่ต่ำำ��กว่่า
ตำำ�แหน่่งที่่� ก.ศป. กำำ�หนด จำำ�นวนสี่่�คน ซึ่่�งได้้รัับเลืือกจากข้้าราชการฝ่่ายศาลปกครอง
(๕) กรรมการข้้าราชการฝ่่ายศาลปกครองผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้านการพััฒนาองค์์กรและด้้านการบริิหารจััดการ
ที่่�ไม่่เป็็นหรืือไม่่เคยเป็็นข้้าราชการฝ่่ายศาลปกครอง ด้้านละหนึ่่�งคน ซึ่่�งได้้รัับเลืือกจากประธานกรรมการและกรรมการ
ตาม (๒) (๓) และ (๔)
ให้้ ก.ขป. แต่่งตั้้�งข้้าราชการฝ่่ายศาลปกครองเป็็นเลขานุุการ และผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
อำำ�นาจหน้้าที่่� ของคณะกรรมการ5

ก.ขป. มีีอำำ�นาจออกระเบีียบหรืือประกาศเกี่่�ยวกัับการบริิหารงานบุุคคลและการดำำ�เนิินการอื่่�นของสำำ�นัักงาน
ศาลปกครองในเรื่่�อง ดัังต่่อไปนี้้�
(๑) การกำำ�หนดคุุณสมบััติิ การคััดเลืือก การบรรจุุ การแต่่งตั้้�ง การทดลองปฏิิบััติิหน้้าที่่�ราชการ การย้้าย
การเลื่่�อนตำำ�แหน่่ง การพ้้นจากตำำ�แหน่่ง การเลื่่�อนเงิินเดืือน การออกจากราชการ วิินััย การสอบสวน การสั่่�งพัักราชการ
การสั่่�งให้้ออกจากราชการไว้้ก่่อน และการลงโทษทางวิินััย การร้้องทุุกข์์ และการอุุทธรณ์์การลงโทษสำำ�หรัับข้้าราชการ
ฝ่่ายศาลปกครอง
(๒) การรัักษาราชการแทนและการปฏิิบััติิราชการแทนในตำำ�แหน่่งของข้้าราชการฝ่่ายศาลปกครอง
(๓) การกำำ�หนดเครื่่�องแบบและการแต่่งกายของข้้าราชการฝ่่ายศาลปกครอง
(๔) การแต่่งตั้้�งบุุคคลหรืือคณะบุุคคลเพื่่�อดำำ�เนิินกิิจการใด ๆ ตามแต่่จะมอบหมาย
(๕) การรัักษาทะเบีียนประวััติิและควบคุุมการเกษีียณอายุุของข้้าราชการฝ่่ายศาลปกครอง
(๖) การกำำ�หนดวิิธีีการและเงื่่อ� นไขในการจ้้างพนัักงานราชการและลููกจ้้างสำำ�นักั งานศาลปกครอง การกำำ�หนด
เครื่่�องแบบและการแต่่งกาย วิินััย การสอบสวนและการลงโทษทางวิินััย การร้้องทุุกข์์ การอุุทธรณ์์ การรัักษาทะเบีียน
ประวััติิ รวมทั้้�งการอื่่�นที่่�จำำ�เป็็นของพนัักงานราชการและลููกจ้้างสำำ�นัักงานศาลปกครอง
(๗) พิิจารณาเสนอแนะต่่อ ก.บ.ศป. ในการออกประกาศแบ่่งส่่วนราชการภายในของสำำ�นัักงานศาลปกครอง
และกำำ�หนดอำำ�นาจหน้้าที่่�ของส่่วนราชการดัังกล่่าว
(๘) พิิจารณาเสนอแนะต่่อ ก.บ.ศป. ในการออกระเบีียบการจััดสวัสดิ
ั กิ ารและการสงเคราะห์์อื่่น� แก่่ข้า้ ราชการ
ฝ่่ายศาลปกครอง และพนัักงานราชการและลููกจ้้างสำำ�นัักงานศาลปกครอง
(๙) การกำำ�หนดกิิจการอื่่�นที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจและหน้้าที่่�ของ ก.ขป.

4

มาตรา ๘๑ แห่่งพระราชบััญญััติิจััดตั้้�งศาลปกครองและวิิธีีพิิจารณาคดีีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� ๙)
พ.ศ. ๒๕๖๐
5 มาตรา ๘๔ แห่่งพระราชบััญญััติิจััดตั้้�งศาลปกครองและวิิธีีพิิจารณาคดีีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� ๙)
พ.ศ. ๒๕๖๐
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รายงานประจำำ �ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศาลปกครองและสำำ �นัั กงานศาลปกครอง
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ผลการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการข้้าราชการฝ่่ายศาลปกครอง

คณะกรรมการข้้าราชการฝ่่ายศาลปกครอง มีีหน้้าที่่�ในการออกระเบีียบหรืือประกาศเกี่่�ยวกัับการบริิหาร
งานบุุคคลและการดำำ�เนิินการอื่่น� ของสำำ�นักั งานศาลปกครอง ซึ่่ง� ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการข้้าราชการ
ฝ่่ายศาลปกครอง ได้้มีีมติิในเรื่่�องต่่าง ๆ ได้้แก่่
๑. กำำ�หนดคุุณสมบััติิ การคััดเลืือก การบรรจุุ การแต่่งตั้้�ง การทดลองปฏิิบััติิหน้้าที่่�ราชการ การย้้าย
การเลื่่�อนตำำ�แหน่่ง การพ้้นจากตำำ�แหน่่ง การเลื่่�อนเงิินเดืือน การออกจากราชการ วิินััย การสอบสวน การสั่่�งพัักราชการ
การสั่่�งให้้ออกจากราชการไว้้ก่่อน และการลงโทษทางวิินััย การร้้องทุุกข์์ และการอุุทธรณ์์การลงโทษสำำ�หรัับข้้าราชการ
ฝ่่ายศาลปกครอง (มติิ ก.ขป. จำำ�นวน ๖ ครั้้�ง)
๒. การแต่่งตั้้ง� บุุคคลหรืือคณะบุุคคลเพื่่�อดำำ�เนิินกิิจการใด ๆ ตามแต่่จะมอบหมาย (มติิ ก.ขป. จำำ�นวน ๑๑ ครั้้ง� )
๓. การกำำ�หนดวิิธีีการและเงื่่อ� นไขในการจ้้างพนัักงานราชการและลููกจ้้างสำำ�นักั งานศาลปกครอง การกำำ�หนด
เครื่่�องแบบและการแต่่งกาย วิินััย การสอบสวนและการลงโทษทางวิินััย การร้้องทุุกข์์ การอุุทธรณ์์ การรัักษาทะเบีียน
ประวััติิ รวมทั้้�งการอื่่�นที่่�จำำ�เป็็นของพนัักงานราชการและลููกจ้้างสำำ�นัักงานศาลปกครอง (มติิ ก.ขป. จำำ�นวน ๑ ครั้้�ง)
๔. การกำำ�หนดกิิจการอื่่�นที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจหน้้าที่่�ของ ก.ขป. (มติิ ก.ขป. จำำ�นวน ๘ ครั้้�ง)

๓.	วิิ สััยทัั ศน์์ พัั นธกิิ จ แผนแม่่ บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปีี
และแผนปฏิิ บััติิราชการของสำำ �นัั กงานศาลปกครอง
ระยะ ๕ ปีี
วิิสััยทััศน์ศ
์ าลปกครอง ๒๐ ปีี (พ.ศ. ๒๕๘๐)
อำำ�นวยความยุุ ติิธรรมทางปกครองด้้วยความเป็็นธรรม รวดเร็็ ว ทัันสมััย
เพื่่� อเสริิมสร้้างธรรมาภิิบาลในสัังคม และเป็็นศาลแห่่ งความเป็็นเลิิศ
หรืือเป็็นคติิพจน์์ว่่า “เป็็นธรรม รวดเร็็ ว ทัันสมััย”

พัันธกิิจที่่� ๑

พัันธกิิจ
พัันธกิิจที่่� ๓

พิิพากษาคดีีและบัังคัับคดีีด้้วยความถููกต้้อง
เป็็นธรรม รวดเร็็ว และเกิิดสััมฤทธิิผล ทุุกภาคส่่วน
ในสัังคมเข้้าถึึงการอำำ�นวยความยุุติธิ รรมทางปกครอง
ได้้โดยง่่าย และทั่่�วถึึง

ย ก ร ะ ดัั บ ก า ร ดำำ� เ นิิ น ง า น ข อ ง
ศ า ล ป ก ค ร อ ง ใ ห้้ มีี ป ร ะ สิิ ทธิิ ภ า พ 
มีีคุุ ณ ภาพ  ตามมาตรฐานสากล  และ
มีีธรรมาภิิ บ าล  เพื่่� อ ให้้ ทุุ ก ภาคส่่ ว น
ในสัังคมได้้รับั การบริิการอย่่างมีีคุุณภาพ

พัันธกิิจที่่� ๔

ส่่ ง เ สริิ ม แ ล ะ เ ผ ย แ พร่่ ค ว า ม รู้้�
ความเข้้ า ใจในด้้ า นสิิ ทธิิ แ ละหน้้ า ที่่�
ต า ม ก ฎ ห ม า ย ป ก ค ร อ ง แ ล ะ ห ลัั ก
ปฏิิ บัั ติิ ร าชการที่่� ดีี จากแนวคำำ�วิิ นิิ จ ฉัั ย
ของศาลปกครองให้้ แ ก่่ ทุุ ก ภาคส่่ ว น
ในสัังคม

พัันธกิิจที่่� ๒

วางหลัั ก ปฏิิ บัั ติิ ร าชการทางปกครอง
ที่่เ� ป็็นบรรทััดฐานในการใช้้อำ�ำ นาจทางปกครอง
ที่่� เ ป็็ น ธรรม เพื่่� อ ป้้ อ งกัั น และลดการเกิิ ด
ข้้อพิิพาททางปกครอง
พัันธกิิจที่่� ๕

เสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์และเครืือข่่าย
ความร่่วมมืือทางการศาล ทางวิิชาการ
และอื่่� น ๆ ที่่� จำำ� เป็็ น ทั้้� ง ในประเทศ
และต่่างประเทศ
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ศาลปกครองได้้กำำ�หนดแผนที่่�นำำ�ทาง หรืือ Road Map เพื่่�อบรรลุุวิิสััยทััศน์์ศาลปกครองในระยะ ๒๐ ปีี โดยกำำ�หนดเป้้าหมายสำำ�คััญ
ที่่�ต้้องการบรรลุุเมื่่�อสิ้้�นสุุดแผนแม่่บทศาลปกครองทุุกระยะ ๕ ปีี ดัังนี้้�
แผนแม่่ บทศาลปกครอง ระยะที่่� ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ในปีี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ศาลปกครองจะพัั ฒ นา
การบริิหารจััดการคดีีและการจััดการองค์์กรให้้มีีประสิิทธิภิ าพยิ่่�งขึ้้น�
และเมื่่�อสิ้้�นสุุดปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศาลปกครองจะเป็็น
ศาลที่่� มีี การบริิ ห ารจัั ด การคดีี  การพิิ จ ารณาพิิ พ ากษาคดีี 
และการบัังคัับคดีี  เป็็นไปตามกรอบเวลามาตรฐานที่่�กำำ�หนด 
มีีระบบต้้นแบบระบบศาลปกครองอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Admincourt)
และเป็็นองค์์กรแห่่งความสุุข (Happy Organization) พร้้อมรัับ
การตรวจสอบ (Accountability) จากทุุกภาคส่่วน
ทั้้� ง นี้้� คณะกรรมการบริิ ห ารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.)
มีีคำำ�สั่่ง� ที่่� ๘/๒๕๖๒ ลงวัันที่่� ๑๖ กัันยายน ๒๕๖๒ ให้้ใช้้แผนแม่่บท
ศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปีี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และคำำ�สั่่�งที่่�
๙/๒๕๖๒ ลงวัันที่่� ๑๖ กัันยายน ๒๕๖๒ ให้้ใช้้แผนปฏิิบััติิราชการ
ของสำำ�นัักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปีี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
(ในวาระแรก ระยะ ๓ ปีี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

แผนแม่่ บทศาลปกครอง ระยะที่่� ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ศาลปกครองจะเป็็นระบบ
ศาลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Admincourt) และมีีมาตรฐานการบริิหาร
จััดการคดีีที่่�เป็็นสากล 
แผนแม่่ บทศาลปกครอง ระยะที่่� ๓
(พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕)

ในปีี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๕ ศาลปกครองจะเป็็ น
ศาลปกครองอััจฉริิยะ (Smart Admincourt)
แผนแม่่ บทศาลปกครอง ระยะที่่� ๔
(พ.ศ. ๒๕๗๕ - ๒๕๘๐)

ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๘๐ ศาลปกครองจะเป็็นศาล
แห่่งความเป็็นเลิิศ (Court Excellence)

เป้้ าประสงค์ ์หลััก/ตััวชี้้ วั� ด
ั เป้้ าประสงค์ ์หลััก ระยะ ๒๐ ปีี
เป้้ าประสงค์ ์หลััก

ตััวชี้้ วั� ด
ั ระยะ ๕ ปีีแรกของเป้้ าประสงค์ ์หลััก

๑. ทุุกภาคส่่วนในสัังคมมีีความเชื่่�อมั่่�นในระดัับสููง
ต่่อการอำำ�นวยความยุุติิธรรมของศาลปกครอง
๒. การดำำ�เนิินงานและการอำำ�นวยความยุุติธิ รรม
ทางปกครองเป็็นไปตามเกณฑ์์มาตรฐานที่่�กำำ�หนด

๑. ร้้อยละของประชาชนที่่�มีีความเชื่่�อมั่่�นต่่อ
การอำำ�นวยความยุุติธิ รรมของศาลปกครอง (ร้้อยละ ๙๐)
๒. ศาลปกครองมีีการดำำ� เนิิ น งานและการ
อำำ�นวยความยุุติธิ รรมทางปกครองตามเกณฑ์์มาตรฐาน
ที่่�กำำ�หนด (ระดัับ ๔ คะแนนไม่่น้้อยกว่่า ๔๐๐ - ๔๙๙
คะแนน)

แผนปฏิิบััติิ ราชการของสำำ�นัก
ั งานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปีี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
(ในวาระแรก ระยะ ๓ ปีี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕))

ประกอบด้้วย
แผนปฏิิบััติิราชการด้้านที่่� ๑
แผนปฏิิบััติิราชการด้้านที่่� ๒
แผนปฏิิบััติิราชการด้้านที่่� ๓
แผนปฏิิบััติิราชการด้้านที่่� ๔
แผนปฏิิบััติิราชการด้้านที่่� ๕

การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิหารจััดการคดีีปกครอง
การเสริิมสร้้างธรรมาภิิบาลในสัังคม
การพััฒนาศาลปกครองอััจฉริิยะ (Smart Admincourt)
การพััฒนาระบบการบริิหารจััดการองค์์กรสู่่�ความเป็็นเลิิศ
การยกระดัับความร่่วมมืือทั้้�งในและต่่างประเทศ การวิิจััยและพััฒนานวััตกรรม
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รายงานประจำำ �ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศาลปกครองและสำำ �นัั กงานศาลปกครอง
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๔. นโยบายและทิิ ศทางการดำำ �เนิิ นงาน
นโยบายประธานศาลปกครองสูู งสุุ ด
ปีีแห่่ งการพััฒนาการอำำ�นวยความยุุ ติิธรรม
ทางปกครองให้้เป็็นไปตามมาตรฐาน
อัันเป็็นที่่� ยอมรัับของทุุ กภาคส่่ วน
และในระดัับสากลและสอดคล้้องกัับชีีวิิตวิิถีีใหม่่
(New normal)

นายปิิ ยะ ปะตัั งทา
ประจำำ �ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่่�อให้้การขัับเคลื่่�อนภารกิิจของศาลปกครองในการอำำ�นวยความยุุติธิ รรมเป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเรีียบร้้อย
และสอดคล้้องกัับแผนแม่่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปีี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และวิิสัยั ทััศน์์ศาลปกครองที่่กำ� ำ�หนดว่่า
“อำำ�นวยความยุุติิธรรมทางปกครองด้้วยความเป็็นธรรม รวดเร็็ว ทัันสมััย เพื่่�อเสริิมสร้้างธรรมาภิิบาลในสัังคม
และเป็็นศาลแห่่งความเป็็นเลิิศ” โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเพื่่�อให้้สามารถตอบสนองต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของสัังคม
สู่่�ชีีวิิตวิิถีีใหม่่ (New normal) ของประชาชน และการให้้บริิการของหน่่วยงานภาครััฐ ประธานศาลปกครองสููงสุุด
จึึงกำำ�หนดนโยบายการดำำ�เนิินงานของศาลปกครองประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดัังนี้้�
๑. การพััฒนามาตรฐานในการอำำ�นวยความยุุติิธรรมทางปกครองอย่่างต่่อเนื่่�องให้้เป็็นไปตามมาตรฐาน
อัันเป็็นที่่�ยอมรัับในระดัับสากล ทั้้�งในด้้านระบบการทำำ�งาน โครงสร้้างพื้้�นฐาน และบุุคลากร
๑.๑ การพััฒนาการอำำ�นวยความยุุติธิ รรมทางปกครองที่่เ� ป็็นมาตรฐาน โดยมุ่่�งเน้้นให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุด
ต่่อประชาชน หน่่วยงานทางปกครองและเจ้้าหน้้าที่่ข� องรััฐ ซึ่่ง� เป็็นผู้้รั� บั บริิการ และการคุ้้�มครองประโยชน์์สาธารณะ
๑.๑.๑ พััฒนาให้้การอำำ�นวยความยุุติธิ รรมทางปกครองมีีกรอบระยะเวลาที่่ชั� ดั เจน มีีความรวดเร็็ว
รวมทั้้�งนำำ�กระบวนการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทในคดีีปกครองซึ่่�งเป็็นวิิธีีการที่่�สามารถทำำ�ให้้ข้้อพิิพาทยุุติิลงด้้วยดีีภายใน
ระยะเวลาที่่�รวดเร็็ว มาใช้้ให้้มากยิ่่�งขึ้้�น เพื่่�อให้้คู่่�กรณีีได้้รัับความยุุติิธรรมโดยไม่่ล่่าช้้า และสามารถแก้้ไขเยีียวยา
ความเดืือดร้้อนเสีียหายของประชาชนและคู่่�กรณีีได้้ทัันการณ์์
๑.๑.๒ ส่่งเสริิมให้้ประชาชนและทุุกภาคส่่วนในสัังคมสามารถเข้้าถึึงการอำำ�นวยความยุุติิธรรม
ทางปกครอง โดยเรีียบง่่ า ย มีีความสะดวก และไม่่ สิ้้� น เปลืื อ งค่่ า ใช้้ จ่่ า ย ด้้ ว ยช่่ อ งทางสมัั ย ใหม่่ ที่่� ส อดคล้้ อ งกัั บ
ความเปลี่่�ยนแปลงของสัังคม และชีีวิิตวิิถีีใหม่่ (New normal) ของประชาชนผ่่านระบบงานคดีีปกครองอิิเล็็กทรอนิิกส์์
และการพิิจารณาคดีีโดยวิิธีีการทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์หรืือระบบการประชุุมทางจอภาพ  ซึ่่�งเป็็นระบบที่่�มีีความสะดวก
รวดเร็็ว โปร่่งใส และมีีค่่าใช้้จ่่ายน้้อย
๑.๑.๓ นำำ�เอาระบบฐานข้้อมููลขนาดใหญ่่มาใช้้ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพแก่่การพิิจารณาพิิพากษาคดีี
และการให้้บริิการประชาชน เพื่่�อเป็็นฐานในการพััฒนาระบบองค์์ความรู้้�ทางกฎหมายและวิิทยาการ และระบบสนัับสนุุน
การจััดทำำ�คำำ�พิิพากษา/คำำ�สั่่�งศาลปกครอง ด้้วยเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยและมีีความเหมาะสม
๑.๒ การสร้้างเสริิมและพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�จำำ�เป็็นต่่อการปฏิิบััติิงานและกระบวนการทำำ�งาน
ของศาลปกครอง

������

27

๑.๒.๑ ปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งานหรืือกระบวนวิิธีีพิจิ ารณาคดีีให้้มีีความกระชัับ สะดวก รวดเร็็ว
ตามแนวคิิดสมััยใหม่่ของการอำำ�นวยความยุุติิธรรม
๑.๒.๒ จััดให้้มีีโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่จำ� �ำ เป็็นต่่อการปฏิิบัติั งิ าน เช่่น การพััฒนาระบบฐานข้้อมููลขนาดใหญ่่
เพื่่�อการพิิจารณาพิิพากษาคดีีและการบริิการประชาชน ห้้องพิิจารณาคดีี ห้้องไต่่สวน ห้้องไกล่่เกลี่่ย� ฯลฯ เพื่่�อให้้มีีความพร้้อม
ในการรองรัับการอำำ�นวยความยุุติิธรรมทางปกครองได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
๑.๒.๓ พััฒนาเครื่่อ� งมืือทางเทคโนโลยีีสารสนเทศ และนวััตกรรมที่่มีี� ประสิิทธิภิ าพสููงและสอดคล้้อง
กัับแนวคิิดการทำำ�งานสมััยใหม่่ เช่่น การพััฒนาระบบปััญญาประดิิษฐ์์ (Artificial Intelligence: AI) เพื่่�อสนัับสนุุนการ
ยกระดัับการปฏิิบัติั งิ าน สู่่�การเป็็นศาลปกครองอััจฉริิยะ (Smart Admincourt) การพััฒนา Mobile Application ระบบงาน
คดีีปกครองอิิเล็็กทรอนิิกส์์เพื่่�อประชาชน การพััฒนาระบบข้้อมููลองค์์ความรู้้�ที่่�สามารถเข้้าถึึงได้้ง่่ายและมีีคุุณภาพ ฯลฯ
๑.๓ การพััฒนาบุุคลากรเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและผลสััมฤทธิ์์�ในการอำำ�นวยความยุุติิธรรมทางปกครอง
๑.๓.๑ มุ่่�งเน้้ น การพัั ฒ นาและส่่ ง เสริิ ม ให้้ บุุ ค ลากรมีีความสามารถในการเรีียนรู้้�แ ละมีีทัั ก ษะ
ที่่�สอดคล้้องและจำำ�เป็็นต่่อการปฏิิบััติิงานในสภาพแวดล้้อมสมััยใหม่่
๑.๓.๒ส่่งเสริิมให้้บุคุ ลากรศาลปกครองปฏิิบัติั ติ ามค่่านิิยมหลัักของศาลปกครอง6 รวมทั้้�งวััฒนธรรม
ศาลปกครอง (TRUST) และการเป็็นองค์์กรแห่่งความสุุขต้้นแบบ
๑.๓.๓ พิิจารณาดำำ�เนิินการให้้มีีอััตรากำำ�ลัังบุุคลากรที่่�เหมาะสมและสอดคล้้องกัับปริิมาณคดีี
ที่่�รัับผิิดชอบ
๑.๓.๔ ส่่งเสริิมให้้บุคุ ลากรมีีสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานที่่ดีี มีีสุ
� ขุ ภาพพลานามััยแข็็งแรง มีีสภาพจิิตใจ
ที่่�มีีความสุุขและมีีทััศนคติิที่่�เอื้้�อต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในการอำำ�นวยความยุุติิธรรม
๒. การมุ่่�งเน้้นให้้กระบวนการยุุติิธรรมทางปกครองเป็็นกลไกในการจััดการข้้อพิิพาทที่่�เป็็นปััญหาสำำ�คััญ
ซึ่่�งจะมีีผลต่่อความเป็็นอยู่่� การคุ้้�มครองสิิทธิิเสรีีภาพ และการปกป้้องคุ้้�มครองทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
๒.๑ ยกระดัับการพิิจารณาพิิพากษาคดีีปกครองที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเป็็นอยู่่�  หรืือสิิทธิิเสรีีภาพของ
ประชาชน เช่่น การประกอบอาชีีพ การทำำ�กิินในที่่�ดิิน การดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพิิจารณาของรััฐ ฯลฯ ให้้เกิิด
ผลสััมฤทธิ์์�ที่่�ชััดเจนยิ่่�งขึ้้�นในด้้านความเป็็นธรรมและได้้ผลรวดเร็็ว เพื่่�อให้้ประชาชนผู้้�ได้้รัับความเดืือดร้้อนเสีียหาย
และหน่่วยงานภาครััฐสามารถปรัับตััวได้้อย่่างสอดคล้้องกัับสภาพทางสัังคมและเศรษฐกิิจที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
๒.๒ พัั ฒ นาการอำำ� นวยความยุุ ติิ ธ รรมทางปกครองในข้้ อ พิิ พ าทเกี่่� ย วกัั บ ทรัั พ ยากรธรรมชาติิ แ ละ
สิ่่� ง แวดล้้อมให้้ มีี ประสิิ ทธิิ ภ าพและก่่ อ ให้้ เ กิิ ด ผลสัั ม ฤทธิ์์� ที่่� เ ป็็ น รููปธรรมอย่่ า งแท้้ จ ริิ ง ในการปกป้้ อ งคุ้้�มครอง
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
๓. การสานต่่อและขยายความร่่วมมืือกัับองค์์กรภายนอก ทั้้�งที่่เ� ป็็นองค์์กรภาครััฐและภาคประชาชน รวมทั้้�ง
องค์์กรต่่างประเทศ
๓.๑ ส่่งเสริิมความร่่วมมืือกัับองค์์กรภาครััฐ เพื่่�อให้้เกิิดแนวทางการปฏิิบััติิราชการที่่�ถููกต้้องและเป็็น
ประโยชน์์ต่่อการขัับเคลื่่�อนการบริิหารราชการแผ่่นดิินและการจััดทำำ�บริิการสาธารณะ
๓.๒ ส่่งเสริิมให้้ภาคประชาชนมีีส่่วนร่่วมกัับการพััฒนาการให้้บริิการของศาลปกครองในมิิติที่ิ ห่� ลากหลาย
๓.๓ สร้้างความร่่วมมืือทางการศาลและทางวิิชาการกัับองค์์กรต่่าง ๆ เพื่่�อร่่วมกัันขัับเคลื่่�อนการพััฒนา
นวััตกรรมในระบบบริิหารงานศาลและกระบวนการยุุติธิ รรมทางปกครองให้้เป็็นมาตรฐานอัันเป็็นที่่ย� อมรัับในระดัับสากล
6ค่่านิิยมหลัักของศาล (Court Core Values) ๑๐ ประการ: (๑) ความเสมอภาค (Equality before the law) (๒) ความเป็็นธรรม

(Fairness) (๓) ความเป็็นกลาง (Impartiality) (๔) ความเป็็นอิิสระในการพิิจารณาพิิพากษาคดีี (Independence of decision-making)
(๕) ความซื่่อ� สััตย์์ (Integrity) (๖) ความโปร่่งใส (Transparency) (๗) การเปิิดโอกาสให้้เข้้าถึึง (Accessibility) (๘) ความรวดเร็็ว (Timeliness)
(๙) มาตรฐานในการพิิจารณาคดีี (Certainty) และ (๑๐) หลัักความสุุขในการทำำ�งาน (Happiness)
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๕. ภาพถ่่ าย รายนามผู้้� บริิ หารศาลปกครองสูู งสุุ ด อธิิ บดีี
ศาลปกครองชั้้� นต้้ น และผู้้� บริิ หารสำำ �นัั กงานศาลปกครอง
ผู้้�บริิ หารศาลปกครอง

นายชาญชัั ย แสวงศัั กดิ์์�

ประธานศาลปกครองสููงสุุด

นายวิิ ษณุุ วรัั ญญูู

นายปิิ ยะ ปะตัั งทา

นายวรพจน์์ วิิ ศรุุ ตพิิชญ์์

รองประธานศาลปกครองสููงสุุด

รองประธานศาลปกครองสููงสุุด

นายสุุ เมธ รอยกุุ ลเจริิ ญ

นายประสิิ ทธิ์์� ศัักดิ์์� มีีลาภ

นายสุุ ชาติิ มงคลเลิิ ศลพ

ตุุลาการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
ในศาลปกครองปกครองสููงสุุด

รองประธานศาลปกครองสููงสุุด

รองประธานศาลปกครองสููงสุุด

รองประธานศาลปกครองสููงสุุด

������

นายพรชัั ย มนัั สศิิ ริิ เพ็็ ญ

ประธานแผนกคดีีสิ่่�งแวดล้้อม
ในศาลปกครองสููงสุุด

นายสมรรถชัั ย วิิ ศาลาภรณ์์

ประธานแผนกคดีีบริิหารงานบุุคคล
ในศาลปกครองสููงสุุด

นายประวิิ ตร บุุ ญเทีียม

ประธานแผนกคดีีละเมิิดและความรัับผิิดอย่่างอื่่�น
ในศาลปกครองสููงสุุด

29

นางมณีีวรรณ พรหมน้้ อย

ประธานแผนกคดีีวิินััยการคลััง
และการงบประมาณ
ในศาลปกครองสููงสุุด 

นายสมชาย เอมโอช

ประธานแผนกคดีีบริิหารราชการแผ่่นดิิน
ในศาลปกครองสููงสุุด

ข้้อมููล ณ วัันที่่� ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๔
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อธิิ บดีี ศาลปกครองชั้้� นต้้ น

๑. นายสุุ ชาติิ ศรีีวรกร

อธิิบดีีศาลปกครองกลาง

อธิิบดีีศาลปกครองขอนแก่่น

๒. นายเมธีี ชัั ยสิิ ทธิ์์�

๓. นายรัั งสิิ กร อุุ ปพงศ์์

๔. นายเกีียรติิ ภููมิิ แสงศศิิ ธร

๕. นายสะเทื้้� อน ชูู สกุุ ล

๖. นายภิิ รััตน์์ เจีียรนัั ย

๗. นายสมศัั กดิ์์� ตัั ณฑเลขา

๘. นายฉัั ตรชัั ย นิิ ติิภัักดิ์์�

๙. นายวชิิ ระ ชอบแต่่ ง

๑๐. นายสมมาศ รัั ฐพิิ ทัักษ์์ สัั นติิ

อธิิบดีีศาลปกครองยะลา

๑๑. นางสาวสายทิิ พย์์
สุุ คติิ พัันธ์์

๑๒. นายอาทร คุุ ระวรรณ

๑๔. นายพิิ นิิจ มั่่� นสัั มฤทธิ์์�

๑๕. นายชาชิิ วััฒน์์ ศรีีแก้้ ว

อธิิบดีีศาลปกครองนครศรีีธรรมราช

อธิิบดีีศาลปกครองภููเก็็ต

๑๓. นายไพศาล บุุ ญเกิิ ด

อธิิบดีีศาลปกครองสุุพรรณบุุรีี

อธิิบดีีศาลปกครองนครสวรรค์์

อธิิบดีีศาลปกครองอุุดรธานีี

อธิิบดีีศาลปกครองเชีียงใหม่่

อธิิบดีีศาลปกครองพิิษณุุโลก

อธิิบดีีศาลปกครองระยอง

อธิิบดีีศาลปกครองนครราชสีีมา

อธิิบดีีศาลปกครองเพชรบุุรีี

อธิิบดีีศาลปกครองสงขลา

อธิิบดีีศาลปกครองอุุบลราชธานีี

ข้้อมููล ณ วัันที่่� ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๔
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นายอติิ โชค ผลดีี

เลขาธิิการสำำ�นัักงานศาลปกครอง

นางสมฤดีี ธัั ญญสิิ ริิ

นางสาวธรรมรัั งสีี วรรณโก

นายยุุ ทธนา ศรีีตระกูู ล

นายประพัั ฒน์์ ตัั นสุุ วรรณนนท์์

นางสาวสุุ รางคณา
หิิ รััญวัั ฒนสิิ น

นายจำำ �นงค์์ ถาวรวิิ สิิทธิ์์�

นางสาวปรานีี สุุ ขศรีี

นางสาวกลิ่่� นแก้้ ว
นพวงศ์์ ณ อยุุ ธยา

รองเลขาธิิการ
สำำ�นัักงานศาลปกครอง

ที่่�ปรึึกษา
สำำ�นัักงานศาลปกครอง

รองเลขาธิิการ
สำำ�นัักงานศาลปกครอง

ที่่�ปรึึกษา
สำำ�นัักงานศาลปกครอง

รองเลขาธิิการ
สำำ�นัักงานศาลปกครอง

ที่่�ปรึึกษา
สำำ�นัักงานศาลปกครอง

รองเลขาธิิการ
สำำ�นัักงานศาลปกครอง

ที่่�ปรึึกษา
สำำ�นัักงานศาลปกครอง

ข้้อมููล ณ วัันที่่� ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๔
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๖. ภาพรวมด้้ านทรัั พยากรบุุ คคล

อัั ตรากำำ �ลัังบุุ คลากรของศาลปกครอง
รวมทั้้� งสิ้้� น ๓,๓๑๓ คน

๑. ตุุ ลาการศาลปกครอง

จำำ�นวน ๒๖๙ คน

ตุุลาการศาลปกครองสููงสุุด
จำำ�นวน ๕๙ คน

ตุุลาการศาลปกครองชั้้�นต้้น
จำำ�นวน ๑๙๑ คน

๒. ข้้าราชการ
ฝ่่ายศาลปกครอง

๓. พนัักงานราชการ
ศาลปกครอง

จำำ�นวน ๒,๒๗๘ คน

จำำ�นวน ๗๔๙ คน

ตุุลาการประจำำ�ศาลปกครอง
ชั้้�นต้้น จำำ�นวน ๑๙ คน

๔. ลูู กจ้้างประจำำ�

จำำ�นวน ๑๗ คน

ข้้อมููล ณ วัันที่่� ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๔

๑

ส่่ วนที่่�

ภาพรวมการเปรีียบเทีียบ
ผลการดำำ �เนิิ นงาน

ระหว่่ างปีี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
๑. เปรีียบเทีียบงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
๒. สรุุปประเด็็นข้้อสัังเกตของวุุฒิิสภาในการเสนอรายงานการปฏิิบััติิงาน
ของศาลปกครองและสำำ�นัักงานศาลปกครอง ประจำำ�ปีี ๒๕๖๒
๓. สรุุปประเด็็นข้้อสัังเกตของวุุฒิิสภาในการเสนอรายงานการปฏิิบััติิงาน
ของศาลปกครองและสำำ�นัักงานศาลปกครอง ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓
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รายงานประจำำ �ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศาลปกครองและสำำ �นัั กงานศาลปกครอง
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๑. เปรีียบเทีียบงบประมาณรายจ่่ ายประจำำ �ปีีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
สำำ�นัก
ั งานศาลปกครองได้้รับ
ั การจััดสรรงบประมาณตามพระราชบััญญััติิ
�
งบประมาณรายจ่่ ายประจำำ�ปีี ตั้้งแต่่
ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ดัังนี้้ �

ปีีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

วงเงิินงบประมาณที่่� สำำ�นัก
ั งานศาลปกครองได้้รับ
ั จััดสรร

วงเงิินงบประมาณ
ของประเทศ
(ล้้านบาท)

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐๐๐
๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐๐๐
๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐๐๐

๒,๖๗๔.๔๕๖๗
๒,๕๕๑.๑๘๑๘
๒,๔๗๑.๒๘๕๑

ร้้อยละ ...
ของงบประมาณ
ประเทศ

๐.๐๙
๐.๐๘
๐.๐๘

เพิ่่� ม (+) /ลด (-)
จากปีีงบประมาณ
ก่่ อนหน้้า (ร้้อยละ)

+ ๐.๒๘
- ๔.๖๑
- ๓.๑๓

ที่่�มา : ๑. งบประมาณโดยสัังเขป (ฉบัับปรัับปรุุง) ตามพระราชบััญญััติิงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. เอกสารงบประมาณ ฉบัับที่่� ๑ รายรัับรายจ่่ายเปรีียบเทีียบ ฉบัับปรัับปรุุง ตามพระราชบััญญััติงิ บประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีงี บประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ สำำ�นัักงบประมาณ สำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี 
๓. เอกสารงบประมาณ ฉบัับที่่� ๓ งบประมาณรายจ่่าย ฉบัับปรัับปรุุง ตามพระราชบััญญััติิงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (เล่่มที่่� ๑๒) สำำ�นัักงบประมาณ สำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี 
๔. เอกสารงบประมาณ ฉบัับที่่� ๓ งบประมาณรายจ่่าย ฉบัับปรัับปรุุง ตามพระราชบััญญััติิงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ (เล่่มที่่� ๑๕) สำำ�นัักงบประมาณ สำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี
๕. เอกสารงบประมาณ ฉบัับที่่� ๓ งบประมาณรายจ่่าย ฉบัับปรัับปรุุง ตามพระราชบััญญััติิงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ (เล่่มที่่� ๑๕) สำำ�นัักงบประมาณ สำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี
งบประมาณที่่� ศาลปกครองได้้รับ
ั จััดสรร

ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒,๕๕๑.๑๘๑๘ ล้้านบาท

ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒,๔๗๑.๒๘๕๑ ล้้านบาท

ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำำ�นัักงานศาลปกครองได้้รัับจััดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่่าย
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมวงเงิิน ๒,๔๗๑.๒๘๕๑ ล้้านบาท จำำ�แนกตามงบรายจ่่ายของภาครััฐได้้ ดัังนี้้�
งบรายจ่่ าย

วงเงิิน

รวม

๒,๔๗๑.๒๘๕๑

ค่่าใช้้จ่่ายบุุคลากร
ค่่าใช้้จ่่ายดำำ�เนิินงาน
ครุุภััณฑ์์ ที่่�ดิิน/สิ่่�งก่่อสร้้าง

๑,๙๒๗.๒๓๒๔
๓๔๘.๐๘๑๙
๑๙๕.๙๗๐๘

ที่่�มา :

ครุุ ภัณ
ั ฑ์์ ที่่� ดิิ น/สิ่่� งก่่ อสร้้าง

ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๗.๙๓ %

ร้้อยละ

๑๐๐

๗๗.๙๘
๑๔.๐๙
๗.๙๓

เอกสารงบประมาณ ฉบัับที่่� ๓ งบประมาณรายจ่่าย ฉบัับ
ปรัับปรุุง ตามพระราชบััญญััติิงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�
ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เล่่มที่่� ๑๕) สำำ�นัักงบประมาณ 
สำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี 

ค่่ าใช้้จ่่ายดำำ�เนิินงาน

๑๔.๐๙ %

ค่่ าใช้้จ่่ายบุุ คลากร

๗๗.๙๘ %
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๒.	สรุุ ปประเด็็ นข้้ อสัั งเกตของวุุ ฒิิสภาในการเสนอรายงาน
การปฏิิ บััติิงานของศาลปกครองและสำำ �นัั กงาน
ศาลปกครอง ประจำำ �ปีี ๒๕๖๒
สำำ�นัักงานศาลปกครองได้้เสนอรายงานการปฏิิบััติิงานของศาลปกครองและสำำ�นัักงานศาลปกครอง ประจำำ�ปีี
๒๕๖๒ ตามมาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๙๐ แห่่งพระราชบััญญััติิจััดตั้้�งศาลปกครองและวิิธีีพิิจารณาคดีีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่่อที่่�ประชุุมวุุฒิิสภา ครั้้�งที่่� ๑๙ (สมััยสามััญประจำำ�ปีีครั้้�งที่่�หนึ่่�ง) เมื่่�อวัันอัังคารที่่� ๑๔ กัันยายน ๒๕๖๔
ณ ห้้องประชุุมวุุฒิิสภา อาคารรััฐสภา (เกีียกกาย) ชั้้�น ๒ สรุุปประเด็็นข้้อสัังเกตและข้้อแนะนำำ�ของสมาชิิกวุุฒิิสภา ดัังนี้้�

ประเด็็ นคำำ�ถาม
และการให้้ข้อ
้ แนะนำำ �
ของสมาชิิกวุุ ฒิิ สภา

ศาลปกครองได้้พััฒนาประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงาน เช่่น การพััฒนาระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
เพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานด้้านคดีีและการบริิหารจััดการคดีี กำำ�หนดกรอบระยะเวลาในการพิิจารณาคดีี
เพื่่�อให้้ประชาชนได้้รัับการอำำ�นวยความยุุติิธรรมในระยะเวลาที่่�รวดเร็็ว
นอกจากนี้้� ประธานศาลปกครองสููงสุุดได้้มีีนโยบายในการเร่่งรััดการพิิจารณาคดีี โดยจำำ�แนกลัักษณะ
สำำ�นวนคดีี ออกเป็็น สำำ�นวนคดีีทั่่�วไป สำำ�นวนคดีีเร่่งด่่วน สำำ�นวนคดีีสำำ�คััญ สำำ�นวนคดีีสำำ�คััญและเร่่งด่่วน
เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการบริิหารจััดการคดีี

การตอบประเด็็ น
คำำ�ถาม

ประเด็็ นคำำ�ถาม
และการให้้ข้อ
้ แนะนำำ �
ของสมาชิิกวุุ ฒิิ สภา

ศาลปกครองควรบริิหารจััดการคดีีที่่ค้� า้ งพิิจารณาเพื่่�อให้้เป็็นไปตามวิิสัยั ทััศน์์ศาลปกครอง ๒๐ ปีี และ
ควรดํําเนิินการบริิหารจััดการคดีีให้้เป็็นไปตามรััฐธรรมนููญและกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้อง พััฒนา และปรัับปรุุงระบบ
และกระบวนการพิิจารณาคดีีปกครอง ระบบการบริิหารจััดการคดีีและเร่่งรััดการพิิจารณาคดีีที่่�ค้้างให้้เสร็็จ
โดยเร็็ว โดยอาจแยกประเภทคดีีที่่�ไม่่มีีความยุ่่�งยากซัับซ้้อนออกจากคดีีที่่�ยุ่่�งยาก หรืือต้้องใช้้ระยะเวลานาน
ในการพิิจารณา ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้ลดปริิมาณคดีีที่่�ค้้างพิิจารณาได้้

การตอบประเด็็ นคำำ�ถาม

๑

๒

ศาลปกครองควรพััฒนาระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศในกระบวนการยุุติธิ รรมทางปกครองให้้พัฒ
ั นา
ไปสู่่�ศาลปกครองอััจฉริิยะตามยุุทธศาสตร์์ศาลปกครอง โดยพััฒนาระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อสนัับสนุุน
การบริิหารจััดการคดีีปรัับปรุุงห้้องไต่่สวน/ห้้องพิิจารณาคดีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Courtrooms) พััฒนา
ระบบการรัับฟัังอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Filing) ให้้บริิการระบบงานคดีีปกครองอิิเล็็กทรอนิิกส์์เพื่่�อประชาชน
(e-Litigation Portal) ซึ่่�งจะทํําให้้เกิิดประโยชน์์กัับภาครััฐและประชาชน
ศาลปกครองได้้พััฒนาระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศโดยมุ่่�งการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการให้้บริิการ
ประชาชน และสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานภายในองค์์กร เช่่น (๑) ระบบงานคดีีปกครองอิิเล็็กทรอนิิกส์์
(e-Litigation Portal) (๒) การพััฒนาระบบการรัับชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมศาลทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
(e-Payment) (๓) ระบบศาลปกครองอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Admincourt) (๔) ห้้องพิิจารณาคดีี
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Courtrooms)

รายงานประจำำ �ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศาลปกครองและสำำ �นัั กงานศาลปกครอง

การตอบประเด็็ นคำำ�ถาม

ประเด็็ นคำำ�ถาม
และการให้้
ข้้อแนะนำำ �ของ
สมาชิิกวุุ ฒิิ สภา
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๓

การระงัับข้้อพิิพาทโดยการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทในคดีีปกครองยัังไม่่มีีความชััดเจนในการดำำ�เนิินงาน
และไม่่ปรากฏว่่าจะเร่่งรััดผลัักดัันโดยใช้้กลไกใดให้้มีีการนำำ�การไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทและการดำำ�เนิินกระบวน
พิิจารณาโดยเร่่งด่่วนมาปรัับใช้้ในการดำำ�เนิินคดีีของศาลปกครองให้้กว้้างขวางและครอบคลุุม มีีอำำ�นาจ
พิิจารณาพิิพากษา รวมถึึงจะต้้องมีีการแก้้ไขกฎหมายด้้วยหรืือไม่่
การดำำ�เนิินการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทในคดีีปกครองขณะนี้้�เป็็นระยะเริ่่�มต้้นในการดำำ�เนิินการจำำ�ต้้องมีี
การศึึกษาและประเมิินผลของการดำำ�เนิินงานอีีกระยะหนึ่่�ง ซึ่่�งหากมีีประเด็็นที่่�ต้้องแก้้ไขปรัับปรุุงกฎหมาย
ก็็จะดำำ�เนิินตามกระบวนนิิติิวิิธีีต่่อไป
สำำ�หรัับการดำำ�เนิินกระบวนพิิจารณาโดยเร่่งด่่วนนั้้�น โดยปกติิการพิิจารณาคดีี  ศาลจะพิิจารณา
ตามลำำ�ดัับการยื่่�นฟ้้อง (ตามหมายเลขคดีีดำำ�) เพราะศาลไม่่อาจที่่�จะดำำ�เนิินการที่่�กระทบถึึงสิิทธิิผู้้�ฟ้้องคดีี 
หากพิิจารณาไม่่เป็็นตามลำำ�ดับั อาจกระทบสิิทธิผู้ิ ฟ้้� อ้ งคดีีในลำำ�ดับั ต้้น อย่่างไรก็็ดีี ศาลจะพิิจารณาความจำำ�เป็็น
เร่่งด่่วนในการพิิจารณาคดีีเป็็นพิิเศษ เพื่่�อให้้ทัันต่่อการเยีียวยาความเดืือดร้้อนเสีียหาย โดยคำำ�นึึงถึึงคดีี
ประเภทดัังกล่่าว ศาลจะได้้เร่่งรััดเป็็นกรณีีพิิเศษ

การตอบประเด็็ นคำำ�ถาม

ประเด็็ นคำำ�ถาม
และการให้้ข้อ
้ แนะนำำ �
ของสมาชิิกวุุ ฒิิ สภา

๔

ศาลปกครองควรพิิจารณาทบทวน ปรัับปรุุง แก้้ไขกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งกฎ ระเบีียบคํําสั่่�ง
ประกาศ ของศาลปกครองให้้มีีความเหมาะสมกัับบริิบทที่่มีี� การเปลี่่ย� นแปลง เพื่่�อแก้้ปัญ
ั หา การบริิหารจััดการ
คดีีและจากการที่่�ศาลปกครองได้้เสนอร่่างพระราชบััญญััติิจััดตั้้�งศาลปกครองและวิิธีีพิิจารณาคดีีปกครอง
(ฉบัับที่่� ..) พ.ศ. .... โดยมีีหลัักการให้้คณะกรรมการบริิหารศาลปกครองมีีอํํานาจหน้้าที่่อ� อกระเบีียบเกี่่ย� วกัับ
การกํําหนดเบี้้�ยประชุุมสํําหรัับตุุลาการศาลปกครองซึ่่�งเข้้าร่่วมการประชุุมใหญ่่ตุุลาการในศาลปกครอง
สููงสุุด จึึงมีีข้้อสัังเกตว่่าจะมีีแนวทางอย่่างไรในการนํําผลจากการประชุุมใหญ่่ตุุลาการในศาลปกครองสููงสุุด
มาเป็็นแนวทางเกี่่ย� วกัับการบริิหารจััดการคดีีปกครองและควรเร่่งรััดพิจิ ารณาคดีีที่่ค้� า้ ง โดยการพิิจารณาคดีี
นอกเวลาราชการและมีีระเบีียบกํําหนดค่่าตอบแทนตามข้้อสัังเกตของคณะกรรมาธิิการวิิสามััญพิิจารณา
ร่่างพระราชบััญญััติิจััดตั้้�งศาลปกครองและวิิธีีพิิจารณาคดีีปกครอง (ฉบัับที่่� ..) พ.ศ. .... วุุฒิิสภา
๑) การพิิจารณาทบทวน ปรัับปรุุงแก้้ไขกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ศาลปกครองได้้ต ระหนัักถึึง ปััญหาในการดำำ�เนิิน งานบางประการที่่�เป็็น ข้้อจำำ�กััดของการ
ให้้บริิการประชาชน จึึงได้้มีีการเสนอแก้้ไข พ.ร.บ. จััดตั้้ง� ศาลปกครองและวิิธีีพิจิ ารณาคดีีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาอย่่างต่่อเนื่่�อง จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น ๑๔ ครั้้�ง
๒) การนำำ�ผลจากการประชุุมใหญ่่ตุุลาการในศาลปกครองสููงสุุดมาเป็็นแนวทางเกี่่�ยวกัับ
การบริิหารจััดการคดีีปกครอง
ตั้้�งแต่่เปิิดทำำ�การศาลปกครองจนถึึงปััจจุุบัันที่่�ประชุุมใหญ่่ตุุลาการในศาลปกครองสููงสุุดได้้มีี
การประชุุมพิิจารณาคดีีมาแล้้ว จำำ�นวน ๑๔๕ เรื่่�อง
ผลการวิินิจิ ฉััยของที่่ป� ระชุุมใหญ่่ตุลุ าการในศาลปกครองสููงสุุดถือื เป็็นบรรทััดฐานที่่สำ� ำ�คัญ
ั สำำ�หรัับ
ใช้้อ้้างอิิงในการพิิจารณาพิิพากษาคดีีปกครองในประเภทเดีียวกััน
๓) การเร่่งรััดพิิจารณาคดีีที่่�ค้้างการพิิจารณาโดยให้้มีีการพิิจารณาคดีีนอกเวลาราชการและ
ระเบีียบอื่่น� กำำ�หนดค่่าตอบแทนตามข้อ้ สัังเกตของคณะกรรมาธิิการวิิสามััญพิิจารณาร่่างพระราชบััญญััติิ
จััดตั้้�งศาลปกครองและวิิธีีพิิจารณาคดีีปกครอง (ฉบัับที่่� ..) พ.ศ. .... วุุฒิิสภา
กรณีีข้้อสัังเกตเกี่่�ยวกัับการพิิจารณาคดีีนอกเวลาราชการนั้้�น หากจะให้้ศาลมีีอำำ�นาจในการ
พิิจารณาคดีีนอกเวลาราชการ ซึ่่ง� อาจเป็็นการไต่่สวน การนั่่�งพิิจารณาคดีี หรืือการดำำ�เนิินกระบวนพิิจารณาอื่่น�
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับคู่่�กรณีี พยานในคดีีนั้้�น จำำ�เป็็นต้้องมีีการศึึกษารายละเอีียดความเหมาะสม ความเป็็นไปได้้และ
ลัักษณะการพิิจารณาคดีีของศาลปกครอง ซึ่่�งใช้้ระบบไต่่สวน เพื่่�อให้้เกิิดความรอบคอบ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
ผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้�นต่่อภาระงบประมาณแผ่่นดิิน
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๕

ในการเสนอรายงานการปฏิิบััติิงานของศาลปกครองและสํํานัักงานศาลปกครองต่่อวุุฒิิสภา
อาจพิิจารณากํําหนดหััวข้้อการประเมิินผลสััมฤทธิ์์�จากการเบิิกจ่่ายเบี้้�ยประชุุม สํําหรัับข้้าราชการตุุลาการ
ศาลปกครองซึ่ง่� เข้้าร่่วมการประชุุมใหญ่่ตุลุ าการในศาลปกครองสููงสุุดด้ว้ ย ตามข้้อสัังเกตของคณะกรรมาธิิการ
วิิสามััญพิิจารณาร่่างพระราชบััญญััติิจััดตั้้�งศาลปกครองและวิิธีีพิิจารณาคดีีปกครอง (ฉบัับที่่� ..) พ.ศ. ....
วุุฒิิสภา
สำำ�นัักงานศาลปกครองจะได้้สรุุปรวบรวมข้้อมููลเพื่่�อประเมิินผลสััมฤทธิ์์�จากการเบิิกจ่่ายเบี้้�ยประชุุม
สำำ�หรัับข้้าราชการตุุลาการซึ่่�งเข้้าร่่วมการประชุุมใหญ่่ตุุลาการในศาลปกครองสููงสุุด  ตามข้้อสัังเกตของ
คณะกรรมาธิิการวิิสามััญพิิจารณาร่่างพระราชบััญญััติจัิ ดตั้้
ั ง� ศาลปกครองและวิิธีีพิจิ ารณาคดีีปกครอง (ฉบัับที่่� ..)
พ.ศ. .... วุุฒิิสภา โดยจะเสนอในรายงานการปฏิิบััติิงานของศาลปกครองและสำำ�นัักงานศาลปกครอง
ประจำำ�ปีี ๒๕๖๔
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๖

สํํานัักงานศาลปกครองอาจพิิจารณาดํําเนิินการปรัับแผนปฏิิบัติั ริ าชการของสํํานัักงานศาลปกครอง
ระยะ ๕ ปีี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพื่่�อให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์และสาระสํําคััญของแนวทางการพััฒนาในแผน
แม่่บทเฉพาะกิิจภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิเพื่่�อขัับเคลื่่�อนการพััฒนาประเทศในระหว่่าง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
และสาระสํําคััญตามแผนการปฏิิรููปประเทศด้้านกระบวนการยุุติธิ รรม (ฉบัับปรัับปรุุง) เร่่งรััดการดํําเนิินการ
ในเรื่่อ� งการบริิหารจััดการคดีีโดยนํําระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้ในการพััฒนาระบบสืืบค้้นข้้อมููลผ่่านทาง
เทคโนโลยีีสารสนเทศ เชื่่�อมโยงข้้อมููลผ่่านระบบบููรณาการฐานข้้อมููลประชาชนและการบริิการภาครััฐ
จะทํําให้้ประชาชนสามารถเข้้าถึึงและตรวจสอบขั้้�นตอนในคดีี  โดยอาจเสนอของบประมาณเพื่่�อขัับเคลื่่�อน
การดํําเนิินการตามแผนปฏิิบััติิการดัังกล่่าวให้้เป็็นรููปธรรมต่่อไป
ศาลปกครองและสำำ�นัักงานศาลปกครองได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับการนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมา
สนัับสนุุนเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการบริิหารจััดการคดีีและการให้้บริิการประชาชน และขัับเคลื่่อ� นแผนแม่่บท
ศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปีี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนปฏิิบััติิราชการของสำำ�นัักงานศาลปกครอง
ระยะ ๕ ปีี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (ในวาระแรกระยะ ๓ ปีี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และได้้จััดทำำ�
แผนพััฒนาดิิจิิทััลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ซึ่่�งจะเป็็นประโยชน์์ต่่อประชาชน ดัังนี้้�
๑) การบริิหารจััดการคดีีโดยนำำ�ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้ในการเก็็บรวบรวมข้้อมููลเกี่่ย� วกัับ
งานคดีีปกครอง
๒) การพััฒนาระบบสืืบค้้นข้้อมููลผ่่านทางเทคโนโลยีีสารสนเทศ
๓) การเพิ่่�มหน่่วยงานในการเชื่่อ� มโยงข้้อมููลผ่่านระบบบููรณาการฐานข้้อมููลประชาชนและการบริิการ
ภาครััฐ (กรมที่่�ดิิน สำำ�นัักงานประกัันสัังคม และกระทรวงการคลััง)
๔) การให้้ประชาชนสามารถเข้้าถึึงและตรวจสอบขั้้�นตอนในการบริิหารจััดการคดีีได้้อย่่างแท้้จริิง
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำำ�นัักงานศาลปกครองจะจััดทำ�ำ แผนปฏิิบััติิราชการของสำำ�นัักงาน
ศาลปกครอง ระยะ ๕ ปีี ฉบัับที่่� ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่่�อให้้สอดรัับกัับเป้้าหมายของแผนแม่่บท
ศาลปกครอง ระยะที่่� ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่่�อสิ้้�นสุุดปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ คืือ “ศาลปกครอง
จะเป็็นระบบศาลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Admincourt) และมีีมาตรฐานการบริิหารจััดการคดีีที่่�เป็็นสากล”
๗

จำำ�นวนคดีีเกี่่�ยวกัับทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เข้้าสู่่�การพิิจารณาของศาลปกครอง
จนถึึงปััจจุุบัันมีีมากน้้อยเพีียงใด  และมีีคดีีที่่�ค้้างการพิิจารณาอีีกจำำ�นวนเท่่าใด  ตามแผนการปฏิิรููปประเทศ
ด้้านทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม ศาลปกครองมีีส่่วนเกี่่ย� วข้้องกัับการปฏิิรููประบบยุุติธิ รรมสิ่่ง� แวดล้้อม
อย่่างไร และมีีความก้้าวหน้้ามากน้้อยเพีียงใด

รายงานประจำำ �ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศาลปกครองและสำำ �นัั กงานศาลปกครอง
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 ข้้อมููลรัับเข้้าจากแผนกคดีีสิ่่�งแวดล้้อมตั้้ง� แต่่เปิิดทำำ�การจนถึึงวัันที่่� ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๔ มีีคดีีรัับเข้้า
จำำ�นวน ๗,๓๙๔ คดีี พิิจารณาแล้้วเสร็็จ จำำ�นวน ๖,๒๙๐ คดีี คิิดเป็็นร้้อยละ ๘๕.๐๗ อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการ
จำำ�นวน ๑,๑๐๔ คดีี คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๔.๙๓
ตามแผนการปฏิิรููปทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ศาลปกครองดำำ�เนิินการในกิิจกรรม
การปฏิิรููปที่่� ๗ การปฏิิรููประบบยุุติิธรรมสิ่่�งแวดล้้อม มีีแนวทางการทำำ�กิิจกรรม จำำ�นวน ๘ ข้้อรายการ
มีีเป้้ า หมาย คืื อ การเข้้ า ถึึ ง ระบบยุุ ติิ ธ รรมสิ่่� ง แวดล้้ อ มของประชาชน เพื่่� อ เป็็ น กลไกระงัั บ ข้้ อ พิิ พ าท
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสนัับสนุุนการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน การดำำ�เนิินงานที่่�ผ่่านมา อยู่่�ระหว่่างการจััดทำ�ร่
ำ า่ ง พ.ร.บ.
วิิธีีพิจิ ารณาคดีีปกครองที่่เ� กี่่ย� วข้้อง โดยในช่่วงเดืือนกัันยายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการปฏิิรููปประเทศจะพิิจารณา
ร่่วมกัับ ร่่าง พ.ร.บ. พิิจารณาคดีีสิ่่�งแวดล้้อมของศาลยุุติธิ รรม ซึ่่ง� ได้้จัดส่
ั ง่ ไปให้้คณะกรรมการปฏิิรููปประเทศแล้้ว
และมีีการรัับฟัังความคิิดเห็็นเกี่่ย� วกัับร่่างกฎหมายวิิธีีพิจิ ารณาคดีีปกครองสิ่่ง� แวดล้้อม ร่่างกฎหมายวิิธีีพิจิ ารณา
คดีีปกครองสิ่่ง� แวดล้้อมเฉพาะเรื่่อ� ง และอยู่่�ระหว่่างเสนอกฎหมายว่่าด้้วยวิิธีีพิจิ ารณาคดีีปกครองสิ่่ง� แวดล้้อม
เข้้าเป็็นวาระการประชุุมของที่่�ประชุุมใหญ่่ตุุลาการในศาลปกครองสููงสุุด
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๘

การทำำ�งานเชิิงรุุกของศาลปกครองเกี่่�ยวกัับการเสริิมสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจในการป้้องกัันการ
ฟ้้องคดีีต่่อศาล ทำำ�อย่่างไรจะให้้คดีีที่่เ� ข้้าสู่่�ศาลลดลง ศาลปกครองทุุกแห่่งมีีห้้องอบรมให้้ความรู้้�กับั ประชาชน
ในส่่วนกลางควรจะมีีหลัักสููตรที่่�ให้้หน่่วยงานราชการ ผู้้�ฟ้้องและผู้้�ถููกฟ้้องคดีี  ภาคเอกชน องค์์กรวิิชาชีีพ
มาให้้ความรู้้� เช่่น หลัักสููตร บยป. ที่่ปั� จั จุุบันั ได้้ยกเลิิกไปแล้้ว และขอให้้ศาลปกครองรวบรวมและจััดทำำ�ตัวั อย่่าง
คดีีสำำ�คััญเป็็นบรรทััดฐาน เพื่่�อไม่่ให้้หน่่วยงานของรััฐกระทำำ�ผิิดซ้ำำ��
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การทำำ�งานเชิิงรุุกของศาลปกครองเป็็นการป้้องกัันไม่่ให้้เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐไปละเมิิดสิิทธิิส่่งผลให้้
คดีีขึ้้�นสู่่�ศาลน้้อยลง เช่่น การให้้หน่่วยงานทางปกครองและเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐมีีหลัักปฏิิบััติิราชการที่่�เป็็น
บรรทััดฐานในการอำำ�นวยความยุุติิธรรมทางปกครองที่่�เป็็นธรรม สำำ�นัักงานศาลปกครองได้้มีีการจััดทำำ�
และเผยแพร่่แนวทางการปฏิิบััติิราชการจากคำำ�วิินิิจฉััยของศาลปกครองสููงสุุดให้้แก่่หน่่วยงานทางปกครอง
และเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐสำำ�หรัับใช้้เป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิราชการเป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยในปีีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้้�งสิ้้�น ๙,๖๒๕ หน่่วยงาน
นอกจากนี้้� ได้้มีีการจััดทำำ�ข้อ้ ตกลงกัับกรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่น� โดยปรัับรููปแบบการให้้ความรู้้� 
เป็็นการถ่่ายทอดการอบรมด้้วยระบบทางไกลผ่่านเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ต (Web Conference) และได้้
เผยแพร่่ให้้กัับหน่่วยงานของกรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�นทั่่�วประเทศ โดยใช้้เงิินงบประมาณประมาณ 
๑๘,๐๐๐ บาท แต่่ได้้กลุ่่�มเป้้าหมายกว้้างขวางครอบคลุุมทั่่�วประเทศ จากเดิิม ๒๕๐ คน เป็็น ๑,๓๙๕ คน
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ศาลปกครองกัับการปฏิิรููปประเทศด้้านกระบวนการยุุติิธรรม ประเด็็นสำำ�คััญ คืือ “ทำำ�อย่่างไร
ให้้กระบวนการยุุติธิ รรมเป็็นเครื่่อ� งมืือในการอำำ�นวยความเป็็นธรรมที่่ร� วดเร็็ว เสมอภาค ทั่่�วถึึงให้้กับั ประชาชน”
ศาลปกครองจะต้้องเป็็นตััวอย่่างขององค์์กรศาลที่่�เป็็นระบบเปิิด  โดยเปิิดเผยกระบวนการทำำ�งาน และมีี
ช่่องทางให้้ประชาชนได้้มีีส่่วนร่่วมในการรัับรู้้�การทำำ�งานของศาลปกครองให้้มากที่่�สุุด
ควรให้้ความสำำ�คััญกัับข้้อมููลคดีีค้้างการพิิจารณา โดยให้้แยกว่่าเป็็นคดีีค้้างปกติิ ไม่่ปกติิ หรืือคดีี
ที่่เ� ป็็นปััญหา ซึ่่ง� ระยะเวลาในกระบวนพิิจารณาคดีีปกครองไม่่ควรเกิิน ๒ ปีี ต่อ่ คดีี และให้้แสดงสถิิติคิ ดีีที่่ค้� า้ ง
นานเกิินกว่่า ๔ ปีี ไว้้ในรายงานการปฏิิบััติิงานฯ ประจำำ�ปีีงบประมาณถััดไป และให้้เสนอต่่อวุุฒิิสภาด้้วย
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๙

ศาลปกครองกัับการปฏิิรููปประเทศมีีเนื้้�อหาค่่อนข้้างมาก จะขอส่่งเป็็นเอกสาร เนื่่�องจากเนื้้�อหา
เรื่่�องแผนปฏิิรููปซึ่่�งเป็็นการขัับเคลื่่�อนกิิจกรรมที่่�จะส่่งผลให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงที่่�มีีต่่อประชาชนอย่่างมีี
นััยสำำ�คััญ (Big Rock)
สำำ�หรัับเรื่่�องคดีีค้้าง ได้้รัับคำำ�แนะนำำ�จากคณะกรรมการปฏิิรููปประเทศด้้านการยุุติิธรรมว่่า ควรจะ
จำำ�แนกว่่า เป็็นคดีีที่่�ล่่าช้้าจริิง หรืือเป็็นคดีีที่่�ใช้้ระยะเวลาดำำ�เนิินการตามปกติิแต่่ยัังไม่่ล่่าช้้า ซึ่่�งก็็จะสามารถ
ตรวจสอบได้้อย่่างแน่่ชััดเมื่่�อร่่าง พ.ร.บ. กำำ�หนดระยะเวลาการดำำ�เนิินการในกระบวนการยุุติิธรรมมีีผล
ใช้้บัังคัับ ซึ่่�งจะใช้้บัังคัับกัับหน่่วยงานในกระบวนการยุุติิธรรมทั้้�งหมด 
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๑๐

ประเด็็นปััญหาที่่�เป็็นความเดืือดร้้อนของประชาชนที่่�เกี่่�ยวกัับกระบวนการยุุติิธรรมทางปกครอง
คืือ เรื่่�องคดีีล่่าช้้า เนื่่�องจากศาลปกครองมีีข้้อจำำ�กััดในด้้านอััตรากำำ�ลัังตุุลาการศาลปกครอง ซึ่่�ง ณ ปััจจุุบััน
มีีจำำ�นวนตุุลาการเพิ่่�มขึ้้น� จากปีี ๒๕๖๒ ในอััตราที่่น่� า่ พอใจต่่อการอำำ�นวยความยุุติธิ รรมให้้กับั ประชาชนหรืือไม่่
อย่่างไร
สำำ�นัักงานศาลปกครองดำำ�เนิินการสรรหาตุุลาการศาลปกครองมาอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
แต่่เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึึงทำำ�ให้้การสรรหา
ตุุลาการล่่าช้้าลง และได้้จำำ�นวนที่่�ไม่่เพีียงพอกัับปริิมาณคดีีที่่�เพิ่่�มขึ้้�น

๓.	สรุุ ปประเด็็ นข้้ อสัั งเกตของวุุ ฒิิสภาในการเสนอรายงาน
การปฏิิ บััติิงานของศาลปกครองและสำำ �นัั กงาน
ศาลปกครอง ประจำำ �ปีี ๒๕๖๓
สำำ�นัักงานศาลปกครองได้้เสนอรายงานการปฏิิบััติิงานของศาลปกครองและสำำ�นัักงานศาลปกครอง ประจำำ�ปีี
๒๕๖๓ ตามมาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๙๐ แห่่งพระราชบััญญััติิจััดตั้้�งศาลปกครองและวิิธีีพิิจารณาคดีีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่่อที่่�ประชุุมวุุฒิิสภา ครั้้�งที่่� ๒๔ (สมััยสามััญประจำำ�ปีีครั้้�งที่่�สอง) เมื่่�อวัันอัังคารที่่� ๑๕ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๕
ณ ห้้องประชุุมวุุฒิิสภา อาคารรััฐสภา (เกีียกกาย) ชั้้�น ๒ สรุุปประเด็็นข้้อสัังเกตและข้้อแนะนำำ�ของสมาชิิกวุุฒิิสภา ดัังนี้้�
๑
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ข้้อสัังเกตของคณะกรรมาธิิการการกฎหมาย การยุุติิธรรม และการตำำ�รวจ วุุฒิิสภา

๑) ศาลปกครองควรเร่่งรััดการพิิจารณาพิิพากษาคดีีให้้เป็็นไปตามคติิพจน์์ของศาลปกครอง
“ถููกต้้อง รวดเร็็ว และเป็็นธรรม” และควรจะหาแนวทางในการบริิหารคดีีให้้มีีประสิิทธิิภาพ 
๒) ศาลปกครองมีีการดำำ�เนิินงานอย่่างไรให้้เกิิดผลเป็็นรููปธรรม เพื่่�อขัับเคลื่่อ� นไปสู่่�วิสัิ ยั ทััศน์์ พัันธกิิจ
และเป้้าประสงค์์หลััก/ตััวชี้้�วััดเป้้าประสงค์์หลััก ระยะ ๒๐ ปีี
๓) จากนโยบายและทิิ ศ ทางการดำำ� เนิิ น งานของศาลปกครอง “ปีี แ ห่่ ง การพัั ฒ นาอำำ� นวย
ความยุุติิธรรมทางปกครองให้้เป็็นไปตามมาตรฐานอัันเป็็นที่่�ยอมรัับในระดัับสากล” ศาลปกครองจึึงควร
ผลัักดัันให้้การดำำ�เนิินงานของศาลปกครองเป็็นปีีแห่่งการพััฒนาการอำำ�นวยความยุุติิธรรมทางปกครอง
ให้้ได้้มาตรฐานและเป็็นที่่�ยอมรัับในระดัับสากลอย่่างแท้้จริิง
๔) ศาลปกครองมีีจำำ�นวนคดีีที่่�เข้้าสู่่�ศาลปกครองและคดีีที่่�อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาจำำ�นวนมาก
แต่่จำำ�นวนตุุลาการศาลปกครองมีีจำำ�นวนน้้อย จึึงควรเร่่งรััดการพิิจารณาคดีีหรืือการบริิหารจััดการคดีีค้้าง
สะสมให้้เกิิดผลสััมฤทธิ์์�เป็็นรููปธรรม
๕) จากสถิิติิการบัังคัับคดีีปกครองในภาพรวมตั้้�งแต่่เปิิดทำำ�การ - ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๓ มีีคดีี
ที่่เ� ข้้าสู่่�การบัังคัับคดีีทั้้�งหมด จำำ�นวน ๑๖,๘๒๐ คดีี สามารถดำำ�เนิินการบัังคัับคดีีแล้้วเสร็็จ จำำ�นวน ๑๓,๗๒๓ คดีี 
หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ ๘๑.๕๙ ซึ่่�งถืือว่่าศาลปกครองดำำ�เนิินการได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ  ศาลปกครองจึึงควร
รัักษามาตรฐานดัังกล่่าวไว้้และพััฒนากระบวนการต่่อไป
๖) การก่่อสร้้างอาคารศาลปกครองสููงสุุด  (แห่่งใหม่่) และโครงการก่่อสร้้างอาคารที่่�ทำำ�การ
ศาลปกครองในภููมิิภาค ศาลปกครองควรเร่่งรััดให้้การดำำ�เนิินการดัังกล่่าวเสร็็จสิ้้�นภายในกำำ�หนดเวลา
๗) การนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้ในการบริิหารจััดการคดีีเป็็นเรื่่อ� งที่่ศ� าลปกครองควรดำำ�เนิินการ
ให้้เกิิดผลโดยเร็็ว เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการพิิจารณาพิิพากษาคดีีปกครอง และปรัับปรุุงการให้้บริิการ
ประชาชนเพื่่�อให้้ได้้รัับความสะดวกและรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น

รายงานประจำำ �ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศาลปกครองและสำำ �นัั กงานศาลปกครอง
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คำำ�ชี้้�แจง
ศาลปกครองได้้กำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ว่่า “อำำ�นวยความยุุติิธรรมทางปกครองด้้วยความเป็็นธรรม รวดเร็็ว
ทัันสมััย เพื่่�อเสริิมสร้้างธรรมาภิิบาลในสัังคม และเป็็นศาลแห่่งความเป็็นเลิิศ” โดยได้้ขับั เคลื่่อ� นการดำำ�เนิินงาน
ในการอำำ�นวยความยุุติิธรรมและภารกิิจต่่าง ๆ เพื่่�อให้้บรรลุุวิิสััยทััศน์์ ใน ๔ ประเด็็น ดัังนี้้�
๑. ประเด็็นที่่� ๑ การบริิหารจััดการคดีี
ศาลปกครองได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการบริิหารจััดการคดีี โดยนำำ�กลไกต่่าง ๆ มาปรัับใช้้ในการดำำ�เนิินงาน
ได้้แก่่
๑) การแต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการบริิหารศาลปกครองศึึกษาแนวทางเร่่งรััดการพิิจารณาคดีีปกครอง
๒) การพััฒนาประสิิทธิิภาพในการทำำ�งาน เช่่น ลดขั้้�นตอนการพิิจารณาคดีีในชั้้�นการนั่่�งพิิจารณาคดีี
ในศาลปกครองสููงสุุด และออกระเบีียบ ก.บ.ศป. ว่่าด้้วยการปฏิิบััติิงานในวัันหยุุดราชการเพื่่�อเร่่งรััดคดีีของ
ศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔
๓) การพััฒนาด้้านเทคโนโลยีี และจััดทำำ�ระบบสนัับสนุุนการดำำ�เนิินคดีี 
๒. ประเด็็นที่่� ๒ การป้้องกัันเชิิงรุุก ในมิิติิของการป้้องกัันหรืือบรรเทาไม่่ให้้เกิิดข้้อพิิพาททางปกครอง
หรืือการทำำ�ให้้ข้อ้ พิิพาทหมดสิ้้�นไปหรืือบรรเทาเบาบางและลดปริิมาณลงไป เช่่น ดำำ�เนิินการวิิเคราะห์์
เหตุุแห่่งการฟ้้องคดีีปกครอง และการวางแนวปฏิิบััติิราชการที่่�ดีีจากคำำ�พิิพากษาศาลปกครอง
๓. ประเด็็นที่่� ๓ การพััฒนาระบบต่่าง ๆ เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้กัับประชาชน ได้้แก่่
๑) ระบบงานคดีีปกครองอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Litigation) เพื่่�อให้้ประชาชนที่่�ประสงค์์จะยื่่�นฟ้้องคดีี
สามารถยื่่�นฟ้้องทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ได้้ โดยไม่่ต้้องเดิินทางมาที่่�ศาลปกครอง
๒) ระบบห้้องพิิจารณาคดีีและไต่่สวนอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Courtrooms) เป็็นระบบที่่ใ� ห้้คู่่�กรณีีสามารถ
ขอใช้้บริิการไต่่สวน/พิิจารณาคดีีผ่่านจอภาพ ลดการเดิินทาง โดยคู่่�กรณีีสามารถเดิินทางไปยัังศาลปกครอง
ที่่�ใกล้้และตนเองสะดวกได้้
๓) ระบบชำำ�ระเงิินผ่่านช่่องทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Payment) สำำ�หรัับค่่าธรรมเนีียมศาล เพื่่�อให้้
คู่่�กรณีีที่่�ยื่่�นฟ้้องคดีีแบบปกติิ (สำำ�นวนคดีีกระดาษ) และกรณีีอุุทธรณ์์ที่่�ศาลปกครองชั้้�นต้้นสามารถชำำ�ระเงิิน
ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Payment)
๔) ระบบบริิการจองคิิวและขอบริิการปรึึกษาแนะนำำ�คดีีปกครองออนไลน์์ด้ว้ ย VDO Call เป็็นระบบ
ที่่�พััฒนาขึ้้�น สำำ�หรัับการจองคิิวเพื่่�อรัับคำำ�ปรึึกษาแนะนำำ�กัับเจ้้าหน้้าที่่�ศาลปกครอง และเมื่่�อถึึงกำำ�หนด
นััดหมาย ผู้้�ขอรัับบริิการสามารถปรึึกษาคดีีกัับเจ้้าหน้้าที่่�ของศาลปกครองผ่่านแอปพลิิเคชัันไลน์์ ทั้้�งแบบ
VDO Call หรืือแบบโทรด้้วยเสีียง
๕) แอปพลิิเคชัันบนอุุปกรณ์์เคลื่่อ� นที่่� (Admincourt mobile application) เช่่น ระบบบริิการขอคััด
และรัับรองสำำ�เนาคำำ�พิิพากษาและคำำ�สั่่�งผ่่านแอปพลิิเคชัันบนอุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่� (Admincourt mobile
application) และการค้้นหาบััญชีีนััดศาลปกครองและปฏิิทิินนััดหมายของศาลปกครองได้้ทั้้�งในส่่วนกลาง
และส่่วนภููมิิภาค และเลืือกให้้แอปพลิิเคชัันส่่งแจ้้งเตืือนเมื่่�อใกล้้ถึึงวัันนััดหมายได้้
๖) ระบบร้้องเรีียน/ร้้องทุุกข์์ผ่า่ นเว็็บไซต์์ศาลปกครอง เป็็นระบบที่่พั� ฒ
ั นาขึ้้น� มาเพื่่�อรวบรวมเรื่่อ� งร้้องทุุกข์์
ร้้องเรีียน และติิดตามความเคลื่่อ� นไหวในการแก้้ไขปััญหาความเดืือดร้้อนของประชาชน คู่่�กรณีี และบุุคลากร
ศาลปกครอง
๔. ประเด็็นที่่� ๔ การเผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์
สำำ�นัักงานศาลปกครองได้้ดำำ�เนิินการจััดกิิจกรรมเพื่่�อเผยแพร่่ความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการอำำ�นวย
ความยุุติิธรรมทางปกครองให้้กัับประชาชน เช่่น ๑) โครงการเสริิมสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับบทบาท
หน้้ า ที่่� ข องศาลปกครองและวิิ ธีีพิิ จ ารณาคดีีปกครองให้้ แ ก่่ ป ระชาชน ๒) บริิ ก ารข้้ อ มููลข่่ า วสาร
ของศาลปกครองและสำำ�นักั งานศาลปกครองแก่่ผู้ม้� าติิดต่อ่ ขอรัับบริิการ ณ เคาน์์เตอร์์ศููนย์์บริิการประชาชน
และ ๓) การให้้บริิการข้้อมููลข่่าวสารของศาลปกครองและสำำ�นักั งานศาลปกครอง และการบริิหารจััดการระบบ
โทรศััพท์์อััตโนมััติิของศาลปกครอง Call Center (สายด่่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕ และโทรศััพท์์พื้้�นฐาน
๐ ๒๑๔๑ ๑๑๑๑)
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ประเด็็ นคำำ�ถาม
และการให้้ข้อ
้ แนะนำำ �
ของสมาชิิกวุุ ฒิิ สภา

ประเด็็นการอภิิปรายของสมาชิิกวุุฒิิสภา
๑. ศาลปกครองเป็็นหน่่วยงานหนึ่่�งในกระบวนการยุุติธิ รรม ซึ่่ง� ในการปฏิิรููปประเทศด้้านกระบวนการ
ยุุติิธรรมตาม “ร่่างพระราชบััญญััติิกำ�ำ หนดระยะเวลาดำำ�เนิินการในกระบวนการยุุติิธรรม พ.ศ. ....”
ศาลปกครองได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับพระราชบััญญััติฯิ ฉบัับนี้้�อย่่างไร ได้้เตรีียมการสำำ�หรัับดำำ�เนิินการในเรื่่อ� งนี้้�
อย่่างไร เพื่่�อให้้เกิิดความโปร่่งใส ประชาชนตรวจสอบได้้ และมีีส่่วนร่่วม
๒. จากรายงานการปฏิิบัติั งิ านฯ ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓ ศาลปกครองมีีคดีีที่่รั� บั ผิิดชอบ จำำ�นวน ๓๗,๐๔๙ คดีี 
แล้้วเสร็็จ จำำ�นวน ๑๐,๗๔๗ คดีี  (ร้้อยละ ๒๙.๐๑) ในการดำำ�เนิินกระบวนวิิธีีพิิจารณาคดีีปกครอง
ควรใช้้ระยะเวลาเท่่าไร มีีคดีีค้้างนานที่่สุ� ดกี่
ุ ปี่� ี
๓. ปััญหาการบริิหารจััดการคดีีค้้าง ผู้้บ� ริิหารหน่่วยงานราชการควรได้้รับั การอบรมให้้ความรู้้เ� กี่่ย� วกัับ
คดีีปกครอง ซึ่ง่� ศาลปกครองดำำ�เนิินการมาแล้้ว ๖ รุ่่�น แล้้วได้้ยกเลิิกไป ควรจะดำำ�เนิินการอบรมให้้ความรู้้� 
เพราะเป็็นการดำำ�เนิินการในเชิิงป้้องกััน
๔. ในการเสนอรายงานการปฏิิบัติั งิ านฯ ปีีต่อ่ ไป ขอให้้ประมวลผลการดำำ�เนิินงาน เช่่น มีีกรณีีใดบ้้าง
ที่่ป� ระชาชนฟ้้องคดีีต่่อรััฐ หรืือเจ้้าหน้้าที่่ข� องรััฐฟ้้องคดีีต่่อรััฐ เป็็นเรื่่อ� งเกี่่ย� วกัับอะไร และมีีข้้อแนะนำำ�อย่่างไร
เพื่่�อนำำ�ไปแก้้ปัญ
ั หา
๕. จากรายงานการปฏิิบัติั งิ านฯ ในหน้้า ๗๑ ศาลปกครองมีีการพััฒนาเทคโนโลยีี จััดทำ�ำ แอปพลิิเคชััน
และให้้บริิการผ่่านช่่องทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Service) ประเภทหนึ่่�ง คืือ การคััดสำ�ำ เนาคำำ�พิิพากษาคำำ�สั่่�ง
ผ่่านแอปพลิิเคชััน และจากสถิิติข้ิ อ้ มููลในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เปรีียบเทีียบกัับ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีสถิิติิ
การใช้้บริิการเพิ่่�มขึ้้น� จำำ�นวนมาก แต่่มีีข้อ้ สัังเกตว่่า คำำ�แถลงการณ์์ของตุุลาการผู้้แ� ถลงคดีีก็็มีีความสำำ�คัญ
ั เกี่่ย� วกัับ
การพิิจารณาพิิพากษาคดีีอีีกประการหนึ่่�ง จึึงควรเพิ่่�มช่่องทางให้้มีีการคััดสำ�ำ เนาของตุุลาการผู้้แ� ถลงคดีีด้้วย
จะมีีประโยชน์์มากยิ่่ง� ขึ้้น�
ในรายงานการปฏิิบัติั งิ านฯ หน้้า ๖๒ มีีผู้้ม� าศึึกษาดููงานทั้้�งข้้าราชการ ประชาชน และนัักเรีียน
นัักศึึกษาจำำ�นวนมาก ซึ่่ง� ศาลปกครองได้้นำ�ำ เสนอข้้อมููลโดยจััดทำ�ำ เป็็นอิินโฟกราฟิิกแสดงข้้อมููลต่่าง ๆ แต่่ยังั มีี
ประชาชนและนัักเรีียนนัักศึึกษาจำำ�นวนไม่่น้้อยที่่�ไม่่มีีศัักยภาพในการเข้้าถึึงข้้อมููลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ จึึงขอให้้
ศาลปกครองเลืือกตััวอย่่างคดีีที่่เ� ป็็นประโยชน์์ และนำำ�มาจััดทำ�ำ เป็็นแผ่่นพัับ เพื่่�อเผยแพร่่ไปยัังโรงเรีียน กำำ�นันั
ผู้้ใ� หญ่่บ้า้ น เป็็นต้้น
๖. สำำ�นักั งานศาลปกครองในฐานะหน่่วยงานธุุรการศาล สามารถนำำ�คำ�พิ
ำ พิ ากษาของศาลปกครอง
สููงสุุดที่่�วางบรรทััดฐานเป็็นแนวปฏิิบััติิราชการที่่�ดีีที่่�ทุุกหน่่วยงานของรััฐควรรู้้�  เพื่่�อไม่่ให้้กระทำำ�ผิิดซ้ำำ�� 
และควรผลัักดัันโดยเสนอไปยัังคณะรััฐมนตรีี เพื่่�อให้้คณะรััฐมนตรีีมีีมติิให้้หน่่วยงานราชการต่่าง ๆ ปฏิิบััติิ
ตามแนวปฏิิบััติิราชการที่่�ดีีตามที่่�ศาลปกครองเสนอ ก็็จะเป็็นอีีกช่่องทางหนึ่่�งที่่�จะลดปริิมาณคดีีเข้้าสู่่�
ศาลปกครองได้้ ซึ่่�งทราบว่่าศาลปกครองอยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการผลัักดัันในเรื่่�องนี้้�
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๒

คำำ�ชี้้�แจง
๑. ประเด็็นที่่เ� กี่่ย� วกัับ “การบริิหารจััดการคดีี” ได้้นำำ�เรีียนโดยรวมไว้้ในคำำ�ชี้้แ� จงตอบข้้อสัังเกตของ
คณะกรรมาธิิการฯ ในเบื้้�องต้้นแล้้ว โดยสำำ�นักั งานศาลปกครองได้้นำำ�กราบเรีียนประธานศาลปกครองสููงสุุด
ทราบ ข้้อสัังเกตของวุุฒิิสมาชิิก เรีียบร้้อยแล้้ว
๒. การเตรีียมการดำำ�เนิินงานของศาลปกครองตาม “ร่่างพระราชบััญญััติิกำำ�หนดระยะเวลา
ดำำ�เนิินงานในกระบวนการยุุติิธรรม พ.ศ. ....”
ศาลปกครองได้้ดำำ�เนิินการจััดทำำ�ร่่างขั้้�นตอนและกรอบระยะเวลาการดำำ�เนิินคดีีของตุุลาการ
ศาลปกครอง เพื่่�อรองรัับการดำำ�เนิินการเมื่่�อพระราชบััญญััติิกำำ�หนดระยะเวลาดำำ�เนิินงานในกระบวนการ
ยุุติิธรรม พ.ศ. .... มีีผลใช้้บัังคัับแล้้ว โดยคณะกรรมการบริิหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) ได้้แต่่งตั้้�ง
คณะอนุุกรรมการบริิหารศาลปกครองพิิจารณากำำ�หนดกรอบระยะเวลาการดำำ�เนิินคดีีปกครอง ซึ่่ง� ได้้ดำ�ำ เนิินการ
แล้้วเสร็็จและผ่่านความเห็็นชอบจากคณะกรรมการบริิหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) และคณะกรรมการ
ตุุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) แล้้ว

รายงานประจำำ �ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศาลปกครองและสำำ �นัั กงานศาลปกครอง

การตอบประเด็็ นคำำ�ถาม

42

������ ������������������������������������������������������������������������

ในส่่วนของสำำ�นักั งานศาลปกครองได้้เตรีียมความพร้้อมด้้านเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั ของศาลปกครอง
เพื่่�อรองรัับการดำำ�เนิินการเมื่่�อร่่างพระราชบััญญััติิฯ ดัังกล่่าว มีีผลใช้้บัังคัับ ดัังนี้้�
๑) จััดทำำ�ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อใช้้ในการประกาศเผยแพร่่ขั้้�นตอนและกรอบระยะ
เวลาในการดำำ�เนิินคดีีของตุุลาการในศาลปกครองชั้้�นต้้น และตุุลาการในศาลปกครองสููงสุุด เพื่่�อให้้ตุลุ าการ
เจ้้าหน้้าที่่� และผู้้�เกี่่�ยวข้้องเข้้าถึึงได้้
๒) จััดทำำ�ระบบ (๑) การพััฒนาระบบสารสนเทศเพื่่�อรองรัับกรอบระยะเวลาในขั้้น� ตอนต่่าง ๆ
ของการดำำ�เนิินคดีี (๒) ระบบติิดตามตรวจสอบหรืือแจ้้งความคืืบหน้้าของการดำำ�เนิินงานให้้ผู้้�มีีส่ว่ นเกี่่ย� วข้้อง
ทราบ (๓) ระบบรัับเรื่่อ� งร้้องเรีียนในกรณีีที่่ผู้� ้�มีีส่ว่ นเกี่่ย� วข้้องได้้รับั ความเดืือดร้้อนอัันเนื่่�องมาจากความล่่าช้้า
ในการดำำ�เนิินงานในกระบวนการยุุติธิ รรม (๔) ระบบตรวจสอบความคืืบหน้้าของการรัับเรื่่อ� งร้้องเรีียน และ
แจ้้งผลการตรวจสอบ และ (๕) ระบบเก็็บรวบรวมข้้อมููลสถิิติริ ะยะเวลาของการดำำ�เนิินงานในกระบวนการ
ยุุติิธรรมในแต่่ละขั้้�นตอน โดยมีีการนำำ�ขั้้�นตอน และกรอบระยะเวลาในการดำำ�เนิินคดีีของตุุลาการ
ในศาลปกครองชั้้�นต้้น และตุุลาการในศาลปกครองสููงสุุดทุุกคดีีเข้้าสู่่�ระบบคอมพิิวเตอร์์ ซึ่่�งผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
หรืือประชาชนสามารถทราบ และติิดตาม ตรวจสอบความคืืบหน้้าเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินคดีีในระบบได้้
๓. การเผยแพร่่ข้อ้ มููลให้้กัับประชาชน หน่่วยงานทางปกครอง และเจ้้าหน้้าที่่ข� องรััฐ สำำ�นักั งาน
ศาลปกครองได้้ดำำ�เนิินการจััดทำำ�สื่่อ� ประชาสััมพัันธ์์ทั้้ง� ในรููปแบบสื่่อ� อิิเล็็กทรอนิิกส์์และสื่่อ� สิ่่ง� พิิมพ์์/เอกสาร
เพื่่�อเผยแพร่่ให้้กับั ประชาชนทุุกปีี โดยได้้จัดทำ
ั ำ�บทความทางวิิชาการ และอุุทาหรณ์์จากคดีีปกครองเผยแพร่่
ในเว็็บไซต์์ศาลปกครอง และในส่่วนของสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์/เอกสาร เช่่น หนัังสืือ “รู้้�ไว้้ก่่อนไปศาลปกครอง”
และเผยแพร่่ข่่าวประชาสััมพัันธ์์ “COVID-19 น่่ารู้้�จากศููนย์์ ACAC”
สำำ�หรัับข้้อสัังเกตที่่�ให้้นำำ�ข้้อมููล หรืือตััวอย่่างคดีีที่่�เป็็นประโยชน์์จััดทำำ�และเผยแพร่่ในรููปแบบ
เอกสาร/แผ่่นพัับ เพื่่�อให้้ประชาชนทุุกกลุ่่�มสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้ง่่ายนั้้�น ขอรัับข้้อสัังเกตไปดำำ�เนิินการ
เพื่่�อให้้ครอบคลุุมถึึงประชาชนที่่�ยัังไม่่สามารถเข้้าถึึงการให้้บริิการในรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
การเพิ่่�มช่่องทางในการคััดสำำ�เนาคำำ�แถลงการณ์์ของตุุลาการผู้้�แถลงคดีี ปััจจุุบัันประธาน
ศาลปกครองสููงสุุด (นายชาญชััย แสวงศัักดิ์์�) ได้้ให้้สำำ�นัักงานศาลปกครองเปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวในเว็็บไซต์์
ศาลปกครอง ซึ่่�งประชาชนสามารถเข้้าไปสืืบค้้นข้้อมููลคำำ�แถลงการณ์์ได้้
๔. การเสนอรายงานสรุุปแนวคำำ�วินิิ จิ ฉััยของศาลปกครองเพื่่�อเสนอแนะแนวทางการปรัับปรุุง
วิิธีีปฏิิบััติิราชการหน่่วยงานของรััฐต่่อคณะรััฐมนตรีี สำำ�นัักงานศาลปกครองได้้ดำำ�เนิินการเสนอรายงาน
สรุุปแนวคำำ�วิินิิจฉััยฯ ดัังกล่่าวไปยัังสำำ�นัักงานเลขาธิิการคณะรััฐมนตรีี เพื่่�อพิิจารณาเสนอให้้คณะรััฐมนตรีี
ได้้โปรดพิิจารณามีีมติิกำำ�ชับั ให้้หน่่วยงานต่่าง ๆ ได้้ถือื ปฏิิบัติั ติ ามข้้อเสนอในรายงาน เมื่่�อวัันที่่� ๗ พฤษภาคม
๒๕๖๔ ซึ่่�งสำำ�นัักงานเลขาธิิการคณะรััฐมนตรีีได้้ตอบกลัับมาว่่า เรื่่�องที่่�เสนอไปนั้้�นไม่่เข้้าข่่ายเรื่่�องที่่�จะ
นำำ�เสนอต่่อคณะรััฐมนตรีีได้้ตามมาตรา ๔ (๑) และ (๑๓) แห่่งพระราชกฤษฎีีกาว่่าด้้วยการเสนอเรื่่�องและ
การประชุุมคณะรััฐมนตรีี พ.ศ. ๒๕๔๘ เนื่่�องจากมาตรา ๗๗ (๕) แห่่งพระราชบััญญััติิจััดตั้้�งศาลปกครอง
และวิิธีีพิิจารณาคดีีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่่ได้้บััญญััติิให้้สำำ�นัักงานศาลปกครองมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�เสนอเรื่่�อง
ต่่อคณะรััฐมนตรีีเพื่่�อพิิจารณา แต่่ให้้สำำ�นัักงานศาลปกครองมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ในการวิิเคราะห์์เหตุุแห่่งการ
ฟ้้องคดีีปกครอง เพื่่�อเสนอแนวทางการปรัับปรุุงหรืือเพื่่�อกำำ�หนดแนวทางปฏิิบััติิให้้กัับหน่่วยงานของรััฐ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องทราบ และถืือปฏิิบััติิได้้เท่่านั้้�น จึึงไม่่ใช่่เรื่่�องที่่�เป็็นอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะรััฐมนตรีีโดยตรง
ที่่�จะพิิจารณากำำ�หนดแนวทางการปรัับปรุุงฯ ได้้เอง ทั้้�งนี้้� สำำ�นัักงานศาลปกครองจะพิิจารณาดำำ�เนิินการ
ตามข้้อสัังเกตของสมาชิิกวุุฒิิสภาต่่อไป

ส่่ วนที่่�

๒

ผลการดำำ �เนิิ นงาน
ที่่� สำำ�คัั ญ

๑. การพิิจารณาพิิพากษาคดีีด้้วยความถููกต้้อง รวดเร็็ว และเป็็นธรรม
๒. การบัังคัับคดีีปกครอง
๓. การวิิเคราะห์์เหตุุแห่่งการฟ้้องคดีีปกครอง การวางหลัักกฎหมายและแนวปฏิิบััติิราชการทางปกครอง
และคำำ�พิิพากษา/คำำ�สั่่�งศาลปกครองสููงสุุดที่่�น่่าสนใจ ปีี ๒๕๖๔
๔. ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญในด้้านต่่าง ๆ
๑) การเสริิมสร้้างโอกาสในการเข้้าถึึงความยุุติิธรรมทางปกครอง
๒) การเสริิมสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจแก่่ทุุกภาคส่่วนในสัังคม
๓) การพััฒนาศาลปกครองอิิเล็็กทรอนิิกส์์
๔) การเสริิมสร้้างความร่่วมมืือทางวิิชาการและความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ
๕) การพััฒนาศัักยภาพบุุคลากรศาลปกครอง
๖) การเสริิมสร้้างวััฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) และองค์์กรแห่่งความสุุข
๗) การประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของสำำ�นัักงานศาลปกครอง (ITA)
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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๑. การพิิ จารณาพิิ พากษาคดีี
ด้้ วยความถููกต้้ อง รวดเร็็ ว และเป็็ นธรรม
ในช่่วงระยะเวลา ๒ ทศวรรษที่่ผ่� า่ นมา ศาลปกครองได้้ดำ�ำ เนิินการอำำ�นวยความยุุติธิ รรมทางปกครอง
ให้้แก่่ประชาชน โดยคำำ�นึงึ ถึึงประโยชน์์ของส่่วนรวมและประชาชนเป็็นหลััก และได้้พัฒ
ั นาระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศเพื่่�อบริิหารจััดการคดีี สำำ�หรัับการอำำ�นวยความสะดวกให้้กับั ประชาชนและการพิิจารณาพิิพากษา
คดีี ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีีสถิิติิคดีีปกครองที่่�แสดงถึึงผลการดำำ�เนิินงานของศาลปกครอง ดัังนี้้�
ผลการดำำ �เนิิ นงานด้้ านการพิิ จารณาพิิ พากษาคดีีปกครอง
๑. ผลการดำำ�เนิินงานด้้านการพิิจารณาพิิพากษาคดีีปกครองในภาพรวม

ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศาลปกครองมีีจำำ�นวนตุุลาการศาลปกครองทั้้�งสิ้้�น ๒๖๙ คน
รัับผิิดชอบคดีีทั้้�งหมด จำำ�นวน ๓๗,๗๐๑ คดีี โดยเร่่งรััดพิจิ ารณาพิิพากษาคดีีได้้แล้้วเสร็็จ จำำ�นวน ๑๐,๘๑๕ คดีี 
คิิดเป็็นร้้อยละ ๒๘.๖๙ และมีีคดีีที่่อ� ยู่่�ระหว่่างการพิิจารณา ณ วัันที่่� ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๔ จำำ�นวน ๒๖,๘๘๖ คดีี 
โดยแบ่่งเป็็นคดีีที่่�อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของศาลปกครองสููงสุุด จำำ�นวน ๑๑,๔๙๖ คดีี  และเป็็นคดีี
ที่่�อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของศาลปกครองชั้้�นต้้น จำำ�นวน ๑๕,๓๙๐ คดีี
สถิิติิคดีีประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

คดีี ในความรัับผิิ ดชอบ
ทั้้ง� หมด

๓๗,๗๐๑ คดีี

คดีี แล้้วเสร็็ จ

๑๐,๘๑๕ คดีี

๒. ผลการดำำ�เนิินงานด้้านการพิิจารณาพิิพากษาคดีีของศาลปกครองสูู งสุุ ด

ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีีตุุลาการในศาลปกครองสููงสุุด จำำ�นวน ๕๙ คน รัับผิิดชอบคดีี
ในศาลปกครองสููงสุุดทั้้ง� หมด จำำ�นวน ๑๕,๙๓๗ คดีี โดยในจำำ�นวนคดีีดัังกล่่าวเป็็นคดีีรัับเข้้าในปีีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ จำำ�นวน ๓,๗๗๐ คดีี และคดีีที่่�อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำำ�นวน
๑๒,๑๖๗ คดีี สามารถพิิจารณาได้้แล้้วเสร็็จทั้้�งหมด จำำ�นวน ๔,๔๔๑ คดีี คิิดเป็็นร้้อยละ ๒๗.๘๗ และมีีคดีี
ที่่�อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณา จำำ�นวน ๑๑,๔๙๖ คดีี คิิดเป็็นร้้อยละ ๗๒.๑๓ ของคดีีที่่�อยู่่�ในความรัับผิิดชอบ
ของศาลปกครองสููงสุุด ซึ่่�งคดีีที่่�อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณา จำำ�แนกเป็็นคดีีฟ้้องตรง จำำ�นวน ๓๕๓ คดีี คิิดเป็็น
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ร้้อยละ ๓.๐๗ คดีีอุุทธรณ์์คำำ�พิิพากษา จำำ�นวน ๑๐,๐๓๑ คดีี คิิดเป็็นร้้อยละ ๘๗.๒๖ และเป็็นคดีีคำำ�ร้้องอุุทธรณ์์คำำ�สั่่�ง
จำำ�นวน ๑,๑๑๒ คดีี คิิดเป็็นร้้อยละ ๙.๖๗ ของคดีีที่่�อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของศาลปกครองสููงสุุด
สถิิติิคดีีของศาลปกครองสูู งสุุ ด ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
อุุ ทธรณ์์คำ�พิิ
ำ พากษา

๑๐,๐๓๑ คดีี

คำำ�ร้อ
้ งอุุ ทธรณ์์คำ�สั่่
ำ �ง

๑,๑๑๒ คดีี

คดีี แล้้วเสร็็ จ
ร้้อยละ

๒๗.๘๗
(๔,๔๔๑ คดีี )

สถิิติิคดีีของศาลปกครองสูู ง สุุ ด จำำ� แนกตาม
ระยะเวลาที่่� ใช้้ในการพิิจารณาคดีี และคดีีที่่� อยู่่�
ระหว่่างการพิิจารณาจำำ�แนกตาม ปีี พ.ศ. ที่่�รั ับเข้้า
ณ วัันที่่� ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๔

ในจำำ� นวนคดีีแล้้ ว เสร็็ จ ของศาลปกครองสููงสุุ ด
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำำ�นวน ๔,๔๔๑ คดีี ศาลปกครอง
สููงสุุ ดส ามารถพิิ จ ารณาพิิ พ ากษาคดีีให้้ เ ป็็ น ไปตามกรอบ
เวลามาตรฐาน (ภายใน ๒ ปีี นัับแต่่คดีีเข้้าสู่่�การพิิจารณา
ของศาลปกครองสููงสุุด) จำำ�นวน ๑,๗๐๖ คดีี คิิดเป็็นร้้อยละ
๓๘.๔๑ โดยจำำ�แนกเป็็นคดีีที่่�แล้้วเสร็็จภายใน ๑ ปีี จำ�ำ นวน
๑,๑๗๐ คดีี  และคดีีที่่แ� ล้้วเสร็็จโดยใช้้เวลาในการพิิจารณาคดีี
มากกว่่า ๑ ปีี แต่่ไม่่เกิิน ๒ ปีี จำำ�นวน ๕๓๖ คดีี คดีีที่่�แล้้วเสร็็จ
โดยใช้้เวลามากกว่่า ๒ ปีี แต่่ไม่่เกิิน ๓ ปีี จำำ�นวน ๕๓๒ คดีี 
คดีีที่่�แล้้วเสร็็จโดยใช้้เวลาในการพิิจารณาคดีีมากกว่่า ๓ ปีี
แต่่ไม่่เกิิน ๔ ปีี จำำ�นวน ๘๐๘ คดีี และคดีีที่่แ� ล้้วเสร็็จโดยใช้้เวลา
ในการพิิจารณาคดีีมากกว่่า ๔ ปีี จำำ�นวน ๑,๓๙๕ คดีี

ฟ้้ องตรง

๓๕๓ คดีี

คดีี ในความ
รัับผิิ ดชอบ

๑๕,๙๓๗ คดีี

คดีีที่่� แล้้วเสร็็ จ

มากกว่่ า ๔ ปีี
จำำ�นวน

๑,๓๙๕ คดีี

คดีีแล้้วเสร็็ จ

มากกว่่ า ๓ ปีี ไม่่ เกิิน ๔ ปีี
จำำ�นวน ๘๐๘ คดีี
คดีีแล้้วเสร็็ จ

มากกว่่ า ๒ ปีี ไม่่ เกิิน ๓ ปีี
จำำ�นวน ๕๓๒ คดีี
คดีีแล้้วเสร็็ จ

มากกว่่ า ๑ ปีี ไม่่ เกิิน ๒ ปีี
จำำ�นวน ๕๓๖ คดีี
คดีีแล้้วเสร็็ จ

ภายใน ๑ ปีี

จำำ�นวน ๑,๑๗๐ คดีี
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นอกจากนี้้� ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีีคดีีที่่อ� ยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของศาลปกครองสููงสุุด จำำ�นวน ๑๑,๔๘๙ คดีี 
จำำ�แนกตามปีี พ.ศ. ที่่�รัับเข้้า ณ วัันที่่� ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๔ ดัังนี้้�
ประเภทคำำ�ฟ้้ อง (คดีี)

ปีี พ.ศ.

๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
รวม

ฟ้้ องตรง

๖
๒๒
๑๔
๑๘
๙
๓๔
๔๙
๕๖
๖๙
๗๖
๓๕๓

อุุ ทธรณ์์
คำำ�พิิ พากษา

๑๙
๖๕
๑๒๕
๑๙๔
๘๓๖
๗๕๙
๑,๓๔๒
๑,๗๖๓
๑,๖๓๕
๒,๐๑๑
๑,๒๘๒
๑๐,๐๓๑

คำำ�ร้อ
้ ง
อุุ ทธรณ์์คำ�สั่่
ำ �ง

๒
๙
๙
๕๙
๘๐
๒๗๘
๖๗๕
๑,๑๑๒

รวม (คดีี)

๑๙
๗๑
๑๔๗
๒๑๐
๘๕๔
๗๗๗
๑,๓๘๕
๑,๘๗๑
๑,๗๗๑
๒,๓๕๘
๒,๐๓๓
๑๑,๔๙๖

� ต้้น
๓. ผลการดำำ�เนิินงานด้้านการพิิจารณาพิิพากษาคดีีของศาลปกครองชั้้น

ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีีจำำ�นวนตุุลาการในศาลปกครองชั้้น� ต้้น จำำ�นวน ๒๑๐ คน (ตุุลาการในศาลปกครอง
ชั้้�นต้้น จำำ�นวน ๑๙๑ คน และตุุลาการประจำำ�ศาลปกครองชั้้�นต้้น จำำ�นวน ๑๙ คน) รัับผิิดชอบคดีีในศาลปกครองชั้้�นต้้น
จำำ�นวน ๒๑,๗๖๔ คดีี โดยในจำำ�นวนคดีีดัังกล่่าวเป็็นคดีีรัับเข้้าในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำำ�นวน ๗,๖๒๑ คดีี และคดีี
ที่่�อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำำ�นวน ๑๔,๑๔๓ คดีี สามารถพิิจารณาได้้แล้้วเสร็็จทั้้�งหมด
จำำ�นวน ๖,๓๗๔ คดีี คิิดเป็็นร้้อยละ ๒๙.๒๙ และมีีคดีีที่่�อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณา จำำ�นวน ๑๕,๓๙๐ คดีี คิิดเป็็นร้้อยละ
๗๐.๗๑ ของคดีีในความรัับผิิดชอบของศาลปกครองชั้้�นต้้น ซึ่่�งเป็็นคดีีที่่�อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของศาลปกครองกลาง
จำำ�นวน ๖,๕๙๗ คดีี คิิดเป็็นร้้อยละ ๔๒.๘๗ และเป็็นคดีีที่่�อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของศาลปกครองในภููมิิภาค จำำ�นวน
๘,๗๙๓ คดีี คิิดเป็็นร้้อยละ ๕๗.๑๓ ของคดีีที่่�อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของศาลปกครองชั้้�นต้้นทั้้�งหมด
� ต้้น ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สถิิติิคดีีของศาลปกครองชั้้น

พิิจารณาแล้้วเสร็็ จ
ทั้้ง� หมด

๖,๓๗๔ คดีี
(ร้้อยละ

๒๙.๒๙)

คดีีในความรัับผิิดชอบ
� ต้้น
ของศาลปกครองชั้้น

๒๑,๗๖๔ คดีี
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๓.๑ ลั ักษณะคดีี ที่่�เข้ ้าสู่่� การพิิ จารณาของศาลปกครองชั้นต้
้� ้นในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๑)	จำำ�แนกตามช่่องทางการฟ้้องคดีี การฟ้้องคดีีต่่อศาลปกครองสามารถยื่่�นฟ้้องได้้หลายช่่องทาง ได้้แก่่ ยื่่�น
ฟ้้องด้้วยตนเอง ยื่่�นฟ้้องทางไปรษณีีย์์ลงทะเบีียน และยื่่น� ฟ้้องด้้วยระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
มีีผู้้�ฟ้้องคดีี จำำ�นวน ๗,๖๒๑ คดีี แบ่่งเป็็นการยื่่�นฟ้้องด้้วยตนเอง จำำ�นวน ๔,๘๐๘ คดีี คิิดเป็็นร้้อยละ ๖๓.๐๙ รองลงมา
ได้้แก่่ การยื่่�นฟ้้องทางไปรษณีีย์์ลงทะเบีียน จำำ�นวน ๒,๔๕๙ คดีี คิิดเป็็นร้้อยละ ๓๒.๒๗ และการยื่่�นฟ้้องคดีีด้้วยระบบ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ จำำ�นวน ๓๕๔ คดีี คิิดเป็็นร้้อยละ ๔.๖๕
(๒)	จำำ�แนกตามพื้้�นที่่�มููลคดีีเกิิดเป็็นรายภาค ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คดีีที่่�เข้้าสู่่�การพิิจารณาของ
ศาลปกครองชั้้น� ต้้น จำำ�แนกตามพื้้�นที่่มููล
� คดีีเกิิดเป็็นรายภาค จำำ�นวน ๗,๕๘๘ คดีี โดยส่่วนใหญ่่ยังั คงเป็็นคดีีที่่มีีพื้้
� น� ที่่มููล
� คดีี
เกิิดในภาคกลาง จำำ�นวน ๓,๒๙๙ คดีี คิิดเป็็นร้้อยละ ๔๓.๔๘ รองลงมาคืือ ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ จำำ�นวน ๒,๐๒๑ คดีี 
คิิดเป็็นร้้อยละ ๒๖.๖๓ ภาคเหนืือ จำำ�นวน ๙๗๙ คดีี คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๒.๙๐ ภาคใต้้ จำำ�นวน ๘๘๘ คดีี คิิดเป็็นร้้อยละ
๑๑.๗๐ และภาคตะวัันออก จำำ�นวน ๔๐๑ คดีี คิิดเป็็นร้้อยละ ๕.๒๘ ของคดีีที่่�รัับเข้้าสู่่�การพิิจารณาทั้้�งหมด
� ต้้น จำำ�แนก
สถิิติิคดีีรัับเข้้าของศาลปกครองชั้้น
ตามประเภทเรื่่� องที่่� ฟ้้อง ประจำำ�ปีีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

ภาคเหนืือ
๙๗๙ คดีี

ประเภทเรื่่� องที่่� ฟ้้อง
ภาคตะวัันออก
เฉีี ยงเหนืือ
๒,๐๒๑ คดีี

ภาคกลาง

๓,๒๙๙ คดีี
ภาคตะวัันออก
๔๐๑ คดีี

ภาคใต้้
๘๘๘ คดีี

หมายเหตุุ : ในแต่่ละคดีีอาจมีีพื้้�นที่่�มููลคดีีเกิิดมากกว่่า ๑ ภาค
ดัังนั้้�น ผลรวมของจำำ�นวนคดีีจำำ�แนกตามภาคที่่�เป็็น
พื้้�นที่่�มููลคดีีเกิิดจะมีีจำำ�นวนมากกว่่าจำำ�นวนคดีีรัับ
เข้้าจริิง

คดีีรัับเข้้า
จำำ�นวน

การบริิหารงานบุุคคล วิินััยฯ
การพััสดุุ สััญญาทางปกครอง
ละเมิิด ความรัับผิิดอย่่างอื่่�น
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
การปกครอง การบริิหารราชการ
แผ่่นดิิน
การคมนาคม พาณิิชย์์ อุุตสาหกรรม
การควบคุุมอาคารและเหตุุเดืือดร้้อน
รำำ�คาญ
ที่่�ดิิน สาธารณสมบััติิของแผ่่นดิิน
การเวนคืืนอสัังหาริิมทรััพย์์
การศึึกษา ศาสนา วััฒนธรรม
อื่่�น ๆ
รวม

ร้้อยละ

๑,๙๓๓ ๒๕.๒๗
๑,๗๔๖ ๒๒.๘๓
๑,๐๐๗ ๑๓.๑๗
๖๙๒ ๙.๐๕
๔๓๖ ๕.๗๐
๓๓๗
๓๒๙

๔.๔๑
๔.๓๐

๒๒๘ ๒.๙๘
๑๙๒ ๒.๕๑
๑๖๖ ๒.๑๗
๕๘๒ ๗.๖๑
๗,๖๔๘ ๑๐๐.๐๐

หมายเหตุุ : ในแต่่ละคดีีอาจจำำ�แนกประเภทเรื่่อ� งที่่ฟ้� อ้ งได้้มากกว่่า
๑ เรื่่�อง ดัังนั้้�น ผลรวมของจำำ�นวนคดีี จำำ�แนกตาม
ประเภทเรื่่�องที่่�ฟ้้องจะมีีจำำ�นวนมากกว่่าจำำ�นวนคดีี
รัับเข้้า
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(๓)	จำำ�แนกตามประเภทเรื่่�องที่่�ฟ้้อง จากจำำ�นวนคดีีที่่�มีีการยื่่�นฟ้้องต่่อศาลปกครองชั้้�นต้้น ในปีีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรากฏว่่า ประเภทเรื่่�องที่่�มีีผู้้�นำำ�มายื่่�นฟ้้องมากที่่�สุุด ๕ ลำำ�ดัับแรก คืือ การบริิหารงานบุุคคล วิินััยฯ จำำ�นวน
๑,๙๓๓ คดีี คิิดเป็็นร้้อยละ ๒๕.๒๗ รองลงมาคืือ การพััสดุุ สััญญาทางปกครอง จำำ�นวน ๑,๗๔๖ คดีี คิิดเป็็นร้้อยละ ๒๒.๘๓
ละเมิิด ความรัับผิิดอย่่างอื่่�น จำำ�นวน ๑,๐๐๗ คดีี คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๓.๑๗ ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม จำำ�นวน
๖๙๒ คิิดเป็็นร้้อยละ ๙.๐๕ และการปกครอง การบริิหารราชการแผ่่นดิิน จำำ�นวน ๔๓๖ คดีี คิิดเป็็นร้้อยละ ๕.๗๐
� ต้้น
หน่่ วยงานระดัับกระทรวง/กรม/องค์ ์กรปกครองส่่ วนท้้องถิ่่� นที่่� ถููกฟ้้ องคดีีปกครองชั้้น
ในรอบปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มากที่่� สุุด ๑๐ ลำำ�ดับ
ั แรก
หน่่ วยงานระดัับกระทรวง

๑. กระทรวงมหาดไทย
๒. กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม
๓. กระทรวงคมนาคม
๔. กระทรวงศึึกษาธิิการ
๕. สำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี/หน่่วยงานในบัังคัับบััญชานายกรััฐมนตรีี
๖. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์
๗. กระทรวงการคลััง
๘. กระทรวงสาธารณสุุข
๙. กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
๑๐. กระทรวงยุุติิธรรม

จำำ�นวน

๑,๖๐๐ คดีี 
๖๔๓ คดีี
๔๘๙ คดีี
๔๔๑ คดีี
๓๘๒ คดีี
๓๖๓ คดีี
๒๘๗ คดีี
๒๒๗ คดีี
๑๖๔ คดีี
๑๒๘ คดีี

(๔) จำำ�แนกตามหน่่วยงานระดัับกระทรวงที่่ถูู� กฟ้้องคดีีปกครองชั้้น� ต้้น ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยหน่่วยงาน
ที่่ถูู� กฟ้้องคดีีมากที่่สุ� ด 
ุ ๕ ลำำ�ดับั แรก ได้้แก่่ กระทรวงมหาดไทย จำำ�นวน ๑,๖๐๐ คดีี รองลงมา คืือ กระทรวงการอุุดมศึึกษา
วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม จำำ�นวน ๖๔๓ คดีี กระทรวงคมนาคม จำำ�นวน ๔๘๙ คดีี กระทรวงศึึกษาธิิการ จำำ�นวน
๔๔๑ คดีี และสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี/หน่่วยงานในบัังคัับบััญชานายกรััฐมนตรีี จำำ�นวน ๓๘๒ คดีี
หน่่ วยงานระดัับกรม

๑. สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงมหาดไทย
๒. กรมที่่�ดิิน
๓. กรมการปกครอง
๔. มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม
๕. สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
๖. สำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ
๗. กรมทางหลวง
๘. สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงศึึกษาธิิการ
๙. สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงสาธารณสุุข
๑๐. กรมเจ้้าท่่า

จำำ�นวน

๖๖๖ คดีี
๕๔๐ คดีี
๓๗๕ คดีี
๓๗๔ คดีี
๒๕๑ คดีี
๒๔๔ คดีี 
๒๐๒ คดีี
๑๙๑ คดีี
๑๓๕ คดีี
๑๒๗ คดีี
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(๕) หน่่วยงานระดัับกรมที่่ถูู� กฟ้้องคดีีปกครองชั้้น� ต้้นในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยหน่่วยงานที่่ถูู� กฟ้้องคดีี
มากที่่�สุุด  ๕ ลำำ�ดัับแรก ได้้แก่่ สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงมหาดไทย จำำ�นวน ๖๖๖ คดีี รองลงมา คืือ กรมที่่�ดิิน จำำ�นวน
๕๔๐ คดีี กรมการปกครอง จำำ�นวน ๓๗๕ คดีี มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม จำำ�นวน ๓๗๔ คดีี และสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
การศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน จำำ�นวน ๒๕๑ คดีี
องค์ ์กรปกครองส่่ วนท้้องถิ่่� น

จำำ�นวน

๑. เทศบาล
๒. องค์์กรบริิหารส่่วนตำำ�บล
๓. กรุุงเทพมหานคร
๔. องค์์กรบริิหารส่่วนจัังหวััด
๕. เมืืองพััทยา

๙๐๑ คดีี
๖๔๘ คดีี
๑๙๘ คดีี
๑๒๕ คดีี
๑๔ คดีี

(๖) หน่่วยงานระดัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�ถููกฟ้้องคดีีปกครองชั้้�นต้้นในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยหน่่วยงานที่่ถูู� กฟ้้องคดีีมากที่่สุ� ด 
ุ ๕ ลำำ�ดับั แรก ได้้แก่่ เทศบาล จำำ�นวน ๙๐๑ คดีี รองลงมา คืือ องค์์กรบริิหารส่่วนตำำ�บล 
จำำ�นวน ๖๔๘ คดีี  กรุุงเทพมหานคร จำำ�นวน ๑๙๘ คดีี  องค์์กรบริิหารส่่วนจัังหวััด จำ�ำ นวน ๑๒๕ คดีี  และเมืืองพััทยา
จำำ�นวน ๑๔ คดีี 

๓.๒ คดีี แล้ ้วเสร็็จของศาลปกครองชั้นต้
้� ้น
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

คดีีแล้้วเสร็็จจำำ�แนกตามระยะเวลาที่่ใ� ช้้ในการพิิจารณา
พิิพากษาคดีี 
ในจำำ� นวนคดีีแล้้ ว เสร็็ จ ของศาลปกครองชั้้� น ต้้ น
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำำ�นวน ๖,๓๗๔ คดีี ศาลปกครอง
ชั้้น� ต้้นสามารถเร่่งรััดพิจิ ารณาพิิพากษาคดีีให้้เป็็นไปตามกรอบ
เวลามาตรฐาน ภายใน ๑ ปีี นัับแต่่คดีีเข้้าสู่่�การพิิจารณา
ของศาลปกครองชั้้�นต้้น จำำ�นวน ๒,๘๘๗ คดีี คิิดเป็็นร้้อยละ
๔๕.๒๙ คดีีที่่�แล้้วเสร็็จโดยใช้้เวลามากกว่่า ๑ ปีี แต่่ไม่่เกิิน
๒ ปีี จำำ�นวน ๑,๑๙๖ คดีี คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๘.๗๖ คดีีที่่�
แล้้วเสร็็จโดยใช้้เวลาในการพิิจารณาคดีีมากกว่่า ๒ ปีี แต่่ไม่่เกิิน
๓ ปีี จำำ�นวน ๗๙๗ คดีี คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๒.๕๐ คดีีที่่�แล้้วเสร็็จ
โดยใช้้เวลาในการพิิจารณามากกว่่า ๓ ปีี แต่่ไม่่เกิิน ๔ ปีี จำำ�นวน
๖๖๙ คดีี คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๐.๕๐ และคดีีที่่แ� ล้้วเสร็็จโดยใช้้เวลา
ในการพิิจารณาคดีีมากกว่่า ๔ ปีี จำำ�นวน ๘๒๕ คดีี คิิดเป็็น
ร้้อยละ ๑๒.๙๔ ของจำำ�นวนคดีีแล้้วเสร็็จของศาลปกครองชั้้น� ต้้น

คดีีที่่� แล้้วเสร็็ จ

มากกว่่ า ๔ ปีี
จำำ�นวน

๘๒๕ คดีี

คดีีแล้้วเสร็็ จ

มากกว่่ า ๓ ปีี ไม่่ เกิิน ๔ ปีี
จำำ�นวน ๖๖๙ คดีี
คดีีแล้้วเสร็็ จ

มากกว่่ า ๒ ปีี ไม่่ เกิิน ๓ ปีี
จำำ�นวน ๗๙๗ คดีี
คดีีแล้้วเสร็็ จ

มากกว่่ า ๑ ปีี ไม่่ เกิิน ๒ ปีี
จำำ�นวน ๑,๑๙๖ คดีี
คดีีแล้้วเสร็็ จ

ภายใน ๑ ปีี

จำำ�นวน ๒,๘๘๗ คดีี
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นอกจากนี้้� ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีีคดีีที่่อ� ยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของศาลปกครองชั้้�นต้้น จำำ�นวน ๑๕,๓๘๕ คดีี 
จำำ�แนกรายศาลและปีี พ.ศ. ที่่�รัับเข้้า ณ วัันที่่� ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๔ ดัังนี้้�
ศาล

ศป. กลาง
ศป. ภููมิิภาค
ศป. ชม.
ศป. สข.
ศป. นม.
ศป. ขก.
ศป. พล.
ศป. รย.
ศป. นศ.
ศป. อด.
ศป. อบ.
ศป. พบ.
ศป. นว.
ศป. สพ.
ศป. ภก.
ศป. ยล.
รวม

ปีี พ.ศ.
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๔
๔

๗
๑
๑
๘

๒๗
๗
๑
๑
๒
๑
๒
๓๔

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

รวม

๕๔ ๓๒๙ ๘๔๔ ๑,๖๖๑ ๑,๙๔๓ ๑,๗๒๘ ๖,๕๙๗
๓๔ ๖๘๒ ๑,๐๙๙ ๑,๙๐๘ ๒,๕๘๑ ๒,๔๘๑ ๘,๗๙๓
๑๑
๗๘ ๒๕๑ ๔๓๙ ๕๕๒ ๓๓๑ ๑,๖๖๓
๓๓
๙๐ ๑๔๖ ๑๖๙
๔๓๘
๕๙ ๑๕๖ ๒๓๒ ๒๑๓ ๒๒๗
๘๘๗
๓ ๓๓๔ ๑๘๐ ๑๔๖ ๒๘๒ ๒๐๐ ๑,๑๔๖
๗
๓๑
๔๖ ๑๘๔ ๑๘๙ ๑๘๘
๖๔๘
๓
๖๙ ๑๙๓ ๒๓๘ ๒๗๕ ๒๒๑ ๑,๐๐๐
๓
๗๕ ๑๐๗ ๑๓๙ ๒๔๘ ๒๐๐
๗๗๔
๒
๒๐
๖๕ ๑๔๙ ๑๗๕
๔๑๑
๗
๓๔
๙๕ ๑๙๕ ๒๒๐ ๓๒๓
๘๗๔
๗๕ ๑๓๓
๒๐๘
๓
๗๐
๙๒ ๑๒๔
๒๘๙
๑
๖
๒๑
๖๙
๙๗
๑๔
๘๙
๗๙
๙๖
๒๗๘
๑๕
๔๐
๒๕
๘๐
๘๘ ๑,๐๑๑ ๑,๙๔๓ ๓,๕๖๙ ๔,๕๒๔ ๔,๒๐๙ ๑๕,๓๙๐

ทั้้� ง นี้้�  สถิิ ติิ ค ดีีรัั บ เข้้ า คดีีแล้้ ว เสร็็ จ และคดีีที่่� อ ยู่่�ระหว่่ า งการพิิ จ ารณาของ
แต่่ละแผนกคดีี นัับตั้้�งแต่่เปิิดทำำ�การจนถึึง ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๔ (จำำ�แนกตามชั้้�นศาล)
และผลการดำำ�เนิินงานด้้านการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทของศาลปกครองชั้้�นต้้น รวมถึึง
ผลการดำำ�เนิินงานด้้านการยื่่�นฟ้้องคดีีทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Court) ดููรายละเอีียด
เพิ่่�มเติิมได้้ทาง QR Code

https://bit.ly/3BWypcG
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๒. การบัั งคัั บคดีีปกครอง
๑.

การบัั งคัั บคดีีปกครอง

การบัังคัับคดีีปกครองเป็็นการดำำ�เนิินการโดยศาล  และสำำ�นัักงานหรืือเจ้้าพนัักงานบัังคัับคดีีตามคำำ�สั่่�งของศาล 
โดยอาศััยอำำ�นาจตามพระราชบััญญััติจัิ ดตั้้
ั ง� ศาลปกครองและวิิธีีพิจิ ารณาคดีีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ระเบีียบของที่่ป� ระชุุมใหญ่่
ตุุลาการในศาลปกครองสููงสุุด ว่า่ ด้้วยวิิธีีพิจิ ารณาคดีีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ (แก้้ไขเพิ่่�มเติิมจนถึึงระเบีียบของที่่ป� ระชุุมใหญ่่
ตุุลาการในศาลปกครองสููงสุุด ว่่าด้้วยวิิธีีพิิจารณาคดีีปกครอง (ฉบัับที่่� ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒) และประมวลกฎหมายวิิธีี
พิิจารณาความแพ่่ง ซึ่ง่� การดำำ�เนิินการบัังคัับคดีีปกครองดัังกล่่าว สำำ�นักั งานศาลปกครองมีีอำำ�นาจหน้้าที่่ดำ� ำ�เนิินการบัังคัับ
ให้้เป็็นตามคำำ�บัังคัับของศาลปกครองตามนััยมาตรา ๗๗ (๓) แห่่งพระราชบััญญััติิจััดตั้้�งศาลปกครองและวิิธีีพิิจารณา
คดีีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีีหน่่วยงานที่่�ทำำ�หน้้าที่่�บัังคัับคดีี คืือ สำำ�นัักบัังคัับคดีีปกครองและสำำ�นัักงานศาลปกครอง
ในภููมิิภาค ทั้้�งนี้้� วิิธีีดำำ�เนิินการบัังคัับคดีีปกครองสามารถจำำ�แนกเป็็น ๒ ประเภท ได้้แก่่
ประเภทที่่ห� นึ่่�ง การบัังคัับคดีีตามมาตรา ๗๒ แห่่งพระราชบััญญััติจัิ ดตั้้
ั ง� ศาลปกครองและวิิธีีพิจิ ารณาคดีีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒
ประเภทที่่�สอง การบัังคัับคดีีตามคำำ�สั่่�งกำำ�หนดมาตรการหรืือวิิธีีการใด  ๆ เพื่่�อบรรเทาทุุกข์์เป็็นการชั่่�วคราว
ก่่อนการพิิพากษาคดีี
สำำ�หรัับวิิธีีการบัังคัับคดีีมีี ๓ วิิธีี ดัังนี้้�
๑. การบัังคัับคดีีโดยศาลมีีคำำ�สั่่�งไปยัังสำำ�นัักงานเพื่่�อให้้สำำ�นัักงานหรืือพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ปฏิิบััติิงานบัังคัับคดีี
ดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามคำำ�บัังคัับหรืือตามอำำ�นาจหน้้าที่่� (หรืือที่่�เรีียกว่่าการบัังคัับคดีีโดยไม่่ออกหมายบัังคัับคดีี)
ในกรณีีดัังต่่อไปนี้้�
๑.๑ การบัังคัับคดีีกรณีีที่่�ศาลมีีคำำ�พิิพากษาและกำำ�หนดคำำ�บัังคัับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่่�ง (๑)
๑.๒ การบัังคัับคดีีกรณีีที่่�ศาลมีีคำำ�พิิพากษาและกำำ�หนดคำำ�บัังคัับให้้หััวหน้้าหน่่วยงานทางปกครองหรืือ
เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้องปฏิิบััติิตามหน้้าที่่�ภายในเวลาที่่�ศาลกำำ�หนดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่่�ง (๒)
๑.๓ การบัังคัับคดีีกรณีีที่่�ศาลมีีคำำ�พิิพากษาและกำำ�หนดคำำ�บัังคัับให้้หน่่วยงานทางปกครองใช้้เงิิน หรืือให้้
ส่่งมอบทรััพย์์สิิน หรืือให้้กระทำำ�การหรืืองดเว้้นกระทำำ�การตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่่�ง (๓)
๑.๔ การบัังคัับคดีีกรณีีที่่�ศาลมีีคำำ�พิิพากษาและกำำ�หนดคำำ�บัังคัับให้้หน่่วยงานทางปกครองหรืือเจ้้าหน้้าที่่�
ของรััฐถืือปฏิิบััติิต่่อสิิทธิิหรืือหน้้าที่่�ของบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่่�ง (๔)
๑.๕ การบัังคัับคดีีตามคำำ�สั่่�งทุุเลาการบัังคัับตามกฎหรืือคำำ�สั่่�งทางปกครอง
๑.๖ การบัังคัับคดีีตามคำำ�สั่่�งบรรเทาทุุกข์์ชั่่�วคราวในกรณีีที่่�ไม่่ต้้องออกหมายบัังคัับคดีี
๒. การบัังคัับคดีีโดยการออกหมายบัังคัับคดีีตั้้�งเจ้้าพนัักงานบัังคัับคดีีไปดำำ�เนิินการ (ต.๔๕) การบัังคัับคดีี
ในกรณีีนี้้�จะมีีลัักษณะเช่่นเดีียวกัับการบัังคัับคดีีแพ่่ง ตามประมวลกฎหมายวิิธีีพิจิ ารณาความแพ่่ง กล่่าวคืือ การบัังคัับคดีี
จะเกิิดขึ้้�นก็็ต่่อเมื่่�อเจ้้าหนี้้�ตามคำำ�พิิพากษายื่่�นคำำ�ร้้องต่่อศาลขอให้้มีีการบัังคัับคดีี  โดยวิิธีียึึดทรััพย์์สิิน หรืืออายััดสิิทธิิ
เรีียกร้้อง หรืือบัังคัับคดีีโดยวิิธีีอื่่�นตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด ซึ่่�งได้้แก่่ การบัังคัับคดีีในเรื่่�องต่่อไปนี้้�
๒.๑ การบัังคัับคดีีกรณีีที่่�ศาลมีีคำำ�พิิพากษาและกำำ�หนดคำำ�บัังคัับให้้ลููกหนี้้�ตามคำำ�พิิพากษาใช้้เงิิน หรืือให้้
ส่่งคืืนหรืือส่่งมอบทรััพย์เ์ ฉพาะสิ่่ง� หรืือให้้กระทำำ�การหรืืองดเว้้นกระทำำ�การ โดยให้้ออกไปจากอสัังหาริิมทรััพย์์ ที่่อ� ยู่่�อาศััย
หรืือทรััพย์์ที่่�ครอบครอง (ขัับไล่่) ให้้กระทำำ�การหรืืองดเว้้นกระทำำ�การโดยให้้ลููกหนี้้�ตามคำำ�พิิพากษารื้้�อถอนสิ่่�งปลููกสร้้าง
ไม้้ยืืนต้้น ไม้้ล้้มลุุกหรืือธััญชาติิ หรืือขนย้้ายทรััพย์์สิินออกไปจากอสัังหาริิมทรััพย์์ ที่่�อยู่่�อาศััยหรืือทรััพย์์ที่่�ครอบครอง
(รื้้�อถอน) ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่่�ง (๓)

52

รายงานประจำำ �ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศาลปกครองและสำำ �นัั กงานศาลปกครอง
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๒.๒ การบัังคัับคดีีกรณีีที่่�ศาลมีีคำำ�พิิพากษาและกำำ�หนดคำำ�บัังคัับให้้บุุคคลกระทำำ�หรืือละเว้้นกระทำำ�
อย่่างหนึ่่�งอย่่างใดเพื่่�อให้้เป็็นไปตามกฎหมายตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่่�ง (๕)
๒.๓ การบัังคัับคดีีตามคำำ�สั่่�งบรรเทาทุุกข์์ชั่่�วคราวก่่อนการพิิพากษาในกรณีีที่่�ยึึดหรืืออายััดทรััพย์์สิิน
๓. การบัังคัับคดีีโดยการให้้อำำ�นาจศาลกำำ�หนดวิิธีีการบัังคัับคดีีเพื่่�อให้้การบัังคัับคดีีตามคำำ�พิิพากษาหรืือคำำ�สั่่�ง
ของศาลบรรลุุผล การบัังคัับคดีีในกรณีีนี้้�เป็็นการให้้อำำ�นาจศาลในการกำำ�หนดวิิธีีการบัังคัับคดีีที่่เ� หมาะสมกัับการบัังคัับคดีี
ในเรื่่�องนั้้�น ๆ ซึ่่�งได้้แก่่เรื่่�องต่่อไปนี้้�
๓.๑ ศาลมีีคำำ�สั่่ง� จัับกุุมและกัักขัังลููกหนี้้�ตามคำำ�พิพิ ากษาที่่จ� งใจขััดขืนื ไม่่ปฏิิบัติั ติ ามคำำ�บังั คัับและไม่่มีีวิธีีิ การ
บัังคัับอื่่�นใดที่่�เจ้้าหนี้้�ตามคำำ�พิิพากษาจะใช้้บัังคัับได้้ตามที่่�เจ้้าหนี้้�ตามคำำ�พิิพากษาร้้องขอ
๓.๒ ศาลมีีคำำ�สั่่�งปรัับหน่่วยงานทางปกครองหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐตามมาตรา ๗๕/๔
๓.๓ ศาลกำำ�หนดวิิธีีการบัังคัับคดีีตามที่่�เห็็นสมควรเท่่าที่่�สภาพแห่่งการบัังคัับคดีีจะเปิิดช่่องให้้กระทำำ�ได้้
ในกรณีีที่่�ศาลมีีคำำ�พิิพากษาและกำำ�หนดคำำ�บัังคัับให้้หน่่วยงานทางปกครองหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐกระทำำ�การ หรืืองดเว้้น
กระทำำ�การตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่่�ง (๓)
๒. สถิิ ติิการบัั งคัั บคดีีปกครองในภาพรวม
ตั้้� งแต่่ เปิิ ดทำำ �การ - วัั นที่่� ๓๐ กัั นยายน ๒๕๖๔
�
สถิิ ติิการบั ังคั ับคดีี ปกครองทั้้งหมด
(ส่่วนกลาง + ส่่วนภููมิิ ภาค)
�
ตั้้งแต่่เปิ
ิ ดทำำ�การ - วั ันที่่� ๓๐ กั ันยายน ๒๕๖๔
คดีี ที่่�ดำำ�เนิิ นการแล้้วเสร็็ จ
๑๕,๔๑๗ คดีี (๘๒.๒๐%)

คดีี ที่่�อยู่่� ระหว่่างดำำ�เนิิ นการ
จำำ�นวน ๓,๓๓๘ คดีี

๒,๐๓๕ คดีี
(๑๐.๘๕%)

คดีี ที่่�อยู่่� ระหว่่างดำำ�เนิิ นการ
๓,๓๓๘ คดีี (๑๗.๘๐%)
สถิิ ติิการบั ังคั ับคดีี ปกครอง
ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
คดีี ที่่�อยู่่� ระหว่่างดำำ�เนิิ นการ
๓,๓๓๘ คดีี

๑,๓๐๓ คดีี
(๖.๙๕%)

กลุ่่�ม ๑ คดีีที่่�ไม่่ต้้องออกหมายตั้้�งเจ้้าพนัักงาน
บัังคัับคดีี

คดีี ที่่�ดำำ�เนิิ นการแล้้วเสร็็ จ

๑,๖๙๓ คดีี

กลุ่่�ม ๒ คดีีที่่�จะต้้องออกหมายตั้้�งเจ้้าพนัักงาน
บัังคัับคดีี (เอกชนชดใช้้เงิิน)

������ ��������������������� ������

53

ทั้้�งนี้้� หากนัับตั้้�งแต่่ศาลปกครองเปิิดทำำ�การจนถึึงวัันที่่� ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๔ มีีจำำ�นวนคำำ�พิิพากษาและคำำ�สั่่�งของ
ศาลปกครองที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการบัังคัับคดีีทั้้�งหมด จำำ�นวน ๑๘,๗๕๕ คดีี โดยแบ่่งเป็็น
๑. คดีีที่่�ดำ�ำ เนิินการบัังคัับคดีีแล้้วเสร็็จ จำำ�นวน ๑๕,๔๑๗ คดีี  หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ ๘๒.๒๐ ของคดีีที่่�เข้้าสู่่�
กระบวนการบัังคัับคดีีทั้้�งหมด
๒. คดีีที่่�อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการ จำำ�นวน ๓,๓๓๘ คดีี หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ ๑๗.๘๐ โดยแบ่่งเป็็น
๒.๑ คดีีที่่�ไม่่ต้้องออกหมายตั้้�งเจ้้าพนัักงานบัังคัับคดีี จำำ�นวน ๑,๓๐๓ คดีี  หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ ๖.๙๕
ของคดีีที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการบัังคัับคดีีทั้้�งหมด 
๒.๒ คดีีที่่�จะต้้องออกหมายตั้้�งเจ้้าพนัักงานบัังคัับคดีี (คดีีที่่�ศาลสั่่�งให้้เอกชนชดใช้้เงิิน) จำำ�นวน ๒,๐๓๕ คดีี 
หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ ๑๐.๘๕ ของคดีีที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการบัังคัับคดีีทั้้�งหมด 
โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีีจำำ�นวนคำำ�พิพิ ากษาและคำำ�สั่่ง� ของศาลปกครองที่่เ� ข้้าสู่่�กระบวนการบัังคัับคดีี
ทั้้�งหมด จำำ�นวน ๑,๙๓๒ คดีี และดำำ�เนิินการบัังคัับคดีีแล้้วเสร็็จในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำำ�นวน ๑,๖๙๓ คดีี
๓. การดำำ �เนิิ นการบัั งคัั บคดีี ปัั ญหา และอุุ ปสรรคในการดำำ �เนิิ นงาน
๑) การดำำ�เนิินการบัังคัับคดีี

(๑) ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีคดีีรัับเข้้าจำำ�นวน ๑,๖๑๑ คดีี ดำำ�เนิินการได้้แล้้วเสร็็จจำำ�นวน ๑,๐๘๖ คดีี 
สำำ�นัักบัังคัับคดีีปกครองมีีอััตรากำำ�ลัังเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ดำำ�เนิินการบัังคัับคดีี รวมจำำ�นวน ๓๘ คน (เจ้้าหน้้าที่่� ๑ คน ดำำ�เนิินการ
บัังคัับคดีีได้้แล้้วเสร็็จ จำำ�นวน ๒๙ คดีี)
(๒) ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีีคดีีรัับเข้้าจำำ�นวน ๑,๙๓๒ คดีี ดำำ�เนิินการได้้แล้้วเสร็็จจำำ�นวน ๑,๖๙๓ คดีี 
สำำ�นัักบัังคัับคดีีปกครองมีีอััตรากำำ�ลัังเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ดำำ�เนิินการบัังคัับคดีี รวมจำำ�นวน ๔๒ คน (เจ้้าหน้้าที่่� ๑ คน ดำำ�เนิินการ
บัังคัับคดีีได้้แล้้วเสร็็จ จำำ�นวน ๔๐ คดีี)
เมื่่�อเปรีียบเทีียบผลการดำำ�เนิินการดัังกล่่าว ปรากฏว่่าในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถบัังคัับคดีีได้้
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำำ�นวน ๖๐๗ คดีี หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ ๕๕.๘๙
สถิิติิการบัังคัับคดีีปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เปรีียบเทีียบกัับปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๘๐๐
๑๖๐๐
๑๔๐๐
๑๒๐๐
๑๐๐๐

รัับเข้้า
ไม่่ ออกหมายฯ
๑,๖๐๒ คดีี

รัับเข้้า
ไม่่ ออกหมายฯ
๑,๒๙๒ คดีี

แล้้วเสร็็ จ
ไม่่ ออกหมายฯ
๑,๔๒๒ คดีี

แล้้วเสร็็ จไม่่ ออกหมายฯ

แล้้วเสร็็ จ
ไม่่ ออกหมายฯ
๙๓๓ คดีี

รัับเข้้าออกหมายฯ

๘๐๐
๖๐๐
๔๐๐
๒๐๐
๐

รัับเข้้าไม่่ ออกหมายฯ

แล้้วเสร็็ จออกหมายฯ

รัับเข้้า
ออกหมายฯ แล้้วเสร็็ จ
๓๑๙ คดีี
ออกหมายฯ
๑๕๓ คดีี

ปีี ๒๕๖๓

รัับเข้้า
ออกหมายฯ แล้้วเสร็็ จ
ออกหมายฯ
๓๓๐ คดีี
๒๗๑ คดีี

ปีี ๒๕๖๔

ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คดีีรัับเข้้าทั้้�งหมด ๑,๖๑๑ คดีี คดีีแล้้วเสร็็จทั้้�งหมด ๑,๐๘๖ คดีี
ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คดีีรัับเข้้าทั้้�งหมด ๑,๙๓๒ คดีี คดีีแล้้วเสร็็จทั้้�งหมด ๑,๖๙๓ คดีี
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รายงานประจำำ �ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศาลปกครองและสำำ �นัั กงานศาลปกครอง
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๒)	ปััญหาอุุ ปสรรคในการบัังคัับคดีี

๒.๑ กรณีีที่่�ไม่่ต้้องออกหมายตั้้�งเจ้้าพนัักงานบัังคัับคดีี 
๒.๑.๑ กรณีีศาลมีีคำำ�บัังคัับให้้หน่่วยงานทางปกครองชดใช้้เงิิน
ปััญหาและอุุปสรรคในการบัังคัับคดีีกรณีีที่่ศ� าลมีีคำำ�บังั คัับให้้หน่่วยงานทางปกครองชดใช้้เงิิน
เนื่่�องจากการที่่ห� น่่วยงานทางปกครองไม่่ได้้เตรีียมการหรืือจััดสรรงบประมาณไว้้เพื่่�อนำำ�มาใช้้ในกรณีีที่่จ� ะต้้องปฏิิบัติั ติ าม
คำำ�บัังคัับของศาลถููกตััดงบประมาณเพื่่�อนำำ�ไปใช้้บริิหารจััดการแก้้ไขปััญหาการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
๒๐๑๙ เป็็นเหตุุทำำ�ให้้ต้้องไปดำำ�เนิินการจััดหางบประมาณเพื่่�อนำำ�มาจ่่ายให้้แก่่ผู้้�ฟ้้องคดีีด้้วยวิิธีีการต่่าง ๆ เช่่น ต้้องไป
ดำำ�เนิินการขอใช้้จากเงิินงบประมาณเหลืือจ่่ายจากการจััดซื้้�อจััดจ้้างปีีงบประมาณ  เพื่่�อขอทำำ�ความตกลงกัับสำำ�นััก
งบประมาณตามระเบีียบว่่าด้้วยบริิหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรืือต้้องไปดำำ�เนิินการจััดสรรเงิินโดยตั้้�งงบประมาณ
ในปีีถัดั ไปเพื่่�อนำำ�มาชำำ�ระหนี้้� จึงึ ส่่งผลให้้ผู้ฟ้�้ อ้ งคดีีไม่่ได้้รับั การแก้้ไขเยีียวยาความเดืือดร้้อนเสีียหายภายในเวลาที่่ศ� าลกำำ�หนด
หรืือภายในเวลาอัันสมควร
ในบางกรณีีปััญหาและอุุปสรรคเกิิดจากสาเหตุุปััจจััยอื่่�น เช่่น
กรณีีที่่�หน่่ว ยงานทางปกครองได้้ ช ดใช้้ เ งิิ น แก่่ ผู้้�ฟ้้อ งคดีีโดยนำำ� เงิิ น มาวางชำำ� ระหนี้้� ต าม
คำำ�พิพิ ากษาแล้้ว แต่่ไม่่สามารถติิดต่อ่ แจ้้งผู้้ฟ้� อ้ งคดีีมารัับชำำ�ระหนี้้�ได้้ หรืือติิดต่อ่ ได้้แต่่ผู้ฟ้้� อ้ งคดีีไม่่มารัับชำำ�ระหนี้้� เนื่่�องจาก
ผู้้�ฟ้้องคดีีบางรายซึ่่�งเป็็นบริิษััทกิิจการร่่วมค้้ามีีภููมิิลำำ�เนาอยู่่�ในต่่างประเทศ หรืือผู้้�ฟ้้องคดีีถึึงแก่่ความตายต้้องรอการ
แต่่งตั้้�งผู้้�จััดการมรดก
กรณีีหน่่วยงานทางปกครองจ่่ายค่่าทดแทนที่่�ดิินจากการถููกเวนคืืนอสัังหาริิมทรััพย์์ ในชั้้�น
บัังคัับคดีีข้้อเท็็จจริิงปรากฏว่่า มีีการยื่่น� คำำ�ร้อ้ งขอหัักกลบลบหนี้้�เนื่่�องจากในการรัังวััดที่่ดิ� นิ ที่่ถูู� กเวนคืืนมีีเนื้้�อที่่ลดล
� งหรืือ
เพิ่่�มขึ้้�น หรืือกรณีีการวางเงิินชำำ�ระหนี้้�ตามคำำ�พิิพากษาโดยหัักเงิินจำำ�นวนที่่�จ่่ายค่่าทดแทนที่่�ดิินในชั้้�นพิิจารณาของ
คณะกรรมพิิจารณาค่่าทดแทนที่่ดิ� นิ  ทำำ�ให้้เกิิดข้อ้ โต้้แย้้งและจะต้้องใช้้ระยะเวลาในการดำำ�เนิินการพิิจารณาและมีีความเห็็น
ในเรื่่�องดัังกล่่าว
๒.๑.๒ กลุ่่�มที่่�ศาลมีีคำำ�บัังคัับให้้เพิิกถอนสภาพที่่�ดิินหรืือขอเปลี่่�ยนสภาพที่่�ดิิน
การพิิจารณาเพื่่�อเปลี่่�ยนสภาพที่่�ดิินอัันเป็็นสาธารณสมบััติิของแผ่่นดิินสำำ�หรัับพลเมืือง
ใช้้ร่ว่ มกัันจากการใช้้เพื่่�อสาธารณประโยชน์์อย่่างหนึ่่�งเป็็นอีีกอย่่างหนึ่่�ง และถอนสภาพที่่ดิ� นิ ตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑)
แห่่งประมวลกฎหมายที่่�ดิิน มีีหลัักเกณฑ์์และเงื่่�อนไขที่่�หน่่วยงานทางปกครองซึ่่�งเป็็นผู้้�ถููกฟ้้องคดีีต้้องดำำ�เนิินการให้้
เป็็นไปตามคำำ�พิิพากษา หน่่วยงานทางปกครองจึึงต้้องใช้้ระยะเวลานานในการรวบรวมเอกสารและข้้อเท็็จจริิง และแม้้
ได้้ข้้อเท็็จจริิงครบถ้้วนและเสนอต่่อหน่่วยงานของรััฐที่่�มีีอำำ�นาจพิิจารณาแล้้ว หน่่วยงานทางปกครองก็็ต้้องรอผล
การพิิจารณาก่่อนว่่าได้้รัับอนุุมััติิหรืือไม่่ ซึ่่�งไม่่อาจทราบได้้ว่่าจะมีีการพิิจารณาแล้้วเสร็็จเมื่่�อใด 
๒.๑.๓ กลุ่่�มที่่�ศาลมีีคำำ�บัังคัับให้้รื้้�อถอนอาคาร
คดีีที่่�ศาลมีีคำำ�พิิพากษาให้้หน่่วยงานทางปกครองหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐดำำ�เนิินการรื้้�อถอน
อาคารพิิพาทในคดีีทั้้�งหมดหรืือบางส่่วนที่่�ต่่อเติิม ดััดแปลง โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาตตามกฎหมาย มีีปััญหาและอุุปสรรค
ในการบัังคัับคดีี ดัังนี้้�
กรณีีที่่เ� จ้้าของอาคารยิินยอมที่่จ� ะรื้้อ� ถอนอาคารเอง เจ้้าของอาคารจะต้้องเตรีียมการต่่าง ๆ
หน่่วยงานทางปกครองเพีียงแต่่เข้้าไปดำำ�เนิินการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงว่่าเจ้้าของอาคารได้้รื้้�อถอนอาคารตามที่่�ศาลมีี
คำำ�บังั คัับหรืือไม่่ ซึ่ง่� การรื้้อ� ถอนอาจจะต้้องใช้้เวลานานพอสมควร นอกจากนี้้�ในระหว่่างการรื้้อ� ถอนอาคารก็็มีีเหตุุปัจั จััยอื่่น�
เกิิดขึ้้�นซึ่่�งถืือเป็็นปััจจััยภายนอกที่่�ไม่่อาจควบคุุมได้้ ส่่งผลให้้การรื้้�อถอนมีีความล่่าช้้า เช่่น การรื้้�อถอนมีีผลกระทบต่่อ
โครงสร้้างอาคารเดิิมหรืืออาคารที่่�ติิดกััน จึึงต้้องตรวจสอบและหาวิิธีีดำำ�เนิินการแก้้ไขก่่อนที่่�จะรื้้�อถอน หรืือในกรณีีที่่�
เจ้้าของอาคารไม่่ยอมรื้้�อถอนอาคารบางส่่วน แต่่จะใช้้วิิธีีการยื่่�นขอแก้้ไขดััดแปลงอาคารในส่่วนที่่�ไม่่ต้้องรื้้�อถอน
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ทำำ�ให้้เกิิดปััญหาโต้้แย้้งระหว่่างคู่่�กรณีี หรืือในบางกรณีีเจ้้าของอาคารดำำ�เนิินการรื้้�อถอน แต่่หน่่วยงานทางปกครองและ
สำำ�นัักบัังคัับคดีีปกครองเข้้าไปดำำ�เนิินการตรวจสอบแล้้วพบว่่ายัังดำำ�เนิินการไม่่ครบถ้้วน
- กรณีีที่่เ� จ้้าของอาคารไม่่ยอมรื้้อ� ถอนอาคาร หน่่วยงานทางปกครองจะใช้้วิธีีิ การหาผู้้�รับั เหมา
เพื่่�อเข้้าไปดำำ�เนิินการรื้้อ� ถอนแทน ซึ่ง่� ต้้องมีีการแต่่งตั้้ง� คณะกรรมการประมาณการราคาค่่ารื้้อ� ถอน และดำำ�เนิินการจััดจ้า้ ง
ตามหนัังสืือสั่่�งการ ระเบีียบ กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อให้้ได้้ผู้้�รัับจ้้าง จึึงจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องใช้้ระยะเวลาในการดำำ�เนิินการ
นอกจากนี้้� ในระหว่่างการรื้้�อถอนอาคาร มีีเหตุุเกิิดขึ้้�นซึ่่�งถืือเป็็นปััจจััยภายนอกที่่�ไม่่อาจควบคุุมได้้ ส่่งผลให้้การรื้้�อถอน
มีีความล่่าช้้า เช่่น มีีเหตุุที่จ่� ะต้้องเปลี่่ย� นตััวหรืือหาผู้้�รับั เหมาใหม่่เนื่่�องจากผู้้�รับั เหมาขอยกเลิิกสััญญา หรืือกรรมการหุ้้�นส่่วน
ผู้้�จััดการของผู้้�รัับเหมาถึึงแก่่ความตาย
๒.๒ กรณีีที่่�จะต้้องออกหมายตั้้�งเจ้้าพนัักงานบัังคัับคดีี
คดีีที่่�ศาลมีีคำำ�พิิพากษาให้้หน่่วยงานของรััฐเป็็นฝ่่ายชนะคดีี และมิิได้้ดำำ�เนิินการบัังคัับคดีี ดัังนี้้�
๒.๒.๑ ลููกหนี้้�ตามคำำ�พิิพากษาละเลยไม่่ปฏิิบััติิตามคำำ�บัังคัับของศาลในการชำำ�ระหนี้้�
๒.๒.๒ หน่่วยงานของรััฐที่่�เป็็นฝ่่ายชนะคดีี (เจ้้าหนี้้�ตามคำำ�พิิพากษา)
- ละเลยไม่่ดำำ�เนิินการบัังคัับคดีีตามกฎหมาย
- มีีปััญหาอุุปสรรคในการสืืบหาทรััพย์์สิินของลููกหนี้้�ตามคำำ�พิิพากษา
- มีีการดำำ�เนิินการบัังคัับคดีีตามกฎหมายได้้บางส่่วน เนื่่�องจากลููกหนี้้�ไม่่มีีทรัพย์
ั สิ์ นิ เพีียงพอ
ชำำ�ระหนี้้�
เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่่งผลต่่อการติิดต่อ่ ประสานงานกัับ
เจ้้าหน้้าที่่�ในหน่่วยงาน เนื่่�องจากมาตรการปฏิิบััติิงานที่่�บ้้าน (Work from Home) ทำำ�ให้้การติิดต่่อประสานงานกัับ
เจ้้าหน้้าที่่�ของหน่่วยงานเกิิดความล่่าช้้าและไม่่ต่่อเนื่่�อง นอกจากนี้้� ยัังส่่งผลต่่อการปฏิิบััติิงานภายในของสำำ�นัักงาน
ศาลปกครอง ซึ่่�งต้้องมีีการลดจำำ�นวนเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ปฏิิบััติิงานให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดฯ ทำำ�ให้้
การทำำ�งานบัังคัับคดีีไม่่เต็็มประสิิทธิิภาพ
๓) แนวทางในการแก้้ไขปัั ญหาอุุ ปสรรคในการบัังคัับคดีี

(๑) ฝ่่ายบริิหารควรกำำ�หนดมาตรการโดยอาจออกระเบีียบ หลัักเกณฑ์์ แนวทางในการสืืบทรััพย์์ ยึึด 
อายััดทรัพย์
ั สิ์ นิ ของลููกหนี้้�ตามคำำ�พิพิ ากษา เพื่่�อให้้สามารถบัังคัับคดีีได้้ตามกฎหมาย ในกรณีีที่่ห� น่่วยงานของรััฐที่่เ� ป็็นฝ่่าย
ชนะคดีีละเลยไม่่ดำำ�เนิินการในการบัังคัับคดีีตามกฎหมาย
(๒) ฝ่่ายบริิหารควรเร่่งรััดในการอนุุมััติิเงิินเพื่่�อชำำ�ระหนี้้�ตามคำำ�พิิพากษา
๓.	ตัั วอย่่ างคดีีที่่� ได้้ ดำำ�เนิิ นการบัั งคัั บคดีีเสร็็ จสิ้้� น
ณ วัั นที่่� ๓๐ กัั นยายน ๒๕๖๔
๓.๑	คำำ�บังั คัับให้้หััวหน้้าหน่่วยงานทางปกครองหรืือเจ้้าหน้้าที่่ข� องรััฐที่่เ� กี่่ย� วข้้องปฏิิบัติั ติ ามอำำ�นาจหน้้าที่่�
ภายในเวลาที่่�ศาลปกครองกำำ�หนด
คดีีศาลปกครองสููงสุุด หมายเลขแดงที่่� อ.๔๗๑/๒๕๖๒
ผู้้�ฟ้้องคดีีฟ้้องว่่า ผู้้�ฟ้้องคดีีได้้เข้้าอยู่่�อาศััยในโครงการบ้้านเอื้้�ออาทรโดยได้้รัับทราบเรื่่�องที่่�ต้้องปฏิิบััติิ
เมื่่�อเข้้าอยู่่�อาศััยในบ้้านเอื้้อ� อาทรเมื่่อ� วัันที่่� ๕ มกราคม ๒๕๕๔ ต่่อมา ปรากฏว่่า ผู้้ฟ้� อ้ งคดีีได้้รับั ความเดืือดร้้อนหรืือเสีียหาย
จากการที่่�ผู้้�พัักอาศััยห้้องข้้างเคีียงภายในอาคารโครงการไม่่ปฏิิบััติิตามระเบีียบการเข้้าพัักอาศััยที่่�ห้้ามประกอบอาหาร
ส่่งเสีียงดััง และวางสิ่่�งของไม่่เป็็นระเบีียบเรีียบร้้อย เป็็นเหตุุที่่�สร้้างความเดืือดร้้อนรำำ�คาญแก่่ผู้้�ฟ้้องคดีี  ซึ่่�งผู้้�ฟ้้องคดีีได้้
ร้้องเรีียนหรืือแจ้้งเหตุุดัังกล่่าวต่่อผู้้�ถููกฟ้้องคดีี  (การเคหะแห่่งชาติิ) แล้้ว แต่่ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีเพิิกเฉยไม่่แก้้ไขเหตุุดัังกล่่าว
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รายงานประจำำ �ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศาลปกครองและสำำ �นัั กงานศาลปกครอง
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จึึงนำำ�คดีีมาฟ้้องต่่อศาลปกครองชั้้�นต้้น ขอให้้ศาลมีีคำำ�พิิพากษาหรืือคำำ�สั่่�งให้้ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีดำำ�เนิินการให้้ผู้้�พัักอาศััยปฏิิบััติิ
ตามกฎระเบีียบการเข้้าพัักอาศััยที่่�กำำ�หนดไว้้ก่่อนเข้้าทำำ�สััญญาจะซื้้�อจะขาย
ศาลปกครองชั้้�นต้้นพิิพากษาให้้ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีดำำ�เนิินการแก่่ผู้้�พัักอาศััยในชุุมชนโครงการบ้้านเอื้้�ออาทร
เทพารัักษ์์ ๓ ซึ่่�งกระทำำ�การฝ่่าฝืืนข้้อบัังคัับของผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่�กำำ�หนดขึ้้�นเพื่่�อการพัักอาศััยอยู่่�ร่่วมกัันเพื่่�อบัังคัับให้้เป็็นไป
ตามข้้อบัังคัับดัังกล่่าวให้้แล้้วเสร็็จภายในกำำ�หนด ๙๐ วััน นัับแต่่วัันที่่�มีีคำำ�พิิพากษาอัันเป็็นที่่�สุุด ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีไม่่เห็็นพ้้อง
ด้้วยกัับคำำ�พิิพากษาของศาลปกครองชั้้�นต้้น จึึงอุุทธรณ์์ต่่อศาลปกครองสููงสุุด 
ศาลปกครองสููงสุุดพิิเคราะห์์แล้้ว เห็็นพ้้องด้้วยกัับคำำ�พิิพากษาของศาลปกครองชั้้�นต้้นพิิพากษายืืนตาม
คำำ�พิิพากษาศาลปกครองชั้้�นต้้น
ในชั้้�นบัังคัับคดีี สำำ�นัักบัังคัับคดีีปกครองได้้ติิดตามผลการปฏิิบััติิตามคำำ�พิิพากษาของผู้้�ถููกฟ้้องคดีีแล้้ว
ปรากฏว่่า ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีได้้ดำำ�เนิินการตามคำำ�พิิพากษาของศาลแล้้ว
๓.๒	คำำ�บัังคัับให้้ใช้้เงิิน
๓.๒.๑	คำำ�บัังคัับให้้หน่่วยงานทางปกครองใช้้เงิิน
(๑) คดีีศาลปกครองสููงสุุด หมายเลขแดงที่่� อ.๕๙๙/๒๕๖๓
ผู้้ฟ้� อ้ งคดีีทั้้�งสามประกอบอาชีีพทำำ�นาและเลี้้ย� งปลา ต่่อมาเมื่่�อประมาณต้้นเดืือนตุุลาคม ๒๕๔๙
ได้้เกิิดอุทุ กภััย ผู้้ฟ้� อ้ งคดีีทั้้�งสามได้้รับั ความเดืือดร้้อนเสีียหาย แต่่ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีทั้้�งสี่่ซึ่� ง่� เป็็นหน่่วยงานที่่รั� บั ผิิดชอบไม่่จ่า่ ยเงิิน
ค่่าเสีียหายให้้แก่่ผู้ฟ้้� อ้ งคดีีทั้้�งสาม ผู้้ฟ้� อ้ งคดีีทั้้�งสามจึึงนำำ�คดีีมาฟ้้องต่่อศาลปกครองชั้้�นต้้น ขอให้้พิพิ ากษาให้้ผู้้�ถููกฟ้้องคดีี
ทั้้�งสี่่�จ่่ายเงิินค่่าเสีียหายของบ่่อปลาและค่่าขาดรายได้้ที่่�ผู้้�ฟ้้องคดีีต้้องหยุุดงาน รวมเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น ๑๑๒,๐๐๐ บาท
ศาลปกครองชั้้น� ต้้นพิิพากษาให้้ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๔ ชำำ�ระค่่าสิินไหมทดแทนให้้แก่่ผู้ฟ้้� อ้ งคดีีทั้้�งสาม
เป็็นเงิิน ๑๓,๖๒๔ บาท โดยให้้ชำำ�ระให้้แล้้วเสร็็จภายในหกสิิบวัันนัับแต่่วันั ที่่ค� ดีีถึึงที่่สุ� ด ผู้
ุ ้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๔ ไม่่เห็็นพ้้องด้้วย
กัับคำำ�พิิพากษาของศาลปกครองกลางจึึงอุุทธรณ์์คำำ�พิิพากษาของศาลปกครองกลางต่่อศาลปกครองสููงสุุด
ศาลปกครองสููงสุุดพิิเคราะห์์แล้้วเห็็นพ้้องด้้วยกัับคำำ�พิิพากษาของศาลปกครองชั้้�นต้้น
พิิพากษายืืนตามคำำ�พิิพากษาศาลปกครองชั้้�นต้้น
ในชั้้�นบัังคัับคดีี สำำ�นัักบัังคัับคดีีปกครองได้้ติิดตามผลการปฏิิบััติิตามคำำ�พิิพากษาของ
ผู้้�ถููกฟ้้องคดีี ต่่อมา ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีได้้นำำ�เงิินที่่�จะต้้องชำำ�ระหนี้้�ตามคำำ�พิิพากษา จำำ�นวน ๑๓,๖๒๔ บาท  มาวางต่่อศาล 
และผู้้�ฟ้้องคดีีทั้้�งสามได้้รัับเงิินจำำ�นวนดัังกล่่าวเรีียบร้้อยแล้้ว
(๒) คดีีศาลปกครองสููงสุุด หมายเลขแดงที่่� อ.๑๑๓๐/๒๕๖๓
ผู้้ฟ้� อ้ งคดีีทั้้�งสี่่ฟ้� อ้ งว่่า ผู้้ฟ้� อ้ งคดีีทั้้�งสี่่เ� ป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์ร� วมในสิ่่ง� ปลููกสร้้างที่่มีี� ลัักษณะเป็็น
สถานีีบริิการและจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��มัันปิิโตรเลีียม เครื่่�องหมายการค้้า ปตท. สิ่่�งปลููกสร้้างและสถานีีบริิการดัังกล่่าว
พร้้อมที่่�ดิินถููกเวนคืืนเพื่่�อก่่อสร้้างโครงการรถไฟฟ้้าสายสีีม่่วง ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีกำำ�หนดค่่าทดแทนให้้แก่่ผู้้�ฟ้้องคดีีทั้้�งสี่่�
โดยไม่่เหมาะสมและเป็็นธรรม จึึงนำำ�คดีีมาฟ้้องต่่อศาลปกครองชั้้�นต้้น
ศาลปกครองชั้้�นต้้นพิิพากษาให้้ผู้้�ฟ้้องคดีีทั้้�งสี่่�มีีสิิทธิิได้้รัับดอกเบี้้�ยสำำ�หรัับเงิินต้้นค่่าทดแทน
ถัังเก็็บน้ำำ��มัันใต้้ดิินที่่�คณะกรรมการกำำ�หนดราคาเบื้้�องต้้นฯ ได้้พิิจารณากำำ�หนดเพิ่่�มเติิมให้้แก่่ผู้้�ฟ้้องคดีีทั้้�งสี่่�ตามมาตรา
๒๖ วรรคสาม แห่่งพระราชบััญญััติิว่่าด้้วยการเวนคืืนอสัังหาริิมทรััพย์์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ตั้้�งแต่่วัันที่่� ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒
ผู้้�ฟ้้องคดีีทั้้�งสี่่� ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ และผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๒ ไม่่เห็็นพ้้องด้้วยกัับคำำ�พิิพากษาของ
ศาลปกครองชั้้�นต้้น จึึงยื่่�นอุุทธรณ์์คำำ�พิิพากษาของศาลปกครองชั้้�นต้้นต่่อศาลปกครองสููงสุุด
ศาลปกครองสููงสุุดพิิพากษาแก้้เป็็นให้้ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ โดยผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๒ จ่่ายเงิิน
ค่่าทดแทนความเสีียหายจากการขาดรายได้้หรืือขาดประโยชน์์เพิ่่�มให้้แก่่ผู้ฟ้้� อ้ งคดีีทั้้�งสี่่เ� ป็็นจำำ�นวนเงิิน ๑๐,๒๕๐,๐๐๐ บาท 
พร้้อมดอกเบี้้�ยในอััตราสููงสุุดของดอกเบี้้�ยเงิินฝากประเภทฝากประจำำ�ของธนาคารออมสิินของเงิินต้้นจำำ�นวนดัังกล่่าว
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นัับแต่่วัันที่่� ๕ มิิถุุนายน ๒๕๕๒ เป็็นต้้นไปจนกว่่าจะชำำ�ระเสร็็จ และให้้จ่่ายดอกเบี้้�ยในอััตราสููงสุุดของดอกเบี้้�ย
เงิินฝากประเภทฝากประจำำ�ของธนาคารออมสิินของเงิินค่่าทดแทนดิินถม จำำ�นวน ๕๑,๕๒๓.๙๘ บาท นัับแต่่วัันที่่�
๕ มิิถุุนายน ๒๕๕๒ เป็็นต้้นไปจนกว่่าจะชำำ�ระเสร็็จและดอกเบี้้�ยค่่าดิินถมในส่่วนที่่�ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๓ วิินิิจฉััยเพิ่่�มให้้
จำำ�นวน ๓๗๕,๕๒๑.๖๒ บาท นัับแต่่วัันที่่� ๕ มิิถุุนายน ๒๕๕๒ เป็็นต้้นไปจนถึึงวัันที่่� ๒๒ สิิงหาคม ๒๕๕๒ และดอกเบี้้�ย
ในอััตราสููงสุุดของดอกเบี้้�ยเงิินฝากประเภทฝากประจำำ�ของธนาคารออมสิินของเงิินค่่าทดแทนถัังเก็็บน้ำำ��มันั ใต้้ดินิ จำำ�นวน
๑๒๕,๐๐๐ บาท นัับแต่่วัันที่่� ๕ มิิถุุนายน ๒๕๕๒ เป็็นต้้นไปจนถึึงวัันที่่� ๒๐ มิิถุุนายน ๒๕๕๖
ในชั้้น� บัังคัับคดีี สำำ�นักั บัังคัับคดีีปกครองได้้ติดิ ตามผลการปฏิิบัติั ติ ามคำำ�พิพิ ากษาของผู้้�ถููกฟ้้องคดีี 
ต่่อมา ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีได้้นำำ�เงิินที่่�ต้้องชำำ�ระให้้แก่่ผู้้�ฟ้้องคดีีทั้้�งสี่่�ตามคำำ�พิิพากษามาวางต่่อศาล  และผู้้�ฟ้้องคดีีทั้้�งสี่่�ได้้รัับเงิิน
จำำ�นวนดัังกล่่าวเรีียบร้้อยแล้้ว
๓.๒.๒	คำำ�บัังคัับให้้เอกชนใช้้เงิิน
(๑) คดีีศาลปกครองสููงสุุด หมายเลขแดงที่่� อ.๕๖/๒๕๖๔
ผู้้ฟ้� อ้ งคดีีฟ้้องว่่า ได้้ทำำ�สััญญาว่่าจ้้างผู้้�ถููกฟ้้องคดีี ก่่อสร้้างอาคารที่่ทำ� ำ�การศาล จ. โดยผู้้ฟ้� อ้ งคดีี
ได้้ตกลงจ่่ายเงิินค่่าจ้้างล่่วงหน้้าให้้แก่่ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ จำำ�นวน ๒๓,๑๗๐,๓๗๐.๕๕ บาท หลัังจากนั้้�นผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑
ผิิดสััญญาโดยดำำ�เนิินการก่่อสร้้างไม่่มีีความก้้าวหน้้าและไม่่เป็็นไปตามแผนการก่่อสร้้าง ผู้้�ฟ้้องคดีีเห็็นว่่า การที่่�ผู้้�ถููกฟ้้อง
คดีีที่่� ๑ ยึึดถืือเงิินค่่าจ้้างล่่วงหน้้าไว้้ เป็็นการได้้มาโดยปราศจากมููลอัันจะอ้้างกฎหมายได้้และเป็็นทางให้้ผู้้�ฟ้้องคดีี
เสีียเปรีียบอัันเป็็นลาภมิิควรได้้ตามมาตรา ๔๐๖ แห่่งประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ ผู้ฟ้้� อ้ งคดีีย่่อมมีีสิิทธิติิ ดิ ตามเอาคืืน
ซึ่่ง� เงิินค่่าจ้้างจากผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ รวมทั้้�งผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๒ ซึ่ง่� เป็็นผู้้�ค้ำำ��ประกัันการรัับเงิินดัังกล่่าว ผู้้ฟ้� อ้ งคดีีจึึงนำำ�คดีีมาฟ้้อง
ต่่อศาลปกครองชั้้น� ต้้นขอให้้ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีทั้้�งสองร่่วมกัันหรืือแทนกัันใช้้เงิินคืืนแก่่ผู้ฟ้้� อ้ งคดีี จำำ�นวน ๒๐,๓๘๒,๙๔๘.๔๔ บาท 
พร้้อมดอกเบี้้�ยในอััตราร้้อยละ ๗.๕ ต่่อปีี ของต้้นเงิิน ๑๙,๐๕๑,๙๒๓.๖๔ บาท นัับแต่่วันั ถััดจากวัันฟ้้องเป็็นต้้นไปจนกว่่า
จะชำำ�ระเสร็็จ
ศาลปกครองชั้้� น ต้้ น พิิ พ ากษาให้้ ผู้้�ถูู กฟ้้ อ งคดีีที่่� ๒ ชำำ� ระเงิิ น ให้้ แ ก่่ ผู้้� ฟ้้ อ งคดีีจำำ� นวน
๒๐,๓๘๒,๙๔๘.๔๔ บาท พร้้อมดอกเบี้้�ยในอััตราร้้อยละ ๗.๕ ต่่อปีี ของต้้นเงิิน ๑๙,๐๕๑,๙๒๓.๖๔ บาท นัับถััดจาก
วัันฟ้้องเป็็นต้้นไปจนกว่่าจะชำำ�ระเสร็็จ ทั้้�งนี้้� ให้้ชำำ�ระให้้แล้้วเสร็็จภายใน ๖๐ วััน นัับแต่่วัันที่่�คดีีถึึงที่่�สุุด
ศาลปกครองสููงสุุดพิิพากษาแก้้เป็็นให้้ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๒ ชำำ�ระเงิินให้้แก่่ผู้้�ฟ้้องคดีีจำำ�นวน
๑๙,๐๕๑,๙๒๓.๖๔ บาท ทั้้�งนี้้� ให้้ชำำ�ระให้้แล้้วเสร็็จภายใน ๖๐ วััน นัับแต่่วัันที่่�มีีคำำ�พิิพากษา นอกจากที่่�แก้้ให้้เป็็นไป
ตามคำำ�พิิพากษาศาลปกครองชั้้�นต้้น
ในชั้้�นบัังคัับคดีี สำำ�นัักบัังคัับคดีีปกครองได้้ติิดตามผลการปฏิิบััติิตามคำำ�พิิพากษาของ
ผู้้�ถููกฟ้้องคดีี ต่่อมา ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีได้้นำำ�เงิินที่่�ต้้องชำำ�ระตามคำำ�พิิพากษามาวางต่่อศาล และผู้้�ฟ้้องคดีีได้้รัับเงิินแล้้ว
(๒) คดีีศาลปกครองกลาง หมายเลขแดงที่่� ๑๒๖๘/๒๕๖๒
ผู้้ฟ้� อ้ งคดีีฟ้้องว่่า ผู้้ฟ้� อ้ งคดีีกัับผู้้�ถููกฟ้้องคดีีตกลงทำำ�สััญญาให้้ประกอบการรถโดยสารประจำำ�ทาง
รถตู้้�โดยสารปรัับอากาศใช้้ก๊๊าซธรรมชาติิ CNG สััญญามีีกำำ�หนดอายุุ ๑๐ ปีี ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีตกลงชำำ�ระค่่าตอบแทน
ให้้ผู้้�ฟ้้องคดีีในอััตรา ๑,๐๐๐ บาท ต่่อคััน แต่่ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีผิิดสััญญาไม่่ชำำ�ระค่่าตอบแทนให้้แก่่ผู้้�ฟ้้องคดีี ผู้้�ฟ้้องคดีีจึึง
มีีหนัังสืือบอกเลิิกสััญญากัับผู้้�ถููกฟ้้องคดีีและมีีหนัังสืือทวงถามให้้ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีชำำ�ระเงิินค่่าตอบแทนค้้างชำำ�ระอีีกครั้้�ง
แต่่ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีเพิิกเฉย จึึงฟ้้องคดีีต่่อศาลขอให้้ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีชำำ�ระเงิินจำำ�นวน ๘๙,๙๒๔.๕๒ บาท พร้้อมดอกเบี้้�ยในอััตรา
ร้้อยละ ๑๕ ต่่อปีี ของต้้นเงิิน จำำ�นวน ๔๗,๐๐๐ บาท นัับถััดจากวัันฟ้้องเป็็นต้้นไปจนกว่่าจะชำำ�ระเสร็็จให้้แก่่ผู้้�ฟ้้องคดีี
ศาลปกครองชั้้น� ต้้นคำำ�พิพิ ากษาให้้ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีชำำ�ระเงิินจำำ�นวน ๒๙,๑๒๖ บาท พร้้อมดอกเบี้้�ย
ในอััตราร้้อยละ ๑๕ ต่่อปีี ของต้้นเงิินจำำ�นวน ๑๗,๐๐๐ บาท นัับถััดจากวัันฟ้้องเป็็นต้้นไปจนกว่่าจะชำำ�ระเสร็็จให้้แก่่
ผู้้�ฟ้้องคดีี โดยให้้ชำำ�ระให้้แล้้วเสร็็จภายใน ๖๐ วััน นัับแต่่วัันที่่�คดีีถึึงที่่�สุุด
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รายงานประจำำ �ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศาลปกครองและสำำ �นัั กงานศาลปกครอง
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ในชั้้�นบัังคัับคดีี สำำ�นัักบัังคัับคดีีปกครองได้้รัับแจ้้งจากผู้้�ถููกฟ้้องคดีีว่่าได้้ดำำ�เนิินการตาม
คำำ�พิิพากษาและผู้้�ฟ้้องคดีีได้้รัับเงิินแล้้ว
๓.๓	คำำ�บัังคัับให้้กระทำำ�การ
คดีีศาลปกครองสููงสุุด หมายเลขแดงที่่� อ.๑๔๑๙/๒๕๖๓
ผู้้�ฟ้้องคดีีและราษฎรอีีกหนึ่่�งร้้อยห้้าสิิบสามคนเป็็นผู้้�ครอบครองและทำำ�ประโยชน์์ในที่่�ดิินตามหลัักฐาน
แบบแจ้้งการครอบครองที่่�ดิิน (ส.ค. ๑) ซึ่่�งทางราชการออกให้้ตั้้�งแต่่ พ.ศ. ๒๔๙๘ ผู้้�ฟ้้องคดีีจึึงนำำ� ส.ค. ๑ เลขที่่� ๙๑
หมู่่�ที่่� ๕ ตำำ�บลในเมืือง (ปทุุม) อำำ�เภอเมืืองอุุบลราชธานีี จัังหวััดอุบุ ลราชธานีี ยื่่�นคำำ�ขอออกโฉนดที่่ดิ� นิ ต่่อผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๒
ตามคำำ�ขอ ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ มีีหนัังสืือสำำ�นัักงานธนารัักษ์์พื้้�นที่่�อุุบลราชธานีี ถึึงผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๒ คััดค้้านการขอ
ออกโฉนดที่่�ดิินของผู้้�ฟ้้องคดีี  โดยอ้้างว่่าที่่�ดิินดัังกล่่าวอยู่่�ในที่่�ราชพััสดุุ ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๒ จึึงยัังไม่่ออกโฉนดที่่�ดิินให้้แก่่
ผู้้�ฟ้้องคดีี ผู้้�ฟ้้องคดีีเห็็นว่่าการกระทำำ�ของผู้้�ถููกฟ้้องคดีีทั้้�งสองเป็็นการกระทำำ�โดยไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย จึึงนำำ�คดีีมาฟ้้อง
ขอให้้ (๑) เพิิกถอนหนัังสืือสำำ�นัักงานธนารัักษ์์พื้้�นที่่�อุุบลราชธานีี  (๒) เพิิกถอนใบขอหวงห้้ามที่่�ดิิน (ใบเหยีียบย่ำำ��)
(๓) ให้้ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๒ ดำำ�เนิินการออกโฉนดที่่�ดิินให้้แก่่ผู้้�ฟ้้องคดีี
ศาลปกครองชั้้�นต้้นพิิพากษาให้้ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๒ มีีคำำ�สั่่�งเกี่่�ยวกัับการออกโฉนดที่่�ดิินแจ้้งแก่่ผู้้�ฟ้้องคดีี
ภายใน ๓๐ วััน นัับแต่่วัันที่่�คดีีถึึงที่่�สุุด ผู้้�ฟ้้องคดีีไม่่เห็็นพ้้องด้้วย จึึงยื่่�นอุุทธรณ์์คำำ�พิิพากษาศาลปกครองชั้้�นต้้นต่่อ
ศาลปกครองสููงสุุด
ศาลปกครองสููงสุุดพิิพากษายืืนตามคำำ�พิิพากษาศาลปกครองชั้้�นต้้น
ในชั้้�นบัังคัับคดีี สำำ�นัักบัังคัับคดีีปกครองได้้รัับแจ้้งจากผู้้�ถููกฟ้้องคดีีว่่าได้้ดำำ�เนิินการตามคำำ�พิิพากษา
พร้้อมทั้้�งแจ้้งผู้้�ฟ้้องคดีีทราบแล้้ว
๔.

การขอให้้ ศาลมีีคำำ �สั่่� งให้้ มีี การปฏิิ บััติิตามคำำ �บัั งคัั บของศาลปกครองชั้้� นต้้ น
ก่่ อนคดีีจะถึึ งที่่� สุุด

ตามมาตรา ๗๐ วรรคสอง แห่่งพระราชบััญญััติิจััดตั้้�งศาลปกครองและวิิธีีพิิจารณาคดีีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
บััญญััติิให้้กรณีีที่่�เป็็นคำำ�พิิพากษาของศาลปกครองชั้้�นต้้น ให้้รอการปฏิิบััติิตามคำำ�บัังคัับไว้้จนกว่่าจะพ้้นระยะเวลาการ
อุุทธรณ์์ หรืือในกรณีีที่่มีี� การอุุทธรณ์์ให้้รอการบัังคัับคดีีไว้้จนกว่่าคดีีจะถึึงที่่สุ� ด 
ุ แต่่ถ้า้ เป็็นกรณีีที่่มีี� การอุุทธรณ์์และเป็็นคดีี
ที่่กำ� �ำ หนดในระเบีียบของที่่ป� ระชุุมใหญ่่ตุลุ าการในศาลปกครองสููงสุุด คู่่�กรณีีฝ่่ายชนะคดีีอาจยื่่น� คำำ�ขอต่่อศาลปกครองชั้้น� ต้้น
หรืือศาลปกครองสููงสุุด แล้้วแต่่กรณีี โดยชี้้แ� จงเหตุุผลอัันสมควรที่่ข� อให้้มีีการปฏิิบัติั ติ ามคำำ�บังั คัับ และให้้ศาลปกครองสููงสุุด
พิิจารณาคำำ�ขอและมีีคำำ�สั่่�งตามที่่�เห็็นสมควร ทั้้�งนี้้� ตามหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และเงื่่�อนไขที่่�กำำ�หนดโดยระเบีียบของ
ที่่ป� ระชุุมใหญ่่ตุลุ าการในศาลปกครองสููงสุุด ซึ่ง่� ต่่อมาที่่ป� ระชุุมใหญ่่ตุลุ าการในศาลปกครองสููงสุุดได้้ออกระเบีียบ ว่่าด้้วย
การกำำ�หนดคดีี  หลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และเงื่่�อนไขในการขอบัังคัับคดีีตามคำำ�พิิพากษาศาลปกครองชั้้�นต้้น พ.ศ. ๒๕๖๐
กำำ�หนดคดีี หลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และเงื่่�อนไขในการขอบัังคัับคดีีตามคำำ�พิิพากษาศาลปกครองชั้้�นต้้นโดยไม่่ต้้องรอจนกว่่า
คดีีจะถึึงที่่�สุุด  ซึ่่�งภายหลัังจากการบัังคัับใช้้กฎหมายดัังกล่่าว คู่่�กรณีีฝ่่ายชนะคดีีได้้ยื่่�นคำำ�ขอให้้มีีการบัังคัับคดีีก่่อนคดีี
ถึึงที่่�สุุด และศาลปกครองสููงสุุดได้้มีีคำำ�สั่่�งให้้ปฏิิบััติิตามคำำ�พิิพากษาศาลปกครองชั้้�นต้้นก่่อนคดีีจะถึึงที่่�สุุดในหลายคดีี
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๕.
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การใช้้ มาตรการปรัั บหน่่วยงานทางปกครองหรืือเจ้้ าหน้้ าที่่� ของรัั ฐ
ที่่� ไม่่ ปฏิิ บััติิตามคำำ �บัั งคัั บ หรืือปฏิิ บััติิล่่าช้้ าเกิิ นสมควร

ตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่่�ง แห่่งพระราชบััญญััติิจััดตั้้�งศาลปกครองและวิิธีีพิิจารณาคดีีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
บััญญััติใิ ห้้คำำ�พิพิ ากษาศาลปกครองมีีผลผููกพัันคู่่�กรณีีที่่จ� ะต้้องปฏิิบัติั ติ ามคำำ�บังั คัับนัับแต่่วันั ที่่กำ� ำ�หนดในคำำ�พิพิ ากษาจนถึึง
วัันที่่�คำำ�พิิพากษานั้้�นถููกเปลี่่�ยนแปลง แก้้ไข กลัับหรืืองดเสีีย และตามมาตรา ๗๕/๔ กำำ�หนดว่่า หากปรากฏว่่าหน่่วยงาน
ทางปกครองหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐมิิได้้ปฏิิบััติิตามคำำ�บัังคัับให้้ถููกต้้องครบถ้้วนหรืือปฏิิบััติิล่่าช้้าเกิินสมควร ศาลปกครอง
อาจมีีคำำ�สั่่�งให้้หน่่วยงานทางปกครองหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐชำำ�ระค่่าปรัับต่่อศาลตามจำำ�นวนที่่�สมควรได้้ ประกอบกัับ
ระเบีียบของที่่�ประชุุมใหญ่่ตุุลาการในศาลปกครองสููงสุุด ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการและเงื่่�อนไขในการปรัับหน่่วยงาน
ทางปกครองหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐที่่�มิิได้้ปฏิิบััติิตามคำำ�บัังคัับของศาลปกครองให้้ถููกต้้องครบถ้้วนหรืือปฏิิบััติิล่่าช้้า
เกิินสมควร พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้้กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ วิธีีิ การ และเงื่่อ� นไขในการปรัับหน่่วยงานทางปกครองหรืือเจ้้าหน้้าที่่ข� องรััฐ
ดัังกล่่าว ซึ่่�งในช่่วงระยะเวลาที่่�ผ่่านมาพบว่่า มีีหน่่วยงานทางปกครองหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐไม่่ปฏิิบััติิตามคำำ�บัังคัับหรืือ
คำำ�สั่่�งของศาลปกครองหรืือปฏิิบััติิล่่าช้้าเกิินสมควร และศาลมีีคำำ�สั่่�งให้้หน่่วยงานทางปกครองชำำ�ระค่่าปรัับต่่อศาลแล้้ว
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้คำำ�พิิพากษาหรืือคำำ�สั่่�งของศาลปกครองมีีผลบัังคัับแก่่คู่่�กรณีีฝ่่ายแพ้้คดีี  และสามารถแก้้ไขเยีียวยา
ความเดืือดร้้อนเสีียหายให้้แก่่คู่่�กรณีีฝ่่ายชนะคดีีได้้อย่่างแท้้จริิง ซึ่่ง� ภายหลัังจากศาลได้้ใช้้มาตรการดัังกล่่าวทำำ�ให้้จำำ�นวน
คดีีที่่�หน่่วยงานทางปกครองหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐไม่่ปฏิิบััติิตามคำำ�บัังคัับ หรืือปฏิิบััติิล่่าช้้าเกิินสมควรมีีจำำ�นวนลดลง
ส่่งผลให้้คู่่�กรณีีฝ่่ายชนะคดีีและประชาชนทั่่�วไป โดยเฉพาะในกรณีีที่่�เป็็นคดีีเกี่่�ยวกัับประโยชน์์สาธารณะได้้รัับการแก้้ไข
เยีียวยาโดยผลของคำำ�พิิพากษาหรืือคำำ�สั่่�งของศาลปกครองได้้อย่่างรวดเร็็วขึ้้�น
๖.

การเสริิ มสร้้ างประสิิ ทธิิ ภาพการปฏิิ บััติิงานด้้ านการบัั งคัั บคดีีปกครอง

สำำ�นักั งานศาลปกครองได้้มีีการจััดทำำ�โครงการและงานที่่ช่� ว่ ยสนัับสนุุนการปฏิิบัติั งิ านด้้านการบัังคัับคดีีปกครอง
ได้้แก่่ การอบรมให้้ความรู้้�แก่่ตุุลาการศาลปกครอง เจ้้าพนัักงานบัังคัับคดีีและเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ปฏิิบััติิงานด้้านการบัังคัับคดีี
ปกครองเกี่่�ยวกัับกฎหมายที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม ขั้้�นตอนและวิิธีีการในการบัังคัับคดีีปกครองซึ่่�งเดิิมไม่่มีีกำำ�หนดไว้้ เช่่น
โครงการสััมมนาบุุคลากรที่่ป� ฏิิบัติั งิ านด้้านการบัังคัับคดีีปกครองเกี่่ย� วกัับปััญหาข้้อขััดข้อ้ งในการปฏิิบัติั งิ านตามกฎหมาย
และระเบีียบที่่�แก้้ไขใหม่่ รวมถึึงการจััดทำำ�คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของตุุลาการศาลปกครองเกี่่�ยวกัับการบัังคัับคดีีปกครอง
และการพััฒนาและปรัับปรุุงระบบงานบัังคัับคดีีปกครองที่่�ใช้้งานอยู่่�ในปััจจุุบััน โดยเฉพาะการจััดเก็็บและการสืืบค้้น
ข้้อมููลการบัังคัับคดีีปกครองและเพื่่�อให้้มีีขีีดความสามารถในการประมวลผลและรายงานผลการดำำ�เนิินงานให้้สอดคล้้อง
กัับภารกิิจงานของสำำ�นัักงานศาลปกครองได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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รายงานประจำำ �ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศาลปกครองและสำำ �นัั กงานศาลปกครอง

������ ��������������������� ������

๓. การวิิ เคราะห์์ เหตุุ แห่่ งการฟ้้ องคดีีปกครอง
การวางหลัั กกฎหมายและแนวปฏิิ บััติิราชการทางปกครอง
และคำำ �พิิพากษา/คำำ �สั่่� งศาลปกครองสูู งสุุ ด
ที่่� น่่าสนใจ ปีี ๒๕๖๔

รายงานการวิิเคราะห์์เหตุุแห่่งการฟ้้องคดีีปกครองเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการวิิเคราะห์์เหตุุแห่่งการฟ้้องคดีีปกครอง
เพื่่� อ เสนอแนะแนวทางการปรัั บ ปรุุ ง วิิ ธีี ปฏิิ บัั ติิ ร าชการของหน่่ ว ยงานของรัั ฐ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง ตามมาตรา ๗๗ (๕)
แห่่งพระราชบััญญััติิจััดตั้้�งศาลปกครองและวิิธีีพิิจารณาคดีีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
การวิิเคราะห์์เหตุุแห่่งการฟ้้องคดีีปกครองมีีวััตถุุประสงค์์หลัักเพื่่�อเสนอแนะแนวทางการแก้้ไขหรืือป้้องกัันเหตุุ
แห่่งการฟ้้องคดีีที่่�จะนำำ�เข้้ามาสู่่�การพิิจารณาของศาลปกครอง ซึ่่�งอาจมีีสาเหตุุมาจากการปฏิิบััติิราชการของเจ้้าหน้้าที่่�
ของรััฐหรืือหน่่วยงานทางปกครอง หรืือความบกพร่่องของตััวบทกฎหมาย ที่่�ทำำ�ให้้มีีข้้อพิิพาทมาสู่่�ศาลปกครอง ภารกิิจ
ของการวิิเคราะห์์เหตุุแห่่งการฟ้้องคดีีปกครองจึึงเป็็นไปเพื่่�อศึึกษาถึึงต้้นเหตุุของข้้อพิิพาททางปกครองในเรื่่�องต่่าง ๆ
และศึึกษาถึึงแนวปฏิิบััติิราชการทางปกครองที่่�ศาลปกครองได้้วางมาตรฐานการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ราชการตามคำำ�วิินิิจฉััย
ของศาลปกครอง อัันจะทำำ�ให้้ส่่วนราชการสามารถนำำ�แนวทางดัังกล่่าวไปเป็็นแนวปฏิิบััติิราชการที่่�ดีี  และลดปริิมาณ
ข้้อพิิพาทในเรื่่อ� งดัังกล่่าวที่่จ� ะเข้้ามาสู่่�ศาลปกครองในอนาคต กัับทั้้�งทำำ�ให้้การปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ข� องหน่่วยงานและเจ้้าหน้้าที่่�
ของรััฐเป็็นมาตรฐานและมีีประสิิทธิภิ าพมากยิ่่ง� ขึ้้น� และเป็็นการเสริิมสร้้างหลัักธรรมาภิิบาลให้้เกิิดขึ้้น� ในการปฏิิบัติั ริ าชการ
ในภาพรวม
จากข้้างต้้น เพื่่�อให้้เป็็นประโยชน์์อัันเกิิดจากการวิิเคราะห์์เหตุุแห่่งการฟ้้องคดีีอัันได้้มาจากคำำ�พิิพากษาของ
ศาลปกครอง จึึงขอเสนอตััวอย่่างของการวิิเคราะห์์เหตุุแห่่งการฟ้้องคดีี  (๑) และแนวปฏิิบััติิราชการทางปกครอง (๒)
กัับทั้้�งคำำ�พิิพากษา คำำ�สั่่�งศาลปกครองสููงสุุดที่่�น่่าสนใจ (๓) ตามลำำ�ดัับ
๑.	วิิ เคราะห์์ เหตุุ แห่่ งการฟ้้ องคดีี
โดยในปีี ๒๕๖๔ สำำ�นัั ก งานศาลปกครองขอนำำ� เสนอตัั ว อย่่ า งเหตุุ แ ห่่ ง การฟ้้ อ งคดีีปกครองที่่� น่่ า สนใจ
จำำ�นวน ๔ เรื่่อ� ง ได้้แก่่ ๑) วิิเคราะห์์เหตุุแห่่งการฟ้้องคดีีประเภทเรื่่อ� งความรัับผิิดทางละเมิิด ๒) วิิเคราะห์์เหตุุแห่่งการฟ้้อง
คดีีประเภทเรื่่�องวิินััย กรณีีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้้�มููลความผิิดทางวิินััยฐานอื่่�นที่่�มิิใช่่ฐานทุุจริิตต่่อหน้้าที่่� ๓) วิิเคราะห์์
เหตุุแห่่งการฟ้้องคดีีประเภทเรื่่�องการประกอบกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียง วิิทยุุโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคม
และ ๔) วิิเคราะห์์เหตุุแห่่งการฟ้้องคดีีประเภทเรื่่�องการบริิหารงานบุุคคล
เรื่่�องที่่� ๑ วิิเคราะห์์เหตุุแห่่งการฟ้้องคดีีประเภทเรื่่�องความรัับผิิดทางละเมิิด กรณีีการกำำ�หนดจุุดก่่อสร้้าง
สะพานคนเดิินข้้าม (คำำ�พิิพากษาศาลปกครองสููงสุุดที่่� อผ.๒๗๐/๒๕๖๔)
การใช้้งานบนทางสายหลัักในปััจจุุบันั มีีความซัับซ้้อน เนื่่�องมาจากการขยายตััวของชุุมชนอย่่างรวดเร็็ว ทำำ�ให้้เกิิด
ปััญหาการร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกและความปลอดภััยในการใช้้งานบนทางหลวง โดยเฉพาะโครงการ
ก่่อสร้้างอสัังหาริิมทรััพย์์ขนาดใหญ่่ เช่่น อาคารสำำ�นัักงาน ศููนย์์การค้้า หมู่่�บ้้านจััดสรร โรงงานอุุตสาหกรรม ฯลฯ
และอาจมีีการขออนุุญาตทำำ�ทางเชื่่�อมเข้้าออกในเขตทางหลวงหรืือทางหลวงชนบท  กรมทางหลวงและกรมทางหลวง
ชนบทจึึงได้้กำำ�หนดแนวทางปฏิิบััติิในการขออนุุญาตตามมาตรา ๓๗ แห่่งพระราชบััญญััติิทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ เอาไว้้
ซึ่่�งจะก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อการจราจรที่่�ใช้้งานอยู่่�เป็็นปกติิบนทางหลวง เมื่่�อเจ้้าของโครงการเปิิดดำำ�เนิินการต้้อง
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รัับผิิดชอบในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาทางด้้านการจราจรและความปลอดภััยแล้้วแต่่กรณีี จึึงนำำ�มาเสนอในเอกสาร
การวิิเคราะห์์ผลกระทบทางด้้านการจราจรนี้้� คืือ การสร้้าง “สะพานคนเดิินข้้าม” หรืือที่่�เรีียกที่่�เรีียกว่่า “สะพานลอย”
ทั้้�งนี้้� การก่่อสร้้างสะพานลอยนั้้�น อาจดำำ�เนิินการโดยเจ้้าของโครงการผู้้�ขออนุุญาต หรืือโดยหน่่วยงานของรััฐผู้้�พิิจารณา
อนุุญาตด้้วยการสนัับสนุุนค่่าใช้้จ่่ายจากเจ้้าของโครงการผู้้�ขออนุุญาตก็็ได้้ แต่่ด้้วยเหตุุที่่�ในปััจจุุบัันที่่�ดิินส่่วนใหญ่่ที่่�อยู่่�
บริิเวณริิมทางหลวงหรืือทางหลวงชนบทนั้้�น เป็็นที่่�ดิินที่่�มีีเจ้้าของหรืือผู้้�ครอบครองอยู่่� ดัังนั้้�น เมื่่�อจะมีีการก่่อสร้้าง
สะพานลอย ก็็จะมีีผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการที่่�บัันไดขึ้้�นลงของสะพานลอยไปปิิดบัังหน้้าที่่�ดิิน หรืือมีีราวเหล็็กป้้องกััน
ความปลอดภััยบริิเวณทางขึ้้น� ลงสะพานลอยนั้้�น ทำำ�ให้้ไม่่สามารถทำำ�ทางเชื่่อ� มเข้้าออกที่่ดิ� นิ ของตนได้้ อันั เป็็นการเสื่่อ� มสิิทธิิ
ในการใช้้ที่่�ดิินของตน อีีกทั้้�งยัังทำำ�ให้้ที่่�ดิินนั้้�นเสื่่�อมราคาลงอีีกด้้วย และโดยเหตุุที่่�การกำำ�หนดจุุดก่่อสร้้างสะพานลอย
และการก่่อสร้้างสะพานลอยนั้้�น ศาลปกครองสููงสุุดได้้มีีคำำ�วิินิิจฉััยไว้้แล้้วว่่าเป็็น “การกระทำำ�อื่่�นใด” ของหน่่วยงาน
ทางปกครองหรืือเจ้้าหน้้าที่่ข� องรััฐ (คำำ�สั่่ง� ศาลปกครองสููงสุุดที่่� ๙๓/๒๕๔๕) ผู้้ที่� ไ่� ด้้รับั ความเดืือดร้้อนหรืือเสีียหายจากการ
กำำ�หนดจุุดก่่อสร้้างและการก่่อสร้้างสะพานลอยจึึงอาจนำำ�คดีีมาฟ้้องต่่อศาลปกครองเพื่่�อขอให้้ศาลมีีคำำ�พิิพากษาหรืือ
คำำ�สั่่�งห้้ามการก่่อสร้้างสะพานลอยนั้้�น อัันเป็็นคดีีพิิพาทเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ของหน่่วยงานทางปกครองหรืือเจ้้าหน้้าที่่�
ของรััฐตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่่�ง (๑) แห่่งพระราชบััญญััติิจััดตั้้�งศาลปกครองและวิิธีีพิิจารณาคดีีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
(คำำ�สั่่�งศาลปกครองสููงสุุดที่่� ๑๔๔/๒๕๔๕) หรืือขอให้้ศาลมีีคำำ�พิิพากษาหรืือคำำ�สั่่�งให้้ย้้ายจุุดก่่อสร้้างสะพานลอยหรืือ
รื้้�อถอนสะพานลอยนั้้�นออกไปจากบริิเวณหน้้าที่่�ดิินของตน อัันเป็็นคดีีพิิพาทเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ละเมิิดของหน่่วยงาน
ทางปกครองหรืือเจ้้าหน้้าที่่ข� องรััฐอัันเกิิดจากการใช้้อำำ�นาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่่�ง (๓) แห่่งพระราชบััญญััติิ
เดีียวกััน (คำำ�สั่่�งศาลปกครองสููงสุุดที่่� ๑๑/๒๕๔๗)
ปััจจุุบัันมีีโครงการก่่อสร้้างอสัังหาริิมทรััพย์์ขนาดใหญ่่เกิิดขึ้้�นเป็็นจำำ�นวนมาก ซึ่่�งเมื่่�อจะเปิิดดำำ�เนิินการต้้อง
รัับผิิดชอบในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาทางด้้านการจราจรและความปลอดภััยแล้้วแต่่กรณีี โดยกรณีีหนึ่่�งในการป้้องกััน
และแก้้ไขปััญหาทางด้้านการจราจรที่่โ� ครงการขนาดใหญ่่ต้อ้ งจััดให้้มีีก็คื็ อื การสร้้างสะพานลอย ดัังนั้้�น จึึงอาจมีีผู้้ที่� ไ่� ด้้รับั
ผลกระทบจากการก่่อสร้้างสะพานลอยคนเดิินข้้ามที่่เ� ป็็นส่่วนหนึ่่�งของการบริิการสาธารณะ ซึ่่ง� ศาลปกครองได้้มีีคำ�พิ
ำ พิ ากษา
วางแนวทางเกี่่�ยวกัับการกำำ�หนดการก่่อสร้้างสะพานลอย ดัังจะเห็็นได้้จากการวิิเคราะห์์เหตุุแห่่งการฟ้้องคดีีเกี่่�ยวกัับ
การก่่อสร้้างสะพานลอยในรายงานฉบัับนี้้�
๑.๑ สรุุปข้้อเท็็จจริิง
ผู้้ฟ้� อ้ งคดีีเป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์ที่� ดิ่� นิ มีีโฉนด ซึ่่ง� ที่่ดิ� นิ แปลงดัังกล่่าวได้้ถููกเวนคืืนตััดเป็็นถนนสายตากสิิน เพชรเกษม ปััจจุุบัันใช้้ชื่่�อว่่าถนนกััลปพฤกษ์์ ทำำ�ให้้ที่่�ดิินดัังกล่่าวถููกแบ่่งเป็็น ๒ แปลง เมื่่�อวัันที่่� ๑๒ กัันยายน ๒๕๕๙
ผู้้ฟ้� อ้ งคดีีพบว่่า กรมทางหลวงชนบท (ผู้้�ถููกฟ้้องคดีี) ได้้ก่อ่ สร้้างสะพานลอยคนข้้ามถนนกััลปพฤกษ์์บริิเวณที่่ติ� ดกั
ิ บั ที่่ดิ� นิ ของ
ผู้้�ฟ้้องคดีีทั้้�งสองแปลง โดยได้้ก่่อสร้้างเสาคอนกรีีตจำำ�นวน ๑ ต้้น เพื่่�อรองรัับสะพานและทางขึ้้�นลงบริิเวณหน้้าที่่�ดิินของ
ผู้้�ฟ้้องคดีีแปลงด้้านทิิศใต้้ ทำำ�ให้้สะพานและทางขึ้้�นลงปิิดบัังหน้้าที่่�ดิินแปลงดัังกล่่าวทั้้�งหมด  และก่่อสร้้างเสาคอนกรีีต
จำำ�นวน ๑ ต้้น เพื่่�อรองรัับสะพานและทางขึ้้�นลงบริิเวณหน้้าที่่�ดิินของผู้้�ฟ้้องคดีีแปลงด้้านทิิศเหนืือ โดยก่่อสร้้างห่่างจาก
หน้้าที่่ดิ� นิ ประมาณ ๕ เมตร มีีบัันไดขึ้้�นลงปิิดบังั หน้้าทางเข้้าออกที่่ดิ� นิ ของผู้้ฟ้� อ้ งคดีี ผู้้ฟ้� อ้ งคดีีเห็็นว่่าการก่่อสร้้างสะพานลอย
คนข้้ามของผู้้�ถููกฟ้้องคดีีเป็็นการปิิดกั้้�นทางเข้้าออกที่่�ดิินทั้้�ง ๒ แปลงของผู้้�ฟ้้องคดีี ทำำ�ให้้ผู้้�ฟ้้องคดีีได้้รัับความเดืือดร้้อน
ไม่่มีีทางให้้รถยนต์์เข้้าออกสู่่�ถนนกััลปพฤกษ์์ได้้ และไม่่สามารถใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินทั้้�ง ๒ แปลงได้้เหมืือนเดิิม ทำำ�ให้้ที่่�ดิิน
เสื่่�อมค่่าและราคาที่่�ดิินลดลง ซึ่่�งเป็็นการใช้้สิิทธิิที่่�มีีแต่่จะทำำ�ให้้เกิิดความเสีียหายแก่่ผู้้�ฟ้้องคดีี จึึงนำำ�คดีีมาฟ้้องขอให้้ศาล
มีีคำำ�พิพิ ากษาหรืือคำำ�สั่่ง� ให้้ผู้�ถูู้ กฟ้้องคดีียกเลิิกการก่่อสร้้างสะพานลอยคนข้้ามถนนกััลปพฤกษ์์บริิเวณหน้้าที่่ดิ� นิ ของผู้้ฟ้� อ้ งคดีี 
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๑.๒ สรุุปคำำ�วิินิิจฉััยของศาลปกครองสููงสุุด
ศาลปกครองสููงสุุดพิจิ ารณาแล้้วเห็็นว่่า กรมทางหลวงชนบท ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีได้้กำำ�หนดจุุดก่อ่ สร้้างสะพานลอย
คนข้้ามบนถนนกััลปพฤกษ์์ อัันเป็็นการดำำ�เนิินการตามอำำ�นาจหน้้าที่่�ของผู้้�ถููกฟ้้องคดีีตามที่่�กฎหมายให้้อำำ�นาจไว้้ อีีกทั้้�ง
ข้้อเท็็จจริิงยัังปรากฏว่่า เสาคอนกรีีตรองรัับสะพานและทางขึ้้น� ลงสะพานลอยคนข้้ามด้้านทิิศเหนืือไม่่มีีส่ว่ นใดของสะพานลอย
คนข้้ามที่่�ปิิดบัังหน้้าที่่�ดิินแปลงด้้านทิิศเหนืือของผู้้�ฟ้้องคดีี สำำ�หรัับทางขึ้้�นลงบัันไดของสะพานลอยคนข้้ามบริิเวณหน้้า
ที่่�ดิินแปลงด้้านทิิศใต้้ของผู้้�ฟ้้องคดีี ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีได้้มีีการแก้้ไขแบบก่่อสร้้างด้้วยการปรัับแนวทางขึ้้�นลงบัันได  โดยให้้
บัันไดทางขึ้้�นลงช่่วงจากด้้านบนตััวสะพานถึึงชานพัักยื่่�นเข้้าไปด้้านที่่�ดิินของผู้้�ฟ้้องคดีีเป็็นระยะ ๔.๓๐ เมตร โดยอยู่่�
ในระดัับสููงจากพื้้�นดิินมากกว่่า ๔ เมตร และทอดตััวกลัับไปยัังที่่ดิ� นิ แปลงอื่่น� ที่่ติ� ดกั
ิ บั ที่่ดิ� นิ ของผู้้ฟ้� อ้ งคดีีจนถึึงระดัับดิินแล้้ว
แม้้จะยัังมีีส่่วนที่่�บัังหน้้าที่่�ดิินของผู้้�ฟ้้องคดีีบ้้างเป็็นระยะทางยาว ๑.๕๐ เมตร แต่่ที่่�ดิินดัังกล่่าวมีีหน้้ากว้้างเป็็นระยะทาง
ยาวทั้้�งหมด  ๓๔.๓๐ เมตร ผู้้�ฟ้้องคดีีจึึงยัังมีีหน้้าที่่�ดิินที่่�เหลืืออยู่่�ติิดถนนกััลปพฤกษ์์พอสมควรและเพีียงพอที่่�จะใช้้
ประโยชน์์ได้้อีีกเป็็นระยะทางยาว ๓๒.๘๐ เมตร ผู้้�ฟ้้องคดีีจึึงยัังคงสามารถใช้้ประโยชน์์ในที่่�ดิินทั้้�งสองแปลงของตนได้้
ตามปกติิ อย่่างไรก็็ดีี  เมื่่�อพิิจารณากรณีีที่่�ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีกำำ�หนดจุุดก่่อสร้้างสะพานลอยคนข้้ามในบริิเวณพิิพาทแล้้ว
เห็็นได้้ว่่า แม้้การก่่อสร้้างสะพานลอยคนข้้ามจะเป็็นประโยชน์์ในด้้านความปลอดภััยของประชาชนผู้้�สััญจรไปมา
ในบริิเวณดัังกล่่าวเป็็นอย่่างมากก็็ตาม แต่่การที่่ผู้� �ถูู้ กฟ้้องคดีีกำำ�หนดจุุดก่อ่ สร้้างสะพานลอยคนข้้ามอยู่่�ใกล้้กับั สะพานรถยนต์์
ข้้ามคลองควายซึ่่ง� อยู่่�ติิดกับั ที่่ดิ� นิ ทั้้�งสองแปลงของผู้้ฟ้� อ้ งคดีี ย่่อมทำำ�ให้้ผู้ฟ้�้ อ้ งคดีีได้้รับั ผลกระทบจากการไม่่ได้้รับั ความสะดวก
ในการเข้้าออกจากที่่�ดิินทั้้�งสองแปลงพอสมควร โดยผู้้�ฟ้้องคดีีอาจไม่่ได้้รัับความเดืือดร้้อนเสีียหายจากที่่�ดิินแปลง
ด้้านทิิศเหนืือมากนัักเมื่่อ� เทีียบกัับที่่ดิ� นิ แปลงด้้านทิิศใต้้ เนื่่�องจากหากผู้้ฟ้� อ้ งคดีีจะเข้้าออกจากที่่ดิ� นิ แปลงด้้านทิิศใต้้เพื่่�อไป
ทางถนนกาญจนาภิิเษก ย่่อมได้้รัับผลกระทบที่่�เกิิดจากการถููกบดบัังทััศนวิิสััยในการใช้้รถใช้้ถนน อัันเกิิดจากการที่่�มีี
ทางขึ้้น� ลงบัันไดของสะพานลอยคนข้้ามกีีดขวางด้้านหน้้าที่่ดิ� นิ ของผู้้ฟ้� อ้ งคดีีอยู่่� ทำำ�ให้้ทัศั นวิิสัยั ในการมองเห็็นของผู้้ฟ้� อ้ งคดีี
เป็็นไปอย่่างยากลำำ�บาก อีีกทั้้�งด้้านซ้้ายมืือของที่่�ดิินแปลงด้้านทิิศใต้้ของผู้้�ฟ้้องคดีีเป็็นสะพานรถยนต์์ข้้ามคลองควาย
เมื่่�อผู้้�ฟ้้องคดีีจะเข้้าออกจากที่่�ดิินด้้านนี้้� ซึ่่�งมีีทั้้�งทางขึ้้�นลงบัันไดของสะพานลอยคนข้้ามอยู่่�ฝั่่�งขวามืือของที่่�ดิินและมีีทั้้�ง
สะพานรถยนต์์ข้า้ มคลองควายอยู่่�ฝั่่ง� ซ้้ายมืือของที่่ดิ� นิ ในระยะไม่่ห่า่ งกัันมากนััก อัันเป็็นการบดบัังทััศนวิิสัยั ในการใช้้ทาง
ของผู้้�ฟ้้องคดีี ทำำ�ให้้ผู้้�ฟ้้องคดีีต้้องใช้้ความระมััดระวัังในการเข้้าออกจากที่่�ดิินแปลงด้้านทิิศใต้้มากกว่่าปกติิ จึึงเห็็นว่่า
หากผู้้�ถููกฟ้้องคดีีขยัับจุุดก่่อสร้้างสะพานลอยคนข้้ามออกไปเพื่่�อให้้มีีระยะห่่างจากสะพานรถยนต์์ข้้ามคลองควาย
มากกว่่านี้้� ย่อ่ มจะทำำ�ให้้ประชาชนผู้้สั� ญ
ั จรไปมาได้้รับั ความสะดวกและความปลอดภััยไม่่ต่า่ งจากจุุดที่่ผู้� ้�ถููกฟ้้องคดีีกำำ�หนด
ไว้้เดิิม อีีกทั้้�งยัังไม่่ก่่อให้้เกิิดความเดืือดร้้อนเสีียหายแก่่ผู้้�ฟ้้องคดีีด้้วย การกำำ�หนดจุุดก่่อสร้้างสะพานลอยคนข้้ามของ
ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีในบริิเวณพิิพาทจึึงถืือเป็็นการใช้้ดุุลพิินิิจโดยไม่่สมเหตุุสมผล  แต่่การใช้้ดุุลพิินิิจโดยไม่่สมเหตุุสมผลของ
ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีในการกำำ�หนดจุุดก่อ่ สร้้างสะพานลอยคนข้้ามดัังกล่่าวยัังไม่่ได้้ร้า้ ยแรงถึึงขนาดที่่เ� ป็็นการใช้้ดุลพิ
ุ นิิ จิ โดยมิิชอบ
และทำำ�ให้้การก่่อสร้้างสะพานลอยคนข้้ามเป็็นการกระทำำ�โดยไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย รวมทั้้�งไม่่ได้้เป็็นการใช้้อำำ�นาจ
ตามกฎหมายซึ่ง่� มีีแต่่จะทำำ�ให้้เกิิดความเสีียหายแก่่ผู้ฟ้้� อ้ งคดีีตามมาตรา ๔๒๑ แห่่งประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ อีีกทั้้�ง
เมื่่�อพิิจารณาเปรีียบเทีียบโดยชั่่�งน้ำำ��หนัักระหว่่างประโยชน์์ที่่�ประชาชนผู้้�สััญจรไปมาในชุุมชนจะได้้รัับอัันเป็็นประโยชน์์
สาธารณะจากการก่่อสร้้างสะพานลอยคนข้้ามกัับผลกระทบของผู้้�ฟ้้องคดีีต่่อการใช้้ที่่�ดิินแล้้ว เห็็นได้้ว่่า การก่่อสร้้าง
สะพานลอยคนข้้ามย่่อมมีีสััดส่ว่ นที่่เ� ป็็นประโยชน์์แก่่ชุมุ ชนโดยรวมอัันเป็็นประโยชน์์สาธารณะมากกว่่าผลกระทบในการ
ใช้้ที่่�ดิินของผู้้�ฟ้้องคดีีซึ่่�งอาจจะมีีอยู่่�บ้้าง อัันถืือได้้ว่่าเป็็นไปตามหลัักความได้้สััดส่่วนแล้้ว
นอกจากนั้้�น การที่่ผู้� ้�ถููกฟ้้องคดีีปรัับรููปแบบทางขึ้้น� ลงสะพานลอยคนข้้ามด้้านทิิศใต้้เพื่่�อไม่่ให้้กีีดขวางหน้้า
ที่่�ดิินของผู้้�ฟ้้องคดีีจนทำำ�ให้้ผู้้�ฟ้้องคดีีได้้รัับความเดืือดร้้อนเสีียหายเกิินกว่่าที่่�ควรจะเป็็น จึึงเป็็นการเลืือกใช้้มาตรการ
ที่่จำ� ำ�เป็็นและสััมฤทธิิผลตามวััตถุุประสงค์์ของกฎหมายให้้เกิิดประโยชน์์แก่่ส่ว่ นรวมหรืือประโยชน์์สาธารณะมากที่่สุ� ด 
ุ และ
เกิิดความเสีียหายหรืือกระทบกระเทืือนต่่อผู้้�ฟ้้องคดีีน้้อยที่่�สุุด ดัังนั้้�น การที่่�ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีกำำ�หนดจุุดก่่อสร้้างสะพานลอย
คนข้้ามบนถนนกััลปพฤกษ์์บริิเวณด้้านหน้้าที่่�ดิินทั้้�งสองแปลงของผู้้�ฟ้้องคดีีจึึงไม่่เป็็นการกระทำำ�ละเมิิดต่่อผู้้�ฟ้้องคดีี
ตามมาตรา ๔๒๐ แห่่งประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ พิิพากษายืืน
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๑.๓ บทวิิเคราะห์์คำำ�วิินิิจฉััย
คดีีนี้้�ศาลปกครองสููงสุุดได้้มีีคำำ�วิินิิจฉััยไว้้อย่่างชััดเจนว่่า การกำำ�หนดจุุดก่่อสร้้างสะพานลอยที่่�พิิพาท
เป็็นการใช้้ดุลพิ
ุ นิิ จิ โดยไม่่สมเหตุุผล แต่่ศาลปกครองสููงสุุดได้้นำำ�เอาหลัักความได้้สัดส่
ั ว่ น (Principle of Proportionality)
มาพิิจารณาโดยเปรีียบเทีียบชั่่�งน้ำำ��หนัักระหว่่างประโยชน์์ที่่�ชุุมชนโดยรวมจะได้้รัับอัันเป็็นประโยชน์์สาธารณะจากการ
ก่่อสร้้างสะพานลอย กัับผลกระทบของผู้้�ฟ้้องคดีีต่่อการใช้้ที่่�ดิิน ประกอบกัับการที่่�ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีได้้ปรัับรููปแบบทางขึ้้�นลง
สะพานลอยบางส่่วนเพื่่�อไม่่ให้้ผู้้�ฟ้้องคดีีได้้รัับความเดืือดร้้อนเสีียหายเกิินกว่่าที่่�ควรจะเป็็น ซึ่่�งศาลปกครองสููงสุุดเห็็นว่่า
เป็็นการเลืือกใช้้มาตรการที่่�จำำ�เป็็นและสััมฤทธิิผลตามวััตถุุประสงค์์ของกฎหมายให้้เกิิดประโยชน์์แก่่ส่่วนรวมหรืือ
ประโยชน์์สาธารณะมากที่่�สุุด  และเกิิดความเสีียหายหรืือกระทบกระเทืือนต่่อผู้้�ฟ้้องคดีีน้้อยที่่�สุุด อัันเป็็นไปตามหลััก
ความได้้สััดส่่วนแล้้ว ดัังนั้้�น การกำำ�หนดจุุดก่่อสร้้างสะพานลอยพิิพาทในคดีีนี้้�จึึงไม่่ขััดต่่อหลัักการกระทำำ�ทางปกครอง
ต้้องชอบด้้วยกฎหมาย (le principe de légalité) และไม่่เป็็นการกระทำำ�ละเมิิดต่่อผู้้�ฟ้้องคดีี  ซึ่่�งคำำ�วิินิิจฉััยของ
ศาลปกครองสููงสุุดในคดีีนี้้�มีีความเหมาะสมทั้้�งในทางกฎหมาย ในทางการบริิหาร ในทางการใช้้จ่่ายงบประมาณ 
รวมตลอดถึึงในทางสัังคมด้้วย
อย่่างไรก็็ดีี  โดยที่่�คดีีนี้้�ผู้้�ฟ้้องคดีีมีีคำำ�ขอเพีียงขอให้้ศาลมีีคำำ�พิิพากษาหรืือคำำ�สั่่�งให้้ผู้้�ถููกฟ้้องคดีียกเลิิก
การก่่อสร้้างสะพานลอยคนข้้ามถนนกััลปพฤกษ์์บริิเวณหน้้าที่่ดิ� นิ ของผู้้ฟ้� อ้ งคดีี ผู้้ฟ้� อ้ งคดีีมิิได้้มีีคำำ�ขอให้้ศาลมีีคำำ�พิพิ ากษา
หรืือคำำ�สั่่�งให้้ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีชดใช้้ค่่าสิินไหมทดแทนความเสีียหายจากการที่่�ที่�่ดิินของตนต้้องเสื่่�อมสิิทธิิในการใช้้ประโยชน์์
หรืือเสื่่อ� มราคาลง ให้้แก่่ผู้ฟ้้� อ้ งคดีีแต่่อย่่างใด ทั้้�งนี้้� ในคดีีลัักษณะเดีียวกัันกัับคดีีนี้้� ดังั เช่่น คดีีการก่่อสร้้างด่่านชั่่�งน้ำำ��หนััก
บัังหน้้าที่่�ดิิน ตามคำำ�พิิพากษาศาลปกครองสููงสุุดที่่� อ.๒๙/๒๕๕๗ ที่่�ศาลปกครองสููงสุุดได้้พิิพากษาว่่าหากผู้้�ฟ้้องคดีี
ได้้มีีคำำ�ขอให้้ศาลมีีคำำ�พิพิ ากษาหรืือคำำ�สั่่ง� ให้้ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีชดใช้้ค่า่ สิินไหมทดแทนให้้แก่่ผู้ฟ้้� อ้ งคดีีเพิ่่�มเติิมจากคำำ�ขอให้้ศาล
มีีคำำ�พิิพากษาหรืือคำำ�สั่่�งให้้ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีย้้ายด่่านชั่่�งน้ำำ��หนัักออกไปจากบริิเวณหน้้าที่่�ดิินของตนด้้วย เช่่นนี้้�แล้้ว แม้้ในการ
วิินิิจฉััยคดีีของศาล ศาลจะพิิจารณาแล้้วเห็็นว่่าการก่่อสร้้างด่่านชั่่�งน้ำำ��หนัักนั้้�นชอบด้้วยกฎหมายและไม่่เป็็นการกระทำำ�
ละเมิิดต่่อผู้้�ฟ้้องคดีีก็็ตาม แต่่เมื่่�อการก่่อสร้้างด่่านชั่่�งน้ำำ��หนัักดัังกล่่าวทำำ�ให้้ผู้้�ฟ้้องคดีีต้้องรัับภาระความไม่่สะดวกในการ
เข้้าออกสู่่�ที่ดิ่� นิ ของตน ในขณะที่่เ� จ้้าของหรืือผู้้ค� รอบครองที่่ดิ� นิ อื่่น� ในบริิเวณใกล้้เคีียงไม่่ต้อ้ งรัับภาระดัังกล่่าว ซึ่่ง� กรณีีเช่่นนี้้�
ถืือเป็็นความรัับผิิดอย่่างอื่่น� ที่่ผู้� �ถูู้ กฟ้้องคดีีต้้องชดเชยความไม่่สะดวกดัังกล่่าวแก่่ผู้ฟ้�้ อ้ งคดีี อัันเป็็นไปตามหลัักความเสมอภาค
ในการรัับภาระของรััฐ (l’égalité devant les charges publiques) แต่่เมื่่�อเทีียบกัับคดีีนี้้�ผู้้�ฟ้้องคดีีมิิได้้มีีคำำ�ขอเช่่นนั้้�น
ศาลปกครองสููงสุุดจึึงชอบที่่�จะพิิพากษายืืนตามคำำ�พิิพากษาของศาลปกครองชั้้�นต้้นที่่�ยกฟ้้องผู้้�ฟ้้องคดีี
๑.๔ บทวิิเคราะห์์เหตุุแห่่งการฟ้้องคดีี
หากพิิจารณาจากสรุุปข้้อเท็็จจริิงและคำำ�วินิิ จิ ฉััยของศาลปกครองสููงสุุดในคดีีนี้้� จะเห็็นได้้ว่า่  วััตถุุแห่่งคดีี
ซึ่ง่� เป็็นเหตุุให้้ผู้ฟ้้� อ้ งคดีีมาขอความเป็็นธรรมจากศาลปกครอง คืือ การก่่อสร้้างสะพานลอย แต่่หากพิิจารณาจากข้้อเท็็จจริิง
ที่่�ปรากฏในคำำ�อุุทธรณ์์ของผู้้�ฟ้้องคดีีจะเห็็นได้้ว่่า ผู้้�ฟ้้องคดีีเคยยื่่�นคำำ�ขออนุุญาตทำำ�ทางเชื่่�อมเข้้าออกที่่�ดิินของผู้้�ฟ้้องคดีี
ด้้านทิิศเหนืือตั้้ง� แต่่วันั ที่่� ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ก่่อนที่่บ� ริิษัท 
ั จ. จะยื่่น� คำำ�ขออนุุญาตทำำ�ทางเชื่่อ� มเมื่่�อวัันที่่� ๒๒ ตุุลาคม ๒๕๕๗
แต่่ผู้้�ถููกฟ้้องคดีียัังมิิได้้พิิจารณาอนุุญาตให้้ผู้้�ฟ้้องคดีี ในขณะที่่�ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีใช้้เวลาเพีียง ๑๑ เดืือน ก็็อนุุญาตให้้บริิษััท จ.
ทำำ�ทางเชื่่อ� มและสะพานลอยคนข้้ามได้้ และสุุดท้า้ ยแล้้ว ผู้้�ถููกฟ้้องคดีียัังได้้ทำ�ำ ราวกัันชนอัันตรายปิิดบังั หน้้าที่่ดิ� นิ ของผู้้ฟ้� อ้ งคดีี
ทั้้�งสองฟากถนน ส่่งผลให้้ผู้้�ฟ้้องคดีีไม่่สามารถเข้้าออกทางหลวงจากที่่�ดิินของตนได้้เลย ซึ่่�งผู้้�ฟ้้องคดีีเห็็นว่่า การกระทำำ�
ของผู้้�ถููกฟ้้องคดีีดัังกล่่าวเป็็นการเลืือกปฏิิบััติิโดยไม่่เป็็นธรรม ทั้้�งนี้้� หากพิิจารณาในเชิิงการบริิหารจััดการการจราจร
และความปลอดภััยในการใช้้รถใช้้ถนน รวมทั้้�งในทางงบประมาณของรััฐแล้้ว จะเห็็นได้้ว่่า การที่่�ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีพิิจารณา
อนุุญาตให้้บริิษััท  จ. ซึ่่�งดำำ�เนิินโครงการก่่อสร้้างอาคารชุุดพัักอาศััย (คอนโดมิิเนีียม) ที่่�เป็็นโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์
ขนาดใหญ่่ที่จ่� ะมีีผู้้พั� กั อาศััยจำำ�นวนมาก ทำำ�ทางเชื่่อ� มเข้้าออกทางหลวง และกำำ�หนดให้้ก่อ่ สร้้างสะพานลอยโดยผู้้�ถููกฟ้้องคดีี
เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการก่่อสร้้างด้้วยการสนัับสนุุนค่่าใช้้จ่่ายของบริิษััท  จ. ย่่อมเป็็นการดำำ�เนิินการที่่�เป็็นประโยชน์์ทั้้�งต่่อคน
ส่่วนใหญ่่อัันเป็็นประโยชน์์ต่่อส่่วนรวม ต่่อผู้้�ใช้้รถใช้้ถนนอัันเป็็นประโยชน์์สาธารณะ และต่่องบประมาณของรััฐอัันเป็็น
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ประโยชน์์ต่อ่ แผ่่นดิิน ในขณะที่่ก� ารพิิจารณาอนุุญาตให้้ผู้ฟ้้� อ้ งคดีีทำำ�ทางเชื่่อ� มเข้้าออกทางหลวงนั้้�น เป็็นประโยชน์์เพีียงต่่อ
ผู้้�ฟ้้องคดีีเท่่านั้้�น และการที่่�ทางขึ้้�นลงของสะพานลอยปิิดบัังหน้้าที่่�ดิินของผู้้�ฟ้้องคดีีบางส่่วน และมีีราวกัันชนอัันตราย
ปิิดบัังหน้้าที่่�ดิินตลอดแนว ก็็เป็็นความเสีียหายต่่อผู้้�ฟ้้องคดีีเพีียงคนเดีียวเท่่านั้้�นเช่่นกััน ด้้วยเหตุุนี้้� การดำำ�เนิินการของ
ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีจึึงไม่่ถืือเป็็นการเลืือกปฏิิบััติิโดยไม่่เป็็นธรรมแต่่อย่่างใด  อย่่างไรก็็ดีี  คดีีนี้้�ผู้้�ฟ้้องคดีีกล่่าวอ้้างในคำำ�คััดค้้าน
คำำ�ให้้การว่่า บริิเวณที่่�จะก่่อสร้้างสะพานลอยพิิพาทสามารถก่่อสร้้างให้้ห่่างจากสะพานข้้ามคลองควายไปได้้อีีก
หลายสิิบเมตร และอยู่่�บริิเวณหน้้าคอนโดมิิเนีียมของบริิษััท  จ. ซึ่่�งศาลปกครองสููงสุุดได้้มีีคำำ�วิินิิจฉััยไว้้อย่่างชััดเจนว่่า
หากผู้้�ถููกฟ้้องคดีีขยัับจุุดก่อ่ สร้้างสะพานลอยคนข้้ามออกไปเพื่่�อให้้มีีระยะห่่างจากสะพานรถยนต์์ข้า้ มคลองควายมากกว่่านี้้�
ย่่อมจะทำำ�ให้้ประชาชนผู้้สั� ญ
ั จรไปมาได้้รับั ความสะดวกและความปลอดภััยไม่่ต่า่ งจากจุุดที่่ผู้� ้�ถููกฟ้้องคดีีกำำ�หนดไว้้เดิิม อีีกทั้้�ง
ยัังไม่่ก่่อให้้เกิิดความเดืือดร้้อนเสีียหายแก่่ผู้้�ฟ้้องคดีีด้้วย แสดงให้้เห็็นได้้ว่่าการกำำ�หนดจุุดก่่อสร้้างสะพานลอยคนข้้าม
ของผู้้�ถููกฟ้้องคดีีในบริิเวณพิิพาทถืือเป็็นการใช้้ดุุลพิินิิจโดยไม่่สมเหตุุสมผล  ซึ่่�งจากข้้อเท็็จจริิงดัังกล่่าวทำำ�ให้้เห็็นได้้ว่่า
เหตุุแห่่งการฟ้้องคดีีนี้้�นั้้�นเกิิดจาก “ความไม่่เสมอภาค” ในการได้้รัับการพิิจารณาและในการได้้รัับภาระจากรััฐ อัันเป็็น
เหตุุที่่�เกิิดจากหน่่วยงานทางปกครองหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐอัันเนื่่�องมาจากการใช้้ดุุลพิินิิจที่่�ไม่่เป็็นธรรม
นอกจากนั้้�น ดัังที่่�ได้้กล่่าวไปแล้้วในตอนต้้นว่่า การใช้้งานบนทางสายหลัักมีีความซัับซ้้อน เนื่่�องมาจาก
การขยายตััวของชุุมชนอย่่างรวดเร็็ว อีีกทั้้�งปััจจุุบันั มีีโครงการก่่อสร้้างอสัังหาริิมทรััพย์ข์ นาดใหญ่่เพิ่่�มขึ้้น� จำำ�นวนมาก และ
ขยายตััวจากเขตเมืืองออกไปสู่่�เขตชนบท ซึ่ง่� อาจมีีเจ้้าของหรืือผู้้ค� รอบครองที่่ดิ� นิ ที่่ต้� อ้ งได้้รับั ผลกระทบจากการก่่อสร้้าง
สะพานลอยดัังเช่่นผู้้�ฟ้้องคดีีในคดีีนี้้�เพิ่่�มขึ้้�น และบุุคคลดัังกล่่าวก็็อาจนำำ�คดีีมาฟ้้องร้้องเพื่่�อขอพึ่่�งบารมีีของศาลปกครอง
ในการให้้ความเป็็นธรรมประกอบกัับคดีีพิิพาทเกี่่ย� วกัับการก่่อสร้้างสะพานลอยก็็เคยมีีกรณีีที่่ศ� าลปกครองพิิพากษาห้้ามมิิให้้
ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีก่่อสร้้างสะพานลอยและรื้้�อถอนสิ่่�งปลููกสร้้างที่่�ได้้ดำำ�เนิินการไปแล้้ว (คำำ�พิิพากษาศาลปกครองสููงสุุดที่่�
อ.๒๓๕/๒๕๕๒) หรืือให้้ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีแก้้ไขบัันไดทางขึ้้น� ลงสะพานลอย (คำำ�พิิพากษาศาลปกครองสููงสุุดที่่� อ.๑๔๙๑/๒๕๕๙)
อัันเป็็นความเสีียหายต่่องบประมาณแผ่่นดิินไม่่มากก็็น้้อย อีีกทั้้�งอาจมีีเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการก่่อสร้้างสะพานลอย
ต้้องมารัับผิิดในผลแห่่งความเสีียหายต่่องบประมาณแผ่่นดิินนั้้�น ดัังนั้้�น เพื่่�อไม่่ให้้เกิิดความเสีียหายในลัักษณะดัังกล่่าว
จึึงควรประสานประโยชน์์สาธารณะกัับความเสีียหายของปััจเจกชน โดยการนำำ�แนวทางการเยีียวยาความเสีียหายจากการ
ก่่อสร้้างด่่านชั่่ง� น้ำำ��หนัักบัังหน้้าที่่ดิ� นิ ตามคำำ�พิพิ ากษาศาลปกครองสููงสุุด ที่่� อ.๒๙/๒๕๕๗ ซึ่ง่� เป็็นการเยีียวยาความเสีียหาย
ให้้แก่่ผู้้�ที่่�ได้้รัับ “ความไม่่เสมอภาค” จากการได้้รัับภาระจากรััฐ มาใช้้กัับกรณีีการก่่อสร้้างสะพานลอย ซึ่่�งหากผู้้�ที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบจากการก่่อสร้้างสะพานลอยและราวกัันชนอัันตรายบัังหน้้าที่่ดิ� นิ ได้้รับั การเยีียวยาความเสีียหายจากหน่่วยงาน
ของรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้องตามจำำ�นวนที่่�เกิิดจากการเจรจากัันหรืือตามจำำ�นวนที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎหมายแล้้ว ย่่อมจะเป็็นการ
ลดความเสีียหายที่่�บุุคคลนั้้�นได้้รัับ รวมทั้้�งความไม่่พอใจที่่�เกิิดจากการได้้รัับ “ความไม่่เสมอภาค” ในการพิิจารณาและ
การได้้รัับภาระจากรััฐได้้ ส่่งผลให้้บุุคคลนั้้�นไม่่ต้้องมาขอความเป็็นธรรมจากศาล  และจะเป็็นการลดการฟ้้องคดีีพิิพาท
ที่่�เกิิดจากการก่่อสร้้างสะพานลอยในอนาคตได้้
อย่่างไรก็็ดีี โดยเหตุุที่ปั่� จั จุุบันั ยัังไม่่มีีระเบีียบกฎหมายหรืือมติิคณะรััฐมนตรีีที่่กำ� ำ�หนดให้้หน่่วยงานของรััฐ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องสามารถเยีียวยาความเสีียหายให้้แก่่บุุคคลที่่�ได้้รัับความไม่่เสมอภาคในการได้้รัับภาระจากรััฐดัังเช่่นกรณีีนี้้�
ได้้ทำำ�ให้้หน่่วยงานของรััฐไม่่อาจดำำ�เนิินการได้้เพราะไม่่มีีกฎหมายให้้อำำ�นาจ ดัังนั้้�น จึึงอาจกล่่าวได้้ว่่า เหตุุแห่่งการฟ้้อง
คดีีในลัักษณะนี้้�เกิิดจากบทบััญญััติขิ องกฎหมาย อีีกประการหนึ่่�งด้้วย ซึ่่ง� สมควรที่่ห� น่่วยงานของรััฐที่่เ� กี่่ย� วข้้องจะมีีการ
ดำำ�เนิินการปรัับปรุุงแก้้ไขกฎหมายในเรื่่�องนี้้�ต่่อไป
๑.๕ ข้้อเสนอและแนวทางในการปฏิิบััติิราชการ
(๑) ในการก่่อสร้้างสะพานลอยเพื่่�อประโยชน์์ของคนส่่วนรวม แม้้จะเป็็นการก่่อสร้้างในทางหรืือบนทาง มิิได้้
รุุกล้ำำ��ที่่ดิ� นิ ของบุุคคลใด แต่่หน่่วยงานที่่ดำ� ำ�เนิินการก็็ต้อ้ งคำำ�นึงึ ถึึงความเดืือดร้้อนหรืือความไม่่เป็็นธรรมที่่เ� กิิดขึ้้น� แก่่บุคุ คล
ที่่�เป็็นเจ้้าของหรืือครอบครองที่่�ดิินในอัันที่่�จะใช้้ที่่�ดิินนั้้�นด้้วย จึึงควรกำำ�หนดจุุดก่่อสร้้างให้้เหมาะสมและเป็็นธรรมที่่�สุุด 
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โดยคำำ�นึึงถึึงการใช้้ประโยชน์์ ความปลอดภััยของผู้้�ใช้้รถใช้้ถนน และผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการก่่อสร้้างสะพานลอย
ประกอบกััน
(๒) ขอเสนอให้้หน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับเรื่่อ� งดัังกล่่าว กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคมได้้ร่ว่ มกัันพิิจารณา
หาแนวทางในการแก้้ไขการใช้้กฎหมายที่่�มีีในปััจจุุบััน หรืือเพิ่่�มเติิมข้้อกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อมีีกลไกในทางกฎหมาย
ที่่�จะได้้เยีียวยาความเสีียหายแก่่ผู้้�ที่่�ได้้รัับภาระจากการก่่อสร้้างในเขตทางในระยะยาว
สำำ� หรัั บ การวิิ เ คราะห์์ เ หตุุ แ ห่่ ง การฟ้้ อ งคดีีปกครองอีีก จำำ� นวน ๓ เรื่่� อ ง
สามารถอ่่านเพิ่่�มเติิมได้้ใน QR Code ได้้แก่่
เรื่่�องที่่� ๒ วิิเคราะห์์เหตุุแห่่งการฟ้้องคดีีประเภทเรื่่�องวิินััย กรณีีคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ชี้้�มููลความผิิดทางวิินัยั ฐานอื่่น� ที่่มิ� ใิ ช่่ฐานทุุจริิตต่่อหน้้าที่่� (คำำ�พิพิ ากษาศาลปกครอง
สููงสุุดที่่� ฟ.๗/๒๕๖๔, ฟบ.๑๑/๒๕๖๓, ฟบ.๑๕/๒๕๖๓ และ ฟบ.๓๒/๒๕๖๔)
เรื่่�องที่่� ๓ วิิเคราะห์์เหตุุแห่่งการฟ้้องคดีีประเภทเรื่่�องการประกอบกิิจการวิิทยุุ
กระจายเสีียง วิิทยุุโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคม กรณีีเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐได้้มีีคำำ�สั่่�ง
ปฏิิเสธการรัับพิิจารณาคำำ�ขอรัับใบอนุุญาตทดลองประกอบกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียง
(คำำ�พิิพากษาศาลปกครองสููงสุุดที่่� อ.๔๙/๒๕๖๔)
เรื่่อ� งที่่� ๔ วิิเคราะห์์เหตุุแห่่งการฟ้้องคดีีประเภทเรื่่อ� งการบริิหารงานบุุคคล กรณีี
ฟ้้องขอให้้เพิิกถอนคำำ�สั่่�งขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�ยกเลิิกคำำ�สั่่�งที่่�ให้้บรรจุุและ
แต่่งตั้้ง� ผู้้ฟ้� อ้ งคดีีเป็็นพนัักงานองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� และให้้ผู้ฟ้�้ อ้ งคดีีกลัับสู่่�สถานะเดิิม
เนื่่�องจากการสอบคััดเลืือกมีีข้้อบกพร่่องในสาระสำำ�คััญ (คำำ�พิิพากษาศาลปกครองสููงสุุด
ที่่� อบ.๓๙๘/๒๕๖๔, อบ.๓๙๕/๒๕๖๔, อบ.๒๕๐/๒๕๖๔, อบ.๒๑๗/๒๕๖๔
และ อบ.๒๑๖/๒๕๖๔)

https://bit.ly/3PdVSJa

๒. แนวปฏิิ บััติิราชการทางปกครอง ปีี ๒๕๖๔
๒.๑ แนวปฏิิบััติิราชการเกี่่�ยวกัับการออกคำำ�สั่่�งให้้นายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลและรองนายกองค์์การ
บริิหารส่่วนตำำ�บลพ้้นจากตำำ�แหน่่ง (คำำ�พิิพากษาศาลปกครองสููงสุุดที่่� อร.๕๒/๒๕๖๔)
การให้้นายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลและรองนายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลพ้้นจากตำำ�แหน่่ง
ในกรณีีที่่�มีีพฤติิกรรมในทางทุุจริิตอัันเป็็นลัักษณะต้้องห้้ามที่่�เป็็นเหตุุให้้พ้้นจากตำำ�แหน่่งเป็็นอำำ�นาจของนายอำำ�เภอ
ที่่จ� ะสั่่�งให้้นายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลและรองนายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลพ้้นจากตำำ�แหน่่ง ซึ่่ง� ต้้องดำำ�เนิินการ
สอบสวนและวิินิจิ ฉััยโดยเร็็วและถืือว่่าคำำ�วินิิ จิ ฉััยของนายอำำ�เภอเป็็นที่่สุ� ดุ ส่่วนกรณีีที่่น� ายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล
และรองนายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลกระทำำ�การฝ่่าฝืืนต่่อความสงบเรีียบร้้อยหรืือสวััสดิิภาพของประชาชน หรืือ
ละเลยไม่่ปฏิิบััติิตามหรืือปฏิิบััติิการไม่่ชอบด้้วยอำำ�นาจหน้้าที่่� เมื่่�อนายอำำ�เภอได้้ดำำ�เนิินการสอบสวนแล้้วปรากฏว่่า
บุุคคลนั้้�นมีีพฤติิการณ์์ตามที่่�ถููกกล่่าวหาจริิง เป็็นอำำ�นาจของผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดที่่�จะสั่่�งให้้นายกองค์์การบริิหาร
ส่่วนตำำ�บลและรองนายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลพ้้นจากตำำ�แหน่่ง
สรุุปคดีี : ผู้้ฟ้� อ้ งคดีีทั้้�งสองฟ้้องว่่า ผู้้�ถููกฟ้้องคดีี (นายอำำ�เภอ) มีีคำำ�สั่่ง� ให้้ผู้ฟ้�้ อ้ งคดีีทั้้�งสองพ้้นจากตำำ�แหน่่ง
เนื่่�องจากมีีหนัังสืือร้้องเรีียนขอความเป็็นธรรมเนื่่�องจากองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล เลิิกจ้้างพนัักงานจ้้างทั่่�วไปและพนัักงานจ้้าง
ตามภารกิิจในขณะที่่�สััญญาจ้้างยัังไม่่สิ้้�นสุุด ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงแล้้วพบว่่ากรณีีมีีมููลให้้ดำำ�เนิินการ
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รายงานประจำำ �ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศาลปกครองและสำำ �นัั กงานศาลปกครอง
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ตามระเบีียบกระทรวงมหาดไทย ว่่าด้้วยการสอบสวนผู้้บ� ริิหารท้้องถิ่่น� รองผู้้บ� ริิหารท้้องถิ่่น� ประธานสภาท้้องถิ่่น� รองประธาน
สภาท้้องถิ่่�น สมาชิิกสภาท้้องถิ่่�น เลขานุุการผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น และที่่�ปรึึกษาผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้้�ถููกฟ้้องคดีี 
จึึงมีีคำำ�สั่่�งแต่่งตั้้�งคณะกรรมการสอบสวนผู้้�ฟ้้องคดีีทั้้�งสองคณะกรรมการสอบสวนเห็็นว่่า ผู้้�ฟ้้องคดีีทั้้�งสองมีีพฤติิการณ์์
ในการแสวงหาประโยชน์์ที่่�มิิควรได้้โดยชอบด้้วยกฎหมายเพื่่�อตนเองหรืือผู้้�อื่่�น มีีความผิิดต่่อตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ราชการ
ตามมาตรา ๑๕๗ แห่่งประมวลกฎหมายอาญา1 ผู้้�ว่า่ ราชการจัังหวััดสุริุ นิ ทร์์พิจิ ารณารายงานการสอบสวนแล้้ว จึึงแจ้้งให้้
ผู้้�ถููกฟ้้องคดีี ดำำ�เนิินการตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่่�ง (๔) มาตรา ๖๔/๑ และมาตรา ๕๘/๑
แห่่ง พ.ร.บ. สภาตำำ�บลและองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีจึึงมีีคำำ�สั่่�งให้้ผู้้�ฟ้้องคดีีทั้้�งสองพ้้นจาก
ตำำ�แหน่่งนายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล  และตำำ�แหน่่งรองนายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล ผู้้�ฟ้้องคดีีทั้้�งสองเห็็นว่่า
คำำ�สั่่ง� ดัังกล่่าวไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย จึึงฟ้้องขอให้้ศาลมีีคำำ�พิพิ ากษาหรืือคำำ�สั่่ง� เพิิกถอนคำำ�สั่่ง� ดัังกล่่าว ศาลปกครองสููงสุุด
วิินิจิ ฉััยว่่า มููลเหตุุความผิิดในคดีีนี้้�เป็็นกรณีีที่่น� ายอำำ�เภอมีีคำำ�สั่่ง� ให้้ผู้ฟ้้� อ้ งคดีีทั้้�งสองพ้้นจากตำำ�แหน่่งนายกองค์์การบริิหาร
ส่่วนตำำ�บล และตำำ�แหน่่งรองนายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล เนื่่�องจากมีีผู้้�ร้อ้ งเรีียนว่่าผู้้ฟ้� อ้ งคดีีทั้้�งสองมีีพฤติิการณ์์กดดััน
หรืือบีีบบัังคัับให้้พนัักงานจ้้างลาออกในระหว่่างที่่�สััญญาจ้้างยัังไม่่สิ้้�นสุุด  และพนัักงานจ้้างไม่่มีีความผิิด  โดยประสงค์์
จะจััดจ้า้ งพวกของตนเข้้าทำำ�งานในตำำ�แหน่่งที่่ว่� า่ ง กรณีีจึึงถืือได้้ว่า่ ผู้้ฟ้� อ้ งคดีีทั้้�งสองมีีพฤติิการณ์์ในทางทุุจริิต อัันมีีลัักษณะ
ต้้องห้้ามตามมาตรา ๕๘/๑ แห่่ง พ.ร.บ. สภาตำำ�บลและองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล พ.ศ. ๒๕๓๗2 ซึ่ง่� ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีจะต้้องดำำ�เนิินการ
สอบสวนและวิินิิจฉััยโดยเร็็ว และคำำ�วิินิิจฉััยของนายอำำ�เภอเป็็นที่่�สุุด ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีจึึงมีีอำำ�นาจสอบสวนและวิินิิจฉััยให้้
ผู้้ฟ้� อ้ งคดีีที่่� ๑ พ้้นจากตำำ�แหน่่งนายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง และมีีอำำ�นาจสอบสวนและวิินิจิ ฉััย
ให้้ผู้ฟ้้� อ้ งคดีีที่่� ๒ พ้้นจากตำำ�แหน่่งรองนายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลตามมาตรา ๖๔/๑ วรรคสาม แห่่ง พ.ร.บ. สภาตำำ�บล
และองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล พ.ศ. ๒๕๓๗3 การที่่ผู้� ้�ถููกฟ้้องคดีี อาศััยอำำ�นาจตามบทบััญญััติดัิ งั กล่่าวมีีคำำ�สั่่ง� ให้้ผู้ฟ้้� อ้ งคดีี
ทั้้�งสองพ้้นจากตำำ�แหน่่งนายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล  และตำำ�แหน่่งรองนายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล  ตามลำำ�ดัับ
จึึงชอบด้้วยกฎหมาย แต่่อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อคำำ�สั่่�งให้้ผู้้�ฟ้้องคดีีทั้้�งสองพ้้นจากตำำ�แหน่่งเป็็นคำำ�สั่่�งทางปกครองตาม
มาตรา ๕ แห่่ง พ.ร.บ. วิิธีีปฏิิบัติั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙4 และคำำ�สั่่ง� ทางปกครองใช้้ยันั ต่่อบุุคคลตั้้�งแต่่ขณะที่่ผู้� ้�นั้้น�
1

ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๕๗ บััญญััติว่ิ า่  ผู้้ใ� ดเป็็นเจ้้าพนัักงาน ปฏิิบัติั หิ รืือละเว้้นการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่โ� ดยมิิชอบ เพื่่�อให้้เกิิดความเสีียหายแก่่ผู้ห้� นึ่่�งผู้้ใ� ด 
หรืือปฏิิบััติิหรืือละเว้้นการปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยทุุจริิต ต้้องระวางโทษจำำ�คุุกตั้้�งแต่่หนึ่่�งปีีถึึงสิิบปีี หรืือปรัับตั้้�งแต่่สองหมื่่�นบาทถึึงสองแสนบาท 
หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ
2 พระราชบััญญััติิสภาตำำ�บลและองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล พ.ศ. ๒๕๓๗
มาตรา ๕๘/๑ บััญญััติิว่่า บุุคคลผู้้�มีีสิิทธิิสมััครรัับเลืือกตั้้�งเป็็นนายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลต้้องมีีคุุณสมบััติิและไม่่มีีลัักษณะ
ต้้องห้้ามตามกฎหมายว่่าด้้วยการเลืือกตั้้ง� สมาชิิกสภาท้้องถิ่่น� หรืือผู้้บ� ริิหารท้้องถิ่่น� และต้้องมีีคุุณสมบััติแิ ละไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้าม ดัังต่่อไปนี้้�ด้ว้ ย
(๓) ไม่่เป็็นผู้้�มีีพฤติิกรรมในทางทุุจริิต หรืือพ้้นจากตำำ�แหน่่งสมาชิิกสภาตำำ�บล สมาชิิกสภาท้้องถิ่่�นคณะผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�นหรืือ
ผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น รองผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�นหรืือเลขานุุการหรืือที่่�ปรึึกษาของผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น เพราะเหตุุที่่�มีีส่่วนได้้เสีียไม่่ว่่าโดยทางตรงหรืือ
ทางอ้้อมในสััญญาหรืือกิิจการที่่�กระทำำ�กัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นยัังไม่่ถึึงห้้าปีีนัับถึึงวัันรัับสมััครเลืือกตั้้�ง
3 พระราชบััญญััติิสภาตำำ�บลและองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล พ.ศ. ๒๕๓๗
มาตรา ๖๔ วรรคสอง บััญญััติิว่่า เมื่่�อมีีข้้อสงสััยเกี่่�ยวกัับความเป็็นนายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลสิ้้�นสุุดลงตาม (๔) หรืือ (๕)
ให้้นายอำำ�เภอสอบสวนและวิินิิจฉััยโดยเร็็ว คำำ�วิินิิจฉััยของนายอำำ�เภอให้้เป็็นที่่�สุุด
มาตรา ๖๔/๑ วรรคสาม บััญญััติิว่่า ให้้นำำ�ความในวรรคสองของมาตรา ๖๔ มาใช้้บัังคัับกัับกรณีีรองนายกองค์์การบริิหาร
ส่่วนตำำ�บลและเลขานุุการนายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลด้้วยโดยอนุุโลม
4 พระราชบััญญััติิวิิธีีปฏิิบััติิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๕ บััญญััติิว่่า “คำำ�สั่่�งทางปกครอง” หมายความว่่า
(๑) การใช้้อำำ�นาจตามกฎหมายของเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�มีีผลเป็็นการสร้้างนิิติิสััมพัันธ์์ขึ้้�นระหว่่างบุุคคลในอัันที่่�จะก่่อ เปลี่่�ยนแปลง โอน
สงวน ระงัับ หรืือมีีผลกระทบต่่อสถานภาพของสิิทธิิหรืือหน้้าที่่�ของบุุคคล ไม่่ว่่าจะเป็็นการถาวรหรืือชั่่�วคราว เช่่น การสั่่�งการ การอนุุญาต
การอนุุมััติิ การวิินิิจฉััยอุุทธรณ์์ การรัับรอง และการรัับจดทะเบีียน แต่่ไม่่หมายความรวมถึึงการออกกฎ
(๒) การอื่่�นที่่�กำำ�หนดในกฎกระทรวง
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ได้้รับั แจ้้งเป็็นต้้นไปตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่่�ง แห่่ง พ.ร.บ. เดีียวกััน5 เมื่่�อฟัังได้้ว่า่ ผู้้ฟ้� อ้ งคดีีทั้้�งสองได้้รับั แจ้้งคำำ�สั่่ง� ในวัันที่่�
๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ผู้้�ฟ้้องคดีีทั้้�งสองจึึงต้้องพ้้นจากตำำ�แหน่่งในวัันดัังกล่่าว คำำ�สั่่�งอำำ�เภอ ลงวัันที่่� ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙
เฉพาะส่่วนที่่�ให้้ผู้้�ฟ้้องคดีีทั้้�งสองพ้้นจากตำำ�แหน่่งย้้อนหลัังไปตั้้�งแต่่วัันที่่� ๔ มกราคม ๒๕๕๖ จนถึึงก่่อนวัันที่่�ผู้้�ฟ้้องคดีี
ทั้้�งสองได้้รัับแจ้้งคำำ�สั่่�งดัังกล่่าว จึึงไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย
แนวทางปฏิิบััติิราชการจากคำำ�วิินิิจฉััย :
คดีีนี้้�ศาลปกครองได้้วางบรรทััดฐานการปฏิิบััติิราชการกรณีีเกี่่�ยวกัับผู้้�มีีอำำ�นาจในการออกคำำ�สั่่�งให้้ผู้้�บริิหาร
องค์์ ก ารบริิ ห ารส่่ ว นตำำ� บลพ้้ น จากตำำ� แหน่่ ง ในกรณีีที่่� ผู้้� บ ริิ ห ารองค์์ ก ารบริิ ห ารส่่ ว นตำำ� บลต้้ อ งพ้้ น จากตำำ� แหน่่ ง
อัันเนื่่�องมาจากการตรวจสอบคุุณสมบััติิหรืือการมีีคุุณสมบััติิต้้องห้้ามมิิให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารองค์์การบริิหาร
ส่่วนตำำ�บลตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่่�ง (๔) มาตรา ๖๔/๑ วรรคหนึ่่�ง (๕) มาตรา ๕๘/๑ และมาตรา ๕๘/๔ แห่่ง
พ.ร.บ. สภาตำำ�บลและองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้้ไขเพิ่่�มเติิมโดย พ.ร.บ. สภาตำำ�บลและองค์์การ
บริิหารส่่วนตำำ�บล  (ฉบัับที่่� ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่่�ใช้้บัังคัับในขณะนั้้�น โดยกฎหมายบััญญััติิให้้เป็็นอำำ�นาจของนายอำำ�เภอ
เป็็นผู้้�มีีอำำ�นาจวิินิิจฉััยในการสั่่�งให้้พ้้นจากตำำ�แหน่่ง ส่่วนกรณีีที่่�ผู้้�บริิหารองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลต้้องพ้้นจากตำำ�แหน่่ง
อัันเนื่่�องมาจากกระทำำ�การฝ่่าฝืืนต่่อความสงบเรีียบร้้อยหรืือสวััสดิิภาพของประชาชน หรืือละเลยไม่่ปฏิิบััติิตามหรืือ
ปฏิิบััติิการไม่่ชอบด้้วยอำำ�นาจหน้้าที่่� อัันเป็็นการตรวจสอบการปฏิิบััติิงานตามอำำ�นาจหน้้าที่่�ของผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น
ตามมาตรา ๙๒ แห่่ง พ.ร.บ. สภาตำำ�บลและองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล พ.ศ. ๒๕๓๗6 แก้้ไขเพิ่่�มเติิมโดย พ.ร.บ. สภาตำำ�บล
และองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล  (ฉบัับที่่� ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่่�ใช้้บัังคัับในขณะนั้้�น ซึ่่�งกฎหมายบััญญััติิให้้เป็็นอำำ�นาจของ
ผู้้�ว่า่ ราชการจัังหวััดเป็็นผู้้�มีีอำำ�นาจออกคำำ�สั่่ง� ให้้พ้น้ จากตำำ�แหน่่ง และเนื่่�องจากคำำ�สั่่ง� ให้้พ้น้ จากตำำ�แหน่่งผู้้บ� ริิหารองค์์การ
บริิหารส่่วนตำำ�บลดัังกล่่าวเป็็นคำำ�สั่่ง� ทางปกครอง เมื่่อ� ไม่่มีีบทบััญญััติแิ ห่่งกฎหมายเฉพาะบััญญััติไิ ว้้เป็็นอย่่างอื่่น� กรณีีจึึง
ต้้องนำำ�หลัักกฎหมายตาม พ.ร.บ. วิิธีีปฏิิบัติั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้้บังั คัับแก่่กรณีี ซึ่่ง� ตามกฎหมายดัังกล่่าว
บััญญััติว่ิ า่ คำำ�สั่่ง� ทางปกครองมีีผลใช้้ยันั บุุคคลตั้้�งแต่่ขณะที่่ไ� ด้้รับั แจ้้งเป็็นต้้นไป นายอำำ�เภอผู้้อ� อกคำำ�สั่่ง� จึึงไม่่อาจออกคำำ�สั่่ง�
ให้้มีีผลบัังคัับก่่อนที่่�ผู้้�นั้้�นจะได้้รัับคำำ�สั่่�งได้้
๒.๒ แนวปฏิิบัติั ริ าชการเกี่่ย� วกัับการใช้้สิิทธิิของบุุคคลที่่อ� ยู่่�ในภาคส่่วนราชการ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น�
รััฐวิิสาหกิิจ หรืือหน่่วยงานอื่่น� ของรััฐ ในการรัับบริิการสาธารณสุุขตามพระราชบััญญััติหิ ลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ
พ.ศ. ๒๕๔๕ (คำำ�พิิพากษาศาลปกครองสููงสุุดที่่� อร.๘๕/๒๕๖๔)
การใช้้สิิทธิิของบุุคคลที่่อ� ยู่่�ในภาคส่่วนราชการ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� รััฐวิิสาหกิิจ หรืือหน่่วยงานอื่่�น
ของรััฐ ในการรัับบริิการสาธารณสุุขตามพระราชบััญญััติิหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ พ.ศ. ๒๕๔๕ เมื่่�อได้้
ลงทะเบีียนแล้้วจะมีีสิิทธิิได้้รัับบริิการสาธารณสุุขจากหน่่วยบริิการประจำำ�ของตนหรืือหน่่วยบริิการปฐมภููมิใิ นเครืือข่่าย
หน่่วยบริิการที่่เ� กี่่ย� วข้้อง หรืือจากหน่่วยบริิการอื่่น� ที่่ห� น่่วยบริิการประจำำ�ของตนหรืือเครืือข่่ายหน่่วยบริิการที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
5

พระราชบััญญััติิวิิธีีปฏิิบััติิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่่�ง บััญญััติิว่่า คำำ�สั่่�งทางปกครองให้้มีีผลใช้้ยัันต่่อบุุคคลตั้้�งแต่่ขณะที่่�ผู้้�นั้้�นได้้รัับแจ้้งเป็็นต้้นไป
6 พระราชบััญญััติิสภาตำำ�บลและองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล พ.ศ. ๒๕๓๗
มาตรา ๙๒ บััญญััติิว่่า หากปรากฏว่่านายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล รองนายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล ประธานสภาองค์์การ
บริิหารส่่วนตำำ�บล  หรืือรองประธานสภาองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล  กระทำำ�การฝ่่าฝืืนต่่อความสงบเรีียบร้้อยหรืือสวััสดิิภาพของประชาชน
หรืือละเลยไม่่ปฏิิบััติิตามหรืือปฏิิบััติิการไม่่ชอบด้้วยอำำ�นาจหน้้าที่่� ให้้นายอำำ�เภอดำำ�เนิินการสอบสวนโดยเร็็ว
ในกรณีีที่่ผ� ลการสอบสวนปรากฏว่่านายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล รองนายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล ประธานสภาองค์์การบริิหาร
ส่่วนตำำ�บล หรืือรองประธานสภาองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล มีีพฤติิการณ์์ตามวรรคหนึ่่�งจริิง ให้้นายอำำ�เภอเสนอให้้ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดสั่่�งให้้
บุุคคลดัังกล่่าวพ้้นจากตำำ�แหน่่ง ทั้้�งนี้้� ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดอาจดำำ�เนิินการสอบสวนเพิ่่�มเติิมด้้วยก็็ได้้ คำำ�สั่่�งของผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดให้้เป็็นที่่�สุุด
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รายงานประจำำ �ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศาลปกครองและสำำ �นัั กงานศาลปกครอง
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ส่่งต่่อ เว้้นแต่่ในกรณีีเจ็็บป่่วยฉุุกเฉิินเร่่งด่่วน เจ็็บป่่วยฉุุกเฉิินวิิกฤติิ หรืือกรณีีที่่�มีีเหตุุสมควรให้้มีีสิิทธิิเข้้ารัับบริิการ
จากสถานบริิการอื่่�นที่่�อยู่่�ใกล้้หรืือเข้้ารัับบริิการได้้อย่่างรวดเร็็ว โดยสถานบริิการอื่่�นดัังกล่่าวมีีสิิทธิิได้้รัับค่่าใช้้จ่่าย
จากสำำ�นักั งานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิไม่่เกิินราคากลางหรืือตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการที่่ก� รมบััญชีีกลางกำำ�หนด
		ดัังนั้้�น การประชาสััมพัันธ์์นโยบายของสำำ�นักั งานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิที่ว่่� า่ “เจ็็บป่่วยฉุุกเฉิิน
ใกล้้ที่่ไ� หนไปที่่นั่่� น� ทั้้�งโรงพยาบาลรััฐและเอกชน ไม่่ต้้องถููกถามสิิทธิิ ไม่่ต้้องสำำ�รองจ่่าย” ก็็สมควรระบุุรายละเอีียดเกี่่ย� วกัับ
สิิทธิิของผู้้เ� ข้้ารัับบริิการตามที่่ก� ฎหมายกำำ�หนดให้้ชััดเจน ทั้้�งนี้้�เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันมิิให้้ผู้้เ� ข้้ารัับบริิการเข้้าใจผิิดได้้อีีก
		 สรุุปคดีี : นาง ส. ภรรยาของผู้้ฟ้� อ้ งคดีีซึ่่ง� เป็็นข้้าราชการ ประสบอุุบัติั เิ หตุุได้้รับั บาดเจ็็บสาหััส และถููกนำำ�ตัวั
เข้้ารัับการรัักษาพยาบาลโดยการผ่่าตััดสมองที่่�สถานพยาบาลของผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๒ (บริิษััท ส.) ซึ่่�งเป็็นสถานพยาบาล
เอกชน และผู้้�ฟ้้องคดีีได้้ชำำ�ระค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษาพยาบาลให้้แก่่ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๒ เป็็นเงิินจำำ�นวน ๔๕๙,๙๐๕ บาท 
ต่่อมา ผู้้�ฟ้้องคดีีได้้ย้้ายภรรยาไปรัักษาที่่�โรงพยาบาลตำำ�รวจ โดยผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๒ ได้้ทำำ�บัันทึึกและส่่งข้้อมููลของผู้้�ป่่วย
เพื่่�อขอรัับค่่าใช้้จ่่ายจากผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�สำำ�รองจ่่ายค่่ารัักษาพยาบาลให้้แก่่สถานพยาบาลที่่�ให้้บริิการกรณีี
ฉุุกเฉิิน ตามนโยบายของรััฐบาล  เพื่่�อให้้ผู้้�ป่่วยฉุุกเฉิินสามารถเข้้ารัับบริิการในหน่่วยบริิการได้้ทุุกแห่่งตามหลัักเกณฑ์์
และอััตราที่่�แต่่ละกองทุุนหรืือหน่่วยงานต้้นสัังกััดกำำ�หนด ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ (สำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ)
ได้้พิิจารณาอนุุมััติิเบิิกค่่ารัักษาพยาบาลคืืนให้้แก่่ผู้้�ฟ้้องคดีี  เป็็นเงิินจำำ�นวน ๗๖,๘๓๕.๖๐ บาท  ซึ่่�งผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๒
ได้้มอบเงิินจำำ�นวนดัังกล่่าวคืืนให้้แก่่ผู้ฟ้้� อ้ งคดีีแล้้ว ผู้้ฟ้� อ้ งคดีีเห็็นว่่าการที่่ผู้� ้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ อนุุมัติั เิ บิิกค่่ารัักษาพยาบาลคืืน
ให้้แก่่ผู้้�ฟ้้องคดีีไม่่ถููกต้้องตามข้้อมููลข่่าวสารที่่�มีีการเผยแพร่่และไม่่เป็็นไปตามนโยบายของรััฐบาล จึึงได้้มีีหนัังสืือถึึง
ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ เพื่่�อให้้พิจิ ารณาคืืนเงิินค่่ารัักษาพยาบาลเต็็มจำำ�นวน แต่่ได้้รับั การปฏิิเสธ ผู้้ฟ้� อ้ งคดีีเห็็นว่่าผู้้�ถููกฟ้้องคดีีทั้้�งสอง
ไม่่ดำำ�เนิินการตามนโยบายบููรณาการ ๓ กองทุุน ขอให้้ศาลมีีคำำ�พิพิ ากษาให้้ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ และผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๒ ร่่วมกััน
หรืือแทนกัันชดใช้้ค่่ารัักษาพยาบาล  เป็็นเงิินจำำ�นวน ๓๓๓,๐๖๙.๔๐ บาท คืืนให้้แก่่ผู้้�ฟ้้องคดีี  ศาลปกครองสููงสุุด
วิินิิจฉััยว่่า สิิทธิิของบุุคคลที่่�อยู่่�ในภาคส่่วนราชการ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น รััฐวิิสาหกิิจ หรืือหน่่วยงานอื่่�นของรััฐ
ในการรัับบริิการสาธารณสุุขนั้้�น จะต้้องเป็็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบีียบ ประกาศ มติิคณะรััฐมนตรีี หรืือคำำ�สั่่�งใด ๆ
ที่่กำ� ำ�หนดขึ้้�น สำำ�หรัับส่่วนราชการ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น�  รััฐวิิสาหกิิจ หรืือหน่่วยงานอื่่น� ของรััฐ และให้้ใช้้สิทธิ
ิ ดัิ งั กล่่าว
ตามพระราชบััญญััติิหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ พ.ศ. ๒๕๔๕ กล่่าวคืือ เมื่่�อบุุคคลดัังกล่่าวได้้ลงทะเบีียนแล้้วจะมีีสิิทธิิ
ได้้รัับบริิการสาธารณสุุขจากหน่่วยบริิการประจำำ�ของตนหรืือหน่่วยบริิการปฐมภููมิิในเครืือข่่ายหน่่วยบริิการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
หรืือจากหน่่วยบริิการอื่่น� ที่่ห� น่่วยบริิการประจำำ�ของตนหรืือเครืือข่่ายหน่่วยบริิการที่่เ� กี่่ย� วข้้องส่่งต่่อ เว้้นแต่่ในกรณีีเจ็็บป่่วย
ฉุุกเฉิินเร่่งด่่วน เจ็็บป่่วยฉุุกเฉิินวิิกฤติิ หรืือกรณีีที่่�มีีเหตุุสมควร ให้้มีีสิิทธิิเข้้ารัับบริิการจากสถานบริิการอื่่�นที่่�อยู่่�ใกล้้
หรืือเข้้ารัับบริิการได้้อย่่างรวดเร็็ว โดยสถานบริิการอื่่�นดัังกล่่าวมีีสิิทธิิได้้รัับค่่าใช้้จ่่ายจากสำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพ
แห่่งชาติิตามข้้อ ๖7 หรืือข้้อ ๘8 ของข้้อบัังคัับคณะกรรมการหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิว่่าด้้วยการใช้้สิิทธิิรัับบริิการ
สาธารณสุุข กรณีีที่่�มีีเหตุุสมควร กรณีีอุุบััติิเหตุุ หรืือกรณีีเจ็็บป่่วยฉุุกเฉิิน พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่่�งสถานบริิการอื่่�นดัังกล่่าวมีีสิิทธิิ
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ข้้อบัังคัับคณะกรรมการหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิว่่าด้้วยการใช้้สิิทธิิรัับบริิการสาธารณสุุข กรณีีที่่�มีีเหตุุสมควร กรณีีอุุบััติิเหตุุ
หรืือกรณีีเจ็็บป่่วยฉุุกเฉิิน พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้้อ ๖ สถานบริิการอื่่�นที่่�ให้้บริิการสาธารณสุุข กรณีีเจ็็บป่่วยฉุุกเฉิินวิิกฤติิ กรณีีเจ็็บป่่วยฉุุกเฉิินเร่่งด่่วน แก่่ผู้้�มีีสิิทธิิตามข้้อ ๕ (๒)
มีีสิิทธิิได้้รัับค่่าใช้้จ่่าย หรืือยา หรืืออุุปกรณ์์และอวััยวะเทีียม (Instrument) จากสำำ�นัักงาน ดัังนี้้� ฯลฯ
8 ข้้อบัังคัับคณะกรรมการหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิว่่าด้้วยการใช้้สิิทธิิรัับบริิการสาธารณสุุข กรณีีที่่�มีีเหตุุสมควร กรณีีอุุบััติิเหตุุ
หรืือกรณีีเจ็็บป่่วยฉุุกเฉิิน พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้้อ ๘ ผู้้�มีีสิิทธิิที่่�ได้้รัับการส่่งต่่อจากหน่่วยบริิการหรืือจากสํํานัักงาน ให้้เข้้ารัับบริิการสาธารณสุุข ในสถานบริิการอื่่�น ถืือเป็็นกรณีี
ที่่มีี� เหตุุสมควรตามข้้อ ๕ (๒) และให้้สถานบริิการอื่่น� ที่่ใ� ห้้บริิการนั้้�น ได้้รับั ค่่าใช้้จ่า่ ยจากหน่่วยบริิการที่่ส่� ง่ ต่่อหรืือจากสํํานัักงาน แล้้วแต่่กรณีี 
หรืือตามที่่�สํํานัักงานประกาศกํําหนด
เหตุุสมควรอื่่น� นอกจากวรรคหนึ่่�งและการมีีสิิทธิไิ ด้้รับั ค่่าใช้้จ่า่ ย ให้้เป็็นไปตามที่่สํํ� านัักงานประกาศกํําหนด โดยความเห็็นชอบของ
คณะกรรมการหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ
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ได้้รัับค่่าใช้้จ่่าย หรืือยา หรืืออุุปกรณ์์และอวััยวะเทีียมจากสำำ�นัักงานไม่่เกิินราคากลางหรืือตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการที่่�
กรมบััญชีีกลางกำำ�หนด  โดยสถานบริิการอื่่�นจะส่่งข้้อมููลและเรีียกเก็็บค่่าใช้้จ่่ายไปให้้สำำ�นัักงาน หลัังจากนั้้�น สำำ�นัักงาน
จะทดรองจ่่ายเงิินจากกองทุุนหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ หรืือยา หรืืออุุปกรณ์์และอวััยวะเทีียมให้้แก่่สถานบริิการอื่่�น
ตามจำำ�นวนหรืือหลัักเกณฑ์์ที่่�ได้้ตกลงกัับหน่่วยงานหรืือกองทุุนอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�มีีสิิทธิิได้้รัับบริิการสาธารณสุุขตาม
พระราชบััญญััติิหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ พ.ศ. ๒๕๔๕ และจากนั้้�นสำำ�นัักงานจะเรีียกเก็็บค่่าใช้้จ่่ายตามจำำ�นวนและ
มููลค่่าเท่่ากัับที่่�ทดลองจ่่ายจริิงจากหน่่วยงานหรืือกองทุุนอื่่�นดัังกล่่าว ดัังนั้้�น การที่่�ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ ได้้เบิิกเงิินจาก
กองทุุนหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิจำำ�นวน ๗๖,๘๓๕.๖๐ บาท ให้้แก่่ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๒ และผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๒ ได้้จ่่ายเงิิน
จำำ�นวนดัังกล่่าวคืืนให้้แก่่ผู้ฟ้้� อ้ งคดีีแล้้ว โดยผู้้ฟ้� อ้ งคดีีมิิได้้โต้้แย้้งว่่าเงิินค่่ารัักษาพยาบาลจำำ�นวนดัังกล่่าวไม่่ถููกต้้องตามสิิทธิิ
หรืือตามหลัักเกณฑ์์ที่ส่่� ว่ นราชการต้้นสัังกััดของผู้้ฟ้� อ้ งคดีีกำำ�หนด กรณีีจึึงถืือได้้ว่า่ ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ ได้้ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ไ� ปตาม
ที่่�กฎหมาย ระเบีียบ และข้้อบัังคัับกำำ�หนดไว้้แล้้ว สำำ�หรัับกรณีีที่่�ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ ได้้มีีการประชาสััมพัันธ์์นโยบายของ
รััฐบาลว่่า เจ็็บป่่วยฉุุกเฉิินเร่่งด่่วน หรืือฉุุกเฉิินวิิกฤติิ ใกล้้ที่่�ไหนให้้ไปที่่�นั่่�น ทั้้�งโรงพยาบาลของรััฐและเอกชน โดยไม่่ต้้อง
ถููกถามสิิทธิิ และไม่่ต้้องสำำ�รองจ่่าย ทำำ�ให้้ผู้้�ฟ้้องคดีีเชื่่�อว่่ามีีสิิทธิิที่่�จะได้้รัับการรัักษาพยาบาลตามนโยบายดัังกล่่าว
โดยไม่่ต้้องเสีียค่่าใช้้จ่่ายใด  ๆ แต่่กลัับถููกเรีียกเก็็บค่่ารัักษาพยาบาลเป็็นจำำ�นวนมาก ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ จึึงต้้องรัับผิิด
ชดใช้้ค่า่ เสีียหายให้้แก่่ผู้ฟ้้� อ้ งคดีี นั้้�น เห็็นว่่า นโยบายของรััฐบาลเป็็นเพีียงแนวทางที่่กำ� ำ�หนดขึ้้�นเพื่่�อให้้ส่ว่ นราชการต่่าง ๆ รัับไป
ดำำ�เนิินการต่่อไปเท่่านั้้�นมิิใช่่กฎหมาย และข้้อเท็็จจริิงปรากฏว่่าในระยะเริ่่�มต้้นในการดำำ�เนิินการตามนโยบายดัังกล่่าว
กรมบััญชีีกลาง สำำ�นักั งานประกัันสัังคม และสำำ�นักั งานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ ได้้ร่ว่ มกัันกำำ�หนดแนวทางปฏิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับ
การขอรัับค่่าใช้้จ่่ายเพื่่�อการบริิการสาธารณสุุขตามนโยบายบููรณาการ ๓ กองทุุน กรณีีอุุบััติิเหตุุฉุุกเฉิิน ให้้ประชาชน
ทุุกสิิทธิิสามารถเข้้าถึึงบริิการสาธารณสุุขได้้ โดยมิิได้้กำำ�หนดให้้ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ ต้้องสำำ�รองจ่่ายค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษา
พยาบาลให้้แก่่สถานบริิการอื่่น� เต็็มจำำ�นวน อีีกทั้้�งไม่่ปรากฏว่่าได้้มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิมกฎหมาย กฎ ระเบีียบ หรืือข้้อบัังคัับใด ๆ
ให้้ผู้้�ป่่วยฉุุกเฉิินเร่่งด่่วนหรืือผู้้�ป่่วยฉุุกเฉิินวิิกฤติิสามารถเข้้ารัับการรัักษาพยาบาลได้้โดยไม่่ต้้องเสีียค่่าใช้้จ่่าย ดัังนั้้�น
ผู้้�ฟ้้องคดีีจึึงไม่่อาจอ้้างว่่ามีีสิิทธิิรัักษาพยาบาลตามนโยบายดัังกล่่าวโดยไม่่ต้้องเสีียค่่าใช้้จ่่ายใด ๆ
ส่่วนกรณีีที่่�ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๒ เป็็นผู้้�แจ้้งให้้ผู้้�ฟ้้องคดีีชำำ�ระค่่ารัักษาพยาบาลนาง ส. เต็็มจำำ�นวนก่่อนและจะเบิิก
ค่่ารัักษาพยาบาลคืืนให้้แก่่ผู้้�ฟ้้องคดีีในภายหลััง นั้้�น เห็็นว่่า ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๒ เป็็นโรงพยาบาลเอกชนที่่�ให้้บริิการรัักษา
พยาบาลแก่่ผู้้�ป่ว่ ยโดยมีีวััตถุุประสงค์์ในการแสวงหากำำ�ไรทางเศรษฐกิิจรวมอยู่่�ด้้วย จึึงอาจใช้้สิทธิ
ิ เิ รีียกค่่ารัักษาพยาบาล
จากผู้้�ป่่วยเต็็มจำำ�นวนที่่�ได้้มีีการรัักษาพยาบาลตามหลัักสััญญาต่่างตอบแทน การที่่�ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๒ เรีียกเอาค่่ารัักษา
พยาบาลเต็็มจำำ�นวนก่่อนที่่�จะย้้ายผู้้�ป่่วยไปรัักษาที่่�โรงพยาบาลอื่่�น จึึงเป็็นการเรีียกร้้องค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษาพยาบาล
นาง ส. ไปโดยชอบ และการที่่ผู้� ้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๒ แจ้้งว่่าจะเบิิกเงิินค่่ารัักษาพยาบาลจากกองทุุนหลัักประกัันสุุขภาพคืืนให้้แก่่
ผู้้ฟ้� อ้ งคดีีก็็เป็็นการปฏิิบัติั ไิ ปตามพระราชบััญญััติหิ ลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้้อบัังคัับคณะกรรมการ
หลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิว่า่ ด้้วยการใช้้สิทธิ
ิ รัิ บั บริิการสาธารณสุุข กรณีีที่่มีี� เหตุุสมควร กรณีีอุุบัติั เิ หตุุ หรืือกรณีีเจ็็บป่่วย
ฉุุกเฉิิน พ.ศ. ๒๕๕๕ เท่่านั้้�น มิิได้้เป็็นการฉ้้อฉลให้้ผู้้�ฟ้้องคดีีต้้องจ่่ายค่่ารัักษาพยาบาลมากเกิินกว่่าจำำ�นวนเงิินค่่ารัักษา
พยาบาลจริิง ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๒ จึึงไม่่ต้้องรัับผิิดต่่อผู้้�ฟ้้องคดีีแต่่อย่่างใด แต่่อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ ได้้มีีการ
ประชาสััมพัันธ์์ว่า่ “เจ็็บป่่วยฉุุกเฉิิน ใกล้้ที่ไ่� หนไปที่่นั่่� น�  ทั้้�งโรงพยาบาลรััฐและเอกชน ไม่่ต้อ้ งถููกถามสิิทธิิ ไม่่ต้อ้ งสำำ�รองจ่่าย”
ซึ่่�งแม้้ข้้อความดัังกล่่าวจะถืือไม่่ได้้ว่่าเป็็นข้้อความเท็็จอัันจะเป็็นเหตุุให้้ผู้้�ฟ้้องคดีีหลงเชื่่�อว่่ากรณีีเจ็็บป่่วยฉุุกเฉิิน
จะได้้รับั การรัักษาพยาบาลฟรีีไม่่ว่า่ จะรัักษาที่่โ� รงพยาบาลใดดัังที่่ไ� ด้้วินิิ จิ ฉััยมาแล้้วก็็ตาม แต่่ในการประชาสััมพัันธ์์ดังั กล่่าว
ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ ก็็สมควรระบุุรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับสิิทธิิของผู้้�เข้้ารัับบริิการตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดให้้ชััดเจน ทั้้�งนี้้�
เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันมิิให้้ผู้้�เข้้ารัับบริิการเข้้าใจผิิดอย่่างเช่่นในคดีีนี้้�
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รายงานประจำำ �ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศาลปกครองและสำำ �นัั กงานศาลปกครอง
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แนวทางปฏิิบััติิราชการจากคำำ�วิินิิจฉััย :
คดีีนี้้�ศาลปกครองปกครองสููงสุุดได้้วางแนวทางการใช้้สิิทธิิของบุุคคลที่่�อยู่่�ในภาคส่่วนราชการ องค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น รััฐวิิสาหกิิจ หรืือหน่่วยงานอื่่�นของรััฐ ในการรัับบริิการสาธารณสุุขตามพระราชบััญญััติิหลัักประกัันสุุขภาพ
แห่่งชาติิ พ.ศ. ๒๕๔๕ เมื่่�อได้้ลงทะเบีียนแล้้วจะมีีสิิทธิิได้้รัับบริิการสาธารณสุุขจากหน่่วยบริิการประจำำ�ของตนหรืือ
หน่่วยบริิการปฐมภููมิิในเครืือข่่ายหน่่วยบริิการที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือจากหน่่วยบริิการอื่่�นที่่�หน่่วยบริิการประจำำ�ของตนหรืือ
เครืือข่่ายหน่่วยบริิการที่่�เกี่่�ยวข้้องส่่งต่่อ เว้้นแต่่ในกรณีีเจ็็บป่่วยฉุุกเฉิินเร่่งด่่วน เจ็็บป่่วยฉุุกเฉิินวิิกฤติิ หรืือกรณีีที่่�มีีเหตุุ
สมควรให้้มีีสิทธิ
ิ เิ ข้้ารัับบริิการจากสถานบริิการอื่่น� ที่่อ� ยู่่�ใกล้้หรืือเข้้ารัับบริิการได้้อย่่างรวดเร็็ว โดยสถานบริิการอื่่น� ดัังกล่่าว
มีีสิิทธิิได้้รัับค่่าใช้้จ่่ายจากสำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิไม่่เกิินราคากลางหรืือตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการที่่�
กรมบััญชีีกลางกำำ�หนด โดยสถานบริิการอื่่�นจะส่่งข้้อมููลและเรีียกเก็็บค่่าใช้้จ่่ายไปให้้สำำ�นัักงาน ซึ่่�งค่่ารัักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาลเอกชนที่่�ให้้บริิการรัักษาพยาบาลแก่่ผู้้�ป่่วยโดยมีีวััตถุุประสงค์์ในการแสวงหากำำ�ไรทางเศรษฐกิิจรวมอยู่่�ด้้วย
จึึงอาจใช้้สิิทธิิเรีียกค่่ารัักษาพยาบาลจากผู้้�ป่่วยเต็็มจำำ�นวนที่่�ได้้มีีการรัักษาพยาบาลตามหลัักสััญญาต่่างตอบแทน
ส่่วนที่่ผู้� ้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ ได้้มีีการประชาสััมพัันธ์์นโยบายของรััฐบาลว่่า “เจ็็บป่่วยฉุุกเฉิินเร่่งด่่วน หรืือฉุุกเฉิินวิิกฤติิ ใกล้้ที่ไ่� หน
ให้้ไปที่่นั่่� น� ทั้้�งโรงพยาบาลของรััฐและเอกชน โดยไม่่ต้อ้ งถููกถามสิิทธิิ และไม่่ต้อ้ งสำำ�รองจ่่าย” ทำำ�ให้้มีีผู้ที่้� เ่� ชื่่อ� ว่่ามีีสิิทธิที่ิ จ่� ะ
ได้้รัับการรัักษาพยาบาลตามนโยบายดัังกล่่าวโดยไม่่ต้้องเสีียค่่าใช้้จ่่ายใด  ๆ แต่่กลัับถููกเรีียกเก็็บค่่ารัักษาพยาบาล
เป็็นจำำ�นวนมาก ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ ควรประชาสััมพัันธ์์ให้้เกิิดความเข้้าใจในรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับสิิทธิิของผู้้�เข้้ารัับบริิการ
ตามที่่ก� ฎหมายกำำ�หนดตามนโยบายดัังกล่่าว อีีกทั้้�ง ควรมีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิมกฎหมาย กฎ ระเบีียบ หรืือข้้อบัังคัับที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
เพื่่�อให้้นโยบายดัังกล่่าวสััมฤทธิิผล
๒.๓ แนวปฏิิบััติิราชการเกี่่�ยวกัับการใช้้หลัักฐานสััญญากู้้�ซื้้�อบ้้านของคู่่�สมรสก่่อนสมรสในการขอเบิิก
ค่่าเช่่าบ้้านข้้าราชการ (คำำ�พิิพากษาศาลปกครองสููงสุุดที่่� อร. ๙๐/๒๕๖๔)
ความหมายของคำำ�ว่่า เคหสถานอัันเป็็นกรรมสิิทธิ์์�ของคู่่�สมรส ตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่่�ง (๒) แห่่ง
พระราชกฤษฎีีกาค่่าเช่่าบ้้านข้้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ถืือว่่ากรรมสิิทธิ์์�ในเคหสถานของคู่่�สมรสนั้้�นไม่่ว่่าจะได้้มา
ในระหว่่างสมรสหรืือก่่อนสมรส ก็็อยู่่�ในความหมายเป็็นเคหสถานอัันเป็็นกรรมสิิทธิ์์ข� องคู่่�สมรสตามกฎหมายดัังกล่่าว
สรุุปคดีี : ผู้้�ฟ้้องคดีีได้้จดทะเบีียนสมรสกัับนางสาว ณ. เมื่่�อวัันที่่� ๑ มีีนาคม ๒๕๕๐ ต่่อมา ผู้้�ฟ้้องคดีีได้้ใช้้
สิิทธิิในการเบิิกเงิินค่่ากู้้�ยืืมเงิินเพื่่�อซื้้�อบ้้าน โดยได้้นำำ�สััญญากู้้�เงิินของนางสาว ณ. กัับ ธนาคาร ก. เพื่่�อซื้้�อที่่�ดิินพร้้อมบ้้าน
เมื่่อ� วัันที่่� ๒๗ พฤศจิิกายน ๒๕๔๙ ซึ่่ง� เป็็นสััญญากู้้เ� งิินก่่อนจดทะเบีียนสมรสมาใช้้สิทธิ
ิ เิ บิิกค่่าเช่่าบ้้าน ตั้้�งแต่่วันั ที่่� ๑ เมษายน
๒๕๕๔ ในอััตราเดืือนละ ๓,๐๐๐ บาท เป็็นต้้นมาจนถึึงเดืือนกัันยายน ๒๕๕๔ และได้้ขอเบิิกเพิ่่�มเป็็นเดืือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
ตั้้ง� แต่่เดืือนตุุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่ง่� ได้้รับั อนุุมัติั ใิ ห้้เบิิกเงิินดัังกล่่าวตลอดมา ต่่อมา ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีได้้มีีหนัังสืือลงวัันที่่� ๑๖ มีีนาคม
๒๕๕๙ ให้้ผู้ฟ้้� อ้ งคดีีคืืนเงิินค่่าเช่่าบ้้านที่่ไ� ด้้เบิิกจ่่ายไปตั้้ง� แต่่เดืือนเมษายน ๒๕๕๔ ถึึงเดืือนพฤศจิิกายน ๒๕๕๘ รวมเป็็นเงิิน
๑๙๓,๐๐๐ บาท เนื่่�องจากกรมบััญชีีกลางได้้ตอบข้้อหารืือว่่า กรรมสิิทธิ์์ใ� นที่่ดิ� นิ และบ้้านที่่น� างสาว ณ. ได้้ทำำ�สััญญาซื้้อ� ขาย
ไว้้ก่่อนสมรส ถืือว่่าทรััพย์์สิินดัังกล่่าวเป็็นสิินส่่วนตััวของนางสาว ณ. เพีียงผู้้�เดีียว ผู้้�ฟ้้องคดีีจึึงไม่่สามารถนำำ�หลัักฐาน
การผ่่อนชำำ�ระเงิินกู้้�เพื่่�อชำำ�ระราคาบ้้านหลัังดัังกล่่าวที่่�มีีชื่่�อนางสาว ณ. มาเบิิกค่่าเช่่าบ้้านจากราชการได้้ การที่่�ผู้้�ฟ้้องคดีี
ได้้รัับอนุุมััติิให้้นำำ�หลัักฐานการผ่่อนชำำ�ระเงิินกู้้�ฯ มาเบิิกค่่าเช่่าบ้้านจึึงเป็็นการอนุุมััติิให้้เบิิกจ่่ายค่่าเช่่าบ้้านโดยไม่่ถููกต้้อง
ตามกฎหมาย ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีจะต้้องระงัับการเบิิกจ่่ายและเรีียกเงิินค่่าเช่่าบ้้านคืืน ผู้้�ฟ้้องคดีีอุุทธรณ์์คำำ�สั่่�งดัังกล่่าวต่่อ
ผู้้�ถููกฟ้้องคดีี  ซึ่่�งผู้้�ถููกฟ้้องคดีีพิิจารณาแล้้วยืืนตามคำำ�สั่่�งเดิิม ขอให้้ศาลพิิพากษาหรืือมีีคำำ�สั่่�งให้้ผู้้�ถููกฟ้้องคดีียกเลิิกการ
เพิิกถอนสิิทธิิการเบิิกค่่าเช่่าบ้้านของผู้้�ฟ้้องคดีี  และให้้ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีเบิิกจ่่ายค่่าเช่่าบ้้านตั้้�งแต่่เดืือนธัันวาคม ๒๕๕๘
แก่่ผู้ฟ้�้ อ้ งคดีีตามสิิทธิิ ศาลปกครองสููงสุุดวินิิ จิ ฉััยว่่า แม้้บ้า้ นพร้้อมที่่ดิ� นิ ดัังกล่่าวจะเป็็นเคหสถานอัันเป็็นกรรมสิิทธิ์์ข� องนางสาว ณ.
ซึ่ง่� ได้้มาก่่อนจดทะเบีียนสมรสกัับผู้้ฟ้� อ้ งคดีีก็็ตาม แต่่เมื่่�อผู้้ฟ้� อ้ งคดีีจดทะเบีียนสมรสกัับนางสาว ณ. ในวัันที่่� ๑ มีีนาคม ๒๕๕๐ แล้้ว
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นางสาว ณ. ย่่อมอยู่่�ในความหมายเป็็นคู่่�สมรสของผู้้�ฟ้้องคดีีนัับแต่่วัันดัังกล่่าวเป็็นต้้นมา ดัังนั้้�น บ้้านพร้้อมที่่�ดิินซึ่่�งเป็็น
เคหสถานอัันเป็็นกรรมสิิทธิ์์�ของนางสาว ณ. ยัังมีีหนี้้�ค้้างชำำ�ระที่่�ยัังต้้องผ่่อนชำำ�ระหนี้้�เงิินกู้้�ที่่�กัับธนาคาร ก. กรณีีจึึงไม่่เข้้า
ข้้อยกเว้้นที่่จ� ะทำำ�ให้้ผู้ฟ้้� อ้ งคดีีกลายเป็็นผู้้ไ� ม่่มีีสิทธิ
ิ ไิ ด้้รับั ค่่าเช่่าบ้้านข้้าราชการตามที่่บั� ญ
ั ญััติไิ ว้้ในมาตรา ๗ วรรคหนึ่่�ง (๒)9
แห่่งพระราชกฤษฎีีกาค่่าเช่่าบ้้านข้้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้้ฟ้� อ้ งคดีีย่่อมมีีสิิทธินำิ ำ�หลัักฐานการชำำ�ระค่่าผ่่อนชำำ�ระเงิินกู้้ข� อง
นางสาว ณ. มาเบิิกค่่าเช่่าบ้้านข้้าราชการตามที่่กำ� ำ�หนดไว้้ในมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่่�ง (๑)1 แห่่งพระราชกฤษฎีีกาดัังกล่่าวได้้
แม้้ต่่อมานาง ณ. จะมีีการเปลี่่�ยนแปลงสััญญากู้้�เงิินเพื่่�อชำำ�ระราคาบ้้านก็็ตาม ผู้้�ฟ้้องคดีีก็็ยัังคงมีีสิิทธิิเบิิกค่่าเช่่าบ้้าน
ในลัักษณะดัังกล่่าวได้้ ตามที่่กำ� ำ�หนดไว้้ในข้้อ ๒๓ วรรคหนึ่่�ง1 ของระเบีียบกระทรวงการคลัังว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการ
เกี่่�ยวกัับการเบิิกจ่่ายเงิินค่่าเช่่าบ้้านข้้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ การที่่�ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีมีีคำำ�สั่่�งให้้ระงัับการเบิิกจ่่ายค่่าเช่่าบ้้าน
ข้้าราชการ ตั้้�งแต่่เดืือนธัันวาคม ๒๕๕๘ ของผู้้ฟ้� อ้ งคดีีไว้้ก่อ่ น จึึงเป็็นการไม่่ชอบ ที่่ศ� าลปกครองชั้้น� ต้้นพิิพากษายกฟ้้องนั้้�น
พิิพากษากลัับเป็็นให้้เพิิกถอนคำำ�สั่่�งของผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่�ให้้ระงัับการเบิิกจ่่ายค่่าเช่่าบ้้านข้้าราชการ เดืือนธัันวาคม ๒๕๕๘
ของผู้้�ฟ้้องคดีีไว้้ก่่อน
แนวทางปฏิิบััติิราชการจากคำำ�วิินิิจฉััย :
คดีีนี้้�ศาลปกครองปกครองสููงสุุดได้้วางแนวทางปฏิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับหลัักฐานการยื่่น� ขอเบิิกค่่าเช่่าบ้้านซึ่ง่� เป็็นเคหสถาน
อัันเป็็นกรรมสิิทธิ์์�ของคู่่�สมรสว่่า ไม่่ว่่าจะได้้มาในระหว่่างสมรสหรืือก่่อนสมรส ก็็อยู่่�ในความหมายเป็็นเคหสถานอัันเป็็น
กรรมสิิทธิ์์�ของคู่่�สมรสตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่่�ง (๒) แห่่งพระราชกฤษฎีีกาค่่าเช่่าบ้้านข้้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ด้้วยกััน
ทั้้�งสิ้้�น ย่่อมมีีสิิทธิินำำ�หลัักฐานการชำำ�ระค่่าผ่่อนชำำ�ระเงิินกู้้�ของนางสาว ณ. มาเบิิกค่่าเช่่าบ้้านข้้าราชการตามที่่�กำำ�หนดไว้้
ในมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่่�ง (๑) แห่่งพระราชกฤษฎีีกาดัังกล่่าวได้้
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พระราชกฤษฎีีกาค่่าเช่่าบ้้านข้้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๗ ข้้าราชการผู้้ใ� ดได้้รับั คํําสั่่ง� ให้้เดิินทางไปประจํําสํํานัักงานในต่่างท้้องที่่มีีสิ
� ทธิ
ิ ไิ ด้้รับั ค่่าเช่่าบ้้านข้้าราชการเท่่าที่่ต้� อ้ งจ่่ายจริิง
ตามที่่�สมควรแก่่สภาพแห่่งบ้้าน แต่่อย่่างสููงไม่่เกิินจํํานวนเงิินที่่�กํําหนดไว้้ตามบััญชีีอััตราค่่าเช่่าบ้้านข้้าราชการท้้ายพระราชกฤษฎีีกานี้้�
ทั้้�งนี้้�เว้้นแต่่ผู้้�นั้้�น ฯลฯ
(๒) มีีเคหสถานอัันเป็็นกรรมสิิทธิ์์ข� องตนเองหรืือคู่่�สมรสในท้้องที่่ที่� ไ่� ปประจํําสํํานัักงานใหม่่ โดยไม่่มีีหนี้้�ค้า้ งชํําระกัับสถาบัันการเงิิน
1 พระราชกฤษฎีีกาค่่าเช่่าบ้้านข้้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่่�ง ในกรณีีที่่ข้� า้ ราชการซึ่ง่� มีีสิิทธิไิ ด้้รับั ค่่าเช่่าบ้้านข้้าราชการตามพระราชกฤษฎีีกานี้้�ได้้เช่่าซื้้อ� หรืือผ่่อนชํําระเงิิน
กู้้�เพื่่�อชํําระราคาบ้้านที่่�ค้้างชํําระอยู่่�ในท้้องที่่�ที่่�ไปประจํําสํํานัักงานใหม่่ เพื่่�อใช้้เป็็นที่่�อยู่่�อาศััยและได้้อาศััยอยู่่�จริิงในบ้้านนั้้�น ให้้ข้้าราชการ
ผู้้�นั้้�นมีีสิิทธิินํําหลัักฐานการชํําระค่่าเช่่าซื้้�อหรืือค่่าผ่่อนชํําระเงิินกู้้�ดัังกล่่าวมาเบิิกค่่าเช่่าบ้้านข้้าราชการได้้ไม่่เกิินจํํานวนเงิินที่่�กํําหนดไว้้ตาม
บััญชีีอััตราค่่าเช่่าบ้้านข้้าราชการท้้ายพระราชกฤษฎีีกานี้้�ตามเงื่่�อนไขดัังต่่อไปนี้้�
(๑) ตนเอง หรืือคู่่�สมรส  ได้้ทํําการผ่่อนชํําระค่่าเช่่าซื้้�อหรืือผ่่อนชํําระเงิินกู้้�เพื่่�อชํําระราคาบ้้านในท้้องที่่�นั้้�น จะเบิิกจ่่ายได้้เฉพาะ
บ้้านหลัังแรกเท่่านั้้�น เว้้นแต่่บ้้านหลัังที่่�เคยใช้้สิิทธิิถููกทํําลายหรืือเสีียหายเนื่่�องจากภััยพิิบััติิจนไม่่สามารถพัักอาศััยอยู่่�ได้้
1 ระเบีียบกระทรวงการคลััง ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการเกี่่�ยวกัับการเบิิกจ่่ายเงิินค่่าเช่่าบ้้านข้้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้้อ ๒๓ วรรคหนึ่่�ง กรณีีที่่มีี� การขยายวงเงิินกู้้� หรืือขยายระยะเวลาผ่่อนชำำ�ระเงิินกู้้เ� พื่่�อชํําระราคาบ้้านให้้นํําหลัักฐานการผ่่อนชํําระ
มาเบิิกค่่าเช่่าบ้้านได้้ ตามจํํานวนเงิินกู้้�  และระยะเวลาการผ่่อนชํําระที่่�เหลืืออยู่่�  ของสััญญาเงิินกู้้�ฉบัับแรกที่่�ได้้ยื่่�นไว้้และได้้รัับอนุุมััติิให้้เบิิก
ค่่าเช่่าบ้้านตามสิิทธิิแล้้วเท่่านั้้�น
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ได้้แก่่

รายงานประจำำ �ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศาลปกครองและสำำ �นัั กงานศาลปกครอง
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นอกจากนี้้� มีีแนวปฏิิบััติิราชการทางปกครอง ปีี ๒๕๖๔ จำำ�นวน ๓ เรื่่�อง สามารถอ่่านเพิ่่�มเติิมได้้ใน QR Code

(๑) แนวปฏิิบััติิราชการเกี่่�ยวกัับการบรรจุุและแต่่งตั้้�งพนัักงานจ้้างของเทศบาล (คำำ�พิิพากษาศาลปกครอง
สููงสุุดที่่� อบ.๒๕๕/๒๕๖๔)
นายกเทศมนตรีีสามารถใช้้ดุลพิ
ุ นิิ จิ ที่่จ� ะไม่่ดำ�ำ เนิินการทำำ�สััญญาจ้้างบุุคคลที่่เ� ทศบาลได้้เคยประกาศว่่า เป็็นผู้้�ผ่า่ น
การสรรหาและเลืือกสรรเป็็นพนัักงานจ้้าง และ ก.ท.จ.ได้้มีีมติิเห็็นชอบแล้้วเนื่่�องจากเป็็นดุุลพิินิิจที่่�อยู่่�ในขอบเขตแห่่ง
อำำ�นาจตามมาตรา ๔๘ เตรส แห่่ง พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ประกอบมาตรา ๓๕ แห่่ง พ.ร.บ. ระเบีียบบริิหารงาน
บุุคคลส่่วนท้้องถิ่่�น พ.ศ. ๒๕๔๒ การกระทำำ�ของนายกเทศมนตรีีที่่�ไม่่เรีียกบุุคคลดัังกล่่าวเข้้าทำำ�สััญญาจ้้างเป็็นพนัักงาน
เทศบาล จึึงไม่่เป็็นการละเลยต่่อหน้้าที่่�ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดให้้ต้้องปฏิิบััติิและไม่่เป็็นการกระทำำ�ละเมิิดต่่อผู้้�ฟ้้องคดีี
(๒) แนวปฏิิบััติิราชการเกี่่�ยวกัับหน้้าที่่�ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ในการจััดให้้มีีและบำำ�รุุงรัักษา
ทางสาธารณะที่่�อยู่่�ในความรัับผิิดชอบ (คำำ�พิิพากษาศาลปกครองสููงสุุดที่่� อ.๔๙๕/๒๕๖๔)
เทศบาลมีีหน้้าที่่�ทำำ�ให้้มีีการบำำ�รุุงรัักษาทางบกและทางน้ำำ��ที่่�อยู่่�ในเขตเทศบาล  ซึ่่�งทางดัังกล่่าวหมายความ
รวมถึึงทางที่่มีีผู้
� ย้� กให้้เป็็นสาธารณประโยชน์์ด้ว้ ย การที่่น� ายกเทศมนตรีีไม่่ดำำ�เนิินการซ่่อมแซมทางที่่อ� ยู่่�ในความรัับผิิดชอบ
ของเทศบาล ให้้มั่่น� คงแข็็งแรงปลอดภััย จึึงเป็็นการละเลยต่่อหน้้าที่่ต� ามที่่ก� ฎหมายกำำ�หนดให้้ต้อ้ งปฏิิบัติั หิ รืือปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�
ดัังกล่่าวล่่าช้้าเกิินสมควร และนายกเทศมนตรีีไม่่อาจยกเอาปััญหาเรื่่�องงบประมาณ ปฏิิเสธหน้้าที่่�ดัังกล่่าวได้้
ปััญหาเรื่่อ� งงบประมาณขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ที่่อ� งค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� อ้้างว่่าเป็็นเหตุุที่ทำ่� ำ�ให้้
ไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด  หรืือปฏิิบััติิหน้้าที่่�ดัังกล่่าวล่่าช้้าเกิินสมควรนั้้�น ถืือเป็็นปััญหาเกี่่�ยวกัับ
ประโยชน์์สาธารณะ ที่่�คู่่�กรณีีสามารถยกขึ้้�นกล่่าวอ้้างในชั้้�นอุุทธรณ์์ได้้
(๓) แนวปฏิิ บััติิร าชการเกี่่�ย วกัับ การขอเบิิก ค่่า เช่่ า บ้้านข้้ า ราชการส่่ ว นท้้องถิ่่�น ของคู่่�สมรสที่่� ไม่่ มีี การ
จดทะเบีียนสมรส การแต่่งตั้้�งผู้้�อยู่่�เวรรัักษาสถานที่่�ราชการ และการปรัับขยายระดัับตำำ�แหน่่งเจ้้าพนัักงานป้้องกััน
และบรรเทาสาธารณภััย ๖ (คำำ�พิิพากษาศาลปกครองสููงสุุดที่่� อ. ๕๐๙/๒๕๖๔)
ระเบีียบกระทรวงมหาดไทย ว่่าด้้วยค่่าเช่่าบ้้านของข้้าราชการส่่วนท้้องถิ่่�น
พ.ศ. ๒๕๔๘ มีีเจตนารมณ์์เพื่่�อช่่วยเหลืือข้้าราชการให้้มีีที่่อ� ยู่่�ในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่� เป็็นการ
บรรเทาความเดืือดร้้อนด้้านที่่�อยู่่�อาศััยของข้้าราชการ โดยประสงค์์จะให้้คู่่�สมรสที่่�
รัับราชการในท้้องที่่�เดีียวกัันมีีสิิทธิิเบิิกแต่่เพีียงคนเดีียว คู่่�สมรสตามระเบีียบดัังกล่่าวจึึง
รวมไปถึึงคู่่�สมรสที่่อ� ยู่่�กิินกัันฉัันสามีีภริิยาโดยมิิได้้จดทะเบีียนสมรสด้้วย สิิทธิใิ นการเบิิกจ่่าย
ค่่าเช่่าซื้้�อหรืือค่่าผ่่อนชำำ�ระเงิินกู้้�จึึงมีีได้้แต่่เพีียงรายเดีียว ส่่วนการกำำ�หนดให้้มีีการอยู่่�เวร
รัักษาสถานที่่ร� าชการ นายกเทศบาลตำำ�บลมีีอำำ�นาจตามมติิคณะรััฐมนตรีีที่่ใ� ห้้นำำ�ระเบีียบ
สำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี ว่่าด้้วยการรัักษาความปลอดภััยแห่่งชาติิ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาใช้้โดย
อนุุโลม และการปรัับขยายระดัับตำำ�แหน่่งเจ้้าพนัักงานป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย ๖
จะต้้องมีีลัักษณะหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ และปริิมาณงานและคุุณภาพของงานเปลี่่ย� นไป
จากเดิิมในสาระสำำ�คััญถึึงขนาดที่่�จะต้้องปรัับระดัับตำำ�แหน่่ง

https://bit.ly/3QfDHo0
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๓.	คำำ �พิิพากษา คำำ �สั่่� งศาลปกครองสูู งสุุ ดที่่� น่่าสนใจ ปีี ๒๕๖๔
๓.๑ เรื่่�อง กิิจการวิิทยุุกระจายเสีียงและวิิทยุุโทรทััศน์์ : ขอให้้เพิิกถอนประกาศสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ คำำ�พิพิ ากษาศาลปกครองสููงสุุดที่่� อร.๒/๒๕๖๔
บริิษััท ท. ผู้้�ฟ้้องคดีี เป็็นผู้้�ได้้รัับใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�และประกอบกิิจการโทรทััศน์์ เพื่่�อให้้บริิการ
โทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิติ อล (DTV) ได้้นำำ�ช่อ่ งรายการไปออกอากาศโทรทััศน์์แบบบอกรัับสมาชิิกโดยมีีเวลาการ
โฆษณาและการบริิการธุุรกิิจเกิินกว่่าที่่�กฎหมายกำำ�หนด อัันเป็็นการฝ่่าฝืืนมาตรา ๒๘ วรรคสอง แห่่งพระราชบััญญััติิ
การประกอบกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์ พ.ศ ๒๕๕๑ ดัังนั้้�น คณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการ
โทรทััศน์์และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ (กสทช.) ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ จึึงออกประกาศคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง
กิิจการโทรทััศน์์และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ เรื่่�อง การกระทำำ�ที่่�เป็็นการเอาเปรีียบผู้้�บริิโภคในกิิจการกระจายเสีียง
และกิิจการโทรทััศน์์ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยข้้อ ๕ (๘) กำำ�หนดให้้การออกอากาศรายการโดยมีีการโฆษณาบริิการหรืือสิินค้้า
เกิินกว่่าระยะเวลาที่่�กฎหมายกำำ�หนด ถืือเป็็นการเอาเปรีียบผู้้�บริิโภคโดยอาศััยการใช้้เครืือข่่ายหรืือการโฆษณาอัันมีี
ลัักษณะเป็็นการค้้ากำำ�ไรเกิินควร หรืือก่่อให้้เกิิดความเดืือดร้้อนรำำ�คาญ สั่่�งระงัับการดำำ�เนิินการดัังกล่่าวของผู้้�ฟ้้องคดีี
ผู้้ฟ้� อ้ งคดีีได้้อ้า้ งว่่า ประกาศคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์และกิิจการโทรคมนาคม
แห่่งชาติิ เรื่่อ� ง หลัักเกณฑ์์การเผยแพร่่กิจิ การโทรทััศน์์ที่ใ่� ห้้บริิการเป็็นการทั่่�วไป กำำ�หนดให้้ผู้ใ�้ ห้้บริิการโทรทััศน์์ที่เ่� ป็็นการ
ทั่่�วไปจะต้้องให้้บริิการโทรทััศน์์ตามผัังรายการโดยมีีเนื้้�อหาเดีียวกัันทุุกช่่องทางทั้้�งในระบบภาคพื้้�นดิินและระบบผ่่าน
ดาวเทีียมอย่่างต่่อเนื่่�องโดยจะเรีียกเก็็บค่่าบริิการหรืือค่่าใช้้จ่า่ ยจากประชาชนผู้้ใ� ช้้บริิการไม่่ได้้ศาลปกครองสููงสุุดพิจิ ารณาแล้้ว
เห็็นว่่า ผู้้�ฟ้้องคดีีซึ่่�งเป็็นผู้้�รัับใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�ในการประกอบกิิจการโทรทััศน์์ในการให้้บริิการโทรทััศน์์
ที่่�เป็็นการทั่่�วไป แต่่เมื่่�อนำำ�รายการดัังกล่่าวไปออกอากาศทางโทรทััศน์์ที่่�ไม่่ได้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�ย่่อมไม่่มีีสิิทธิิหารายได้้
ตามเวลาที่่กำ� ำ�หนดไว้้เดิิม ไม่่อาจอ้้างหน้้าที่่ต� ามที่่กำ� ำ�หนดในประกาศดัังกล่่าวได้้ และในส่่วนที่่ผู้� ฟ้้� อ้ งคดีีอ้้างว่่าไม่่ได้้ส่ว่ นแบ่่ง
ค่่าโฆษณาหรืือรายได้้อื่่�น ๆ เพิ่่�มขึ้้�นจากการออกอากาศแต่่เป็็นการเพิ่่�มช่่องทางเลืือกให้้แก่่ผู้้�บริิโภค เห็็นว่่า เมื่่�อมีีการนำำ�
บริิการโทรทััศน์์ไปออกอากาศทางโทรทััศน์์แบบบอกรัับสมาชิิกโดยมีีการโฆษณาและการบริิการธุุรกิิจรวมอยู่่�ด้้วยย่่อม
มีีผู้้�ได้้ประโยชน์์จากการดำำ�เนิินการดัังกล่่าว ไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�ฟ้้องคดีีนำำ�ไปออกอากาศหรืือเจ้้าของสิินค้้าที่่�มีีการโฆษณา
หากผู้้ฟ้� อ้ งคดีีไม่่ได้้ดำำ�เนิินการ ผู้้ฟ้� อ้ งคดีีซึ่่ง� เป็็นผู้้�ทรงสิิทธิย่ิ อ่ มมีีสิิทธิห้ิ า้ มมิิให้้มีีการดำำ�เนิินการดัังกล่่าว เมื่่อ� กฎหมายกำำ�หนด
จำำ�กััดระยะเวลาการโฆษณาหรืือบริิการธุุรกิิจไว้้ ย่่อมไม่่อาจอ้้างว่่าการได้้รัับหรืือไม่่ได้้รัับรายได้้เพิ่่�มมาเป็็นเหตุุในการ
ไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายได้้และการที่่�อ้้างว่่าการแก้้ไขและตััดทอนเนื้้�อหาโฆษณาอาจเป็็นการละเมิิดสิิทธิิในทรััพย์์สิิน
ทางปััญญา เห็็นว่่า ผู้้�ทรงสิิทธิใิ นงานอัันมีีลิิขสิิทธิ์์ย่� อ่ มมีีสิิทธิที่ิ จ่� ะเผยแพร่่งานในช่่องทางใด ๆ แต่่หากช่่องทางใดมีีกฎหมาย
ระเบีียบกำำ�หนดไว้้อย่่างใด ย่่อมต้้องปฏิิบััติิตามไม่่อาจเป็็นการละเมิิดลิิขสิิทธิ์์�ได้้
นอกจากนี้้�ผู้้�ฟ้้องคดีีได้้อ้้างว่่าการขายโฆษณาตามระยะเวลาที่่�กฎหมายกำำ�หนดไม่่สามารถลดระยะเวลา
การขายโฆษณาได้้ และเป็็นการประกอบการเกิินเงื่่�อนไขที่่�กำำ�หนดในใบอนุุญาตและการเผยแพร่่ซ้ำำ��เป็็นลัักษณะ
การถ่่ายทอดสด  ซึ่่�งผู้้�ฟ้้องคดีีอาจต้้องปล่่อยให้้จอดำำ�ในช่่วงเวลาโฆษณาที่่�หายไปจะทำำ�ลายความต่่อเนื่่�องในการรัับชม
ช่่องรายการ ศาลปกครองสููงสุุดพิิจารณาแล้้วเห็็นว่่าเรื่่�องดัังกล่่าวผู้้�ฟ้้องคดีีสามารถบริิหารจััดการได้้และไม่่มีีผลทำำ�ให้้
ผู้้�ฟ้้องคดีีสามารถปฏิิบััติิฝ่่าฝืืนต่่อกฎหมาย ดัังนั้้�น มติิของผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ ในการประชุุมเมื่่�อวัันที่่� ๑๙ ตุุลาคม ๒๕๕๘
ที่่�ให้้ผู้้�ฟ้้องคดีีระงัับการกระทำำ�ที่่�เป็็นการเอาเปรีียบผู้้�บริิโภค โดยดำำ�เนิินการแก้้ไขหรืือปรัับปรุุงไม่่ให้้มีีระยะเวลา
การโฆษณาและการบริิการธุุรกิิจเกิินกว่่ากฎหมายกำำ�หนด จึึงเป็็นคำำ�สั่่�งที่่�ชอบด้้วยกฎหมาย
พิิพากษากลัับเป็็นให้้ยกฟ้้อง
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รายงานประจำำ �ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศาลปกครองและสำำ �นัั กงานศาลปกครอง
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๓.๒ เรื่่อ� ง กิิจการวิิทยุุกระจายเสีียงและวิิทยุุโทรทััศน์์ : ฟ้้องขอให้้เพิิกถอนคำำ�สั่่ง� เพิิกถอนใบอนุุญาตให้้ใช้้
คลื่่�นความถี่่�
	คำำ�พิิพากษาศาลปกครองสููงสุุดที่่� อร. ๒๑/๒๕๖๔
คดีีนี้้� บริิษััท ท  เป็็นผู้้�ชนะการประมููลคลื่่�นความถี่่�เพื่่�อให้้บริิการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิทััล 
ประเภทบริิการทางธุุรกิิจระดัับชาติิจำำ�นวน ๒ ช่่อง ได้้แก่่ หมวดหมู่่�ข่่าวสารและสาระช่่องรายการไทยทีีวีี และหมวดหมู่่�
เด็็ก เยาวชนและครอบครััว ช่่องรายการ MVTV FAMILY โดยมีีเงื่่อ� นไขให้้ชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมในส่่วนของราคาขั้้น� ต่ำำ��เป็็น
๔ งวด  และในส่่วนที่่�เกิินกว่่าราคาขั้้�นต่ำำ��เป็็น ๖ งวด ผู้้�ฟ้้องคดีีได้้ชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�ของ
ทั้้�งสองช่่องรายการในงวดที่่� ๑ แล้้ว และได้้วางหนัังสืือค้ำำ��ประกัันของธนาคาร ก เพื่่�อค้ำำ��ประกัันการชำำ�ระเงิินค่่าธรรมเนีียม
ในงวดที่่� ๒ ถึึงงวดที่่� ๖ ต่่อมา ผู้้ฟ้� อ้ งคดีีได้้มีีหนัังสืือขอยกเลิิกใบอนุุญาตการประกอบกิิจการทั้้�งสองช่่องรายการโดยได้้ชี้้แ� จง
ยุุติิการให้้บริิการผ่่านตััวอัักษรบนหน้้าจอเป็็นเวลา ๓๐ วััน หลัังจากนั้้�น คณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการ
โทรทััศน์์ (กสท.) ได้้มีีมติิให้้เพิิกถอนใบอนุุญาตของผู้้�ฟ้้องคดีีทั้้�งสองช่่องรายการและแจ้้งให้้ผู้้�ฟ้้องคดีีชำำ�ระค่่าธรรมเนีียม
ใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�งวดที่่� ๒ ถึึงงวดที่่� ๖ และค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตประกอบกิิจการรายปีี ผู้้�ฟ้้องคดีีจึึงฟ้้อง
คดีีนี้้�เพื่่�อขอให้้เพิิกถอนคำำ�สั่่�งเพิิกถอนใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�ให้้ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ คืืนค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตให้้ใช้้
คลื่่น� ความถี่่ที่� ผู้่� ฟ้้� อ้ งคดีีชำำ�ระไปแล้้วพร้้อมดอกเบี้้�ยและห้้ามมิิให้้ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ ดำำ�เนิินการบัังคัับตามหนัังสืือค้ำำ��ประกััน
ของธนาคาร ศาลปกครองชั้้น� ต้้นได้้พิพิ ากษาให้้ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีทั้้�งสอง (คณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์
และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ ที่่� ๑ และสำำ�นัักงานคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการ
โทรคมนาคมแห่่งชาติิ ที่่� ๒) คืืนหนัังสืือค้ำำ��ประกัันการชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตของงวดที่่� ๓ และงวดที่่�เหลืือคืืนให้้
ผู้้�ฟ้้องคดีี คำำ�ขออื่่�นให้้ยก ผู้้�ฟ้้องคดีีจึึงอุุทธรณ์์ต่่อศาลปกครองสููงสุุด
ศาลปกครองสููงสุุดพิจิ ารณาแล้้วเห็็นว่่า ข้้อพิิพาทในคดีีนี้้�เกิิดจากการที่่ผู้� ้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ ซึ่ง่� เป็็นหน่่วยงาน
ทางปกครองหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐตกลงยิินยอมให้้ผู้้�ฟ้้องคดีีประกอบกิิจการวิิทยุุโทรทััศน์์ ส่่วนพระราชบััญญััติิการให้้
เอกชนร่่วมลงทุุนในกิิจการของรััฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็็นกฎหมายซึ่ง่� กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และขั้้น� ตอนในการให้้เอกชนร่่วมลงทุุน
ในกิิจการของรััฐ โดยมีีวััตถุุประสงค์์หลัักเพื่่�อให้้การดำำ�เนิินการดัังกล่่าวมีีความโปร่่งใส สอดคล้้องกัับนโยบายของรััฐบาล
และหลัักวิินัยั การเงิินการคลััง การกำำ�หนดบทนิิยามในมาตรา ๔ แห่่งพระราชบััญญััติดัิ งั กล่่าวจึึงเป็็นการกำำ�หนดกรณีีซึ่ง่� ต้้อง
ตกอยู่่�ภายใต้้บังั คัับของพระราชบััญญััติกิ ารให้้เอกชนร่่วมลงทุุนในกิิจการของรััฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ มิิใช่่การกำำ�หนดนิิยามทั่่�วไป
ของกิิจการของรััฐหรืือหน่่วยงานทางปกครอง สำำ�หรัับประเด็็นผู้้ฟ้� อ้ งคดีีได้้รับั ใบอนุุญาตให้้ประกอบกิิจการโทรทััศน์์แล้้ว
ต่่อมา ผู้้�ฟ้้องคดีีได้้มีีหนัังสืือลงวัันที่่� ๒๕ พฤศจิิกายน ๒๕๕๘ แจ้้งยกเลิิกการประกอบกิิจการ เห็็นว่่า เงื่่�อนไขแนบท้้าย
ใบอนุุญาตก่่อนเลิิกกิิจการผู้้�ฟ้้องคดีีมีีสิิทธิิตามสััญญาที่่�จะยกเลิิกการประกอบกิิจการ นอกจากนี้้� สััญญาพิิพาทเป็็นการ
ตกลงให้้ผู้ฟ้้� อ้ งคดีีซึ่่ง� เป็็นเอกชนนำำ�ทรัพั ยากรสื่่อ� สารของชาติิไปหาประโยชน์์ โดยรััฐได้้รับั ประโยชน์์จากค่่าใช้้คลื่่น� ความถี่่�
แต่่ทรััพยากรดัังกล่่าวไม่่ได้้มีีลัักษณะที่่�เป็็นรููปธรรมที่่�ใช้้สิ้้�นเปลืืองหมดไปดัังเช่่นทรััพยากรธรรมชาติิโดยทั่่�วไป แต่่เป็็น
คลื่่น� ความถี่่ซึ่� ง่� ไม่่อาจจัับต้้องได้้ที่รั่� ฐั อาจได้้รับั คืืนมาเพื่่�อใช้้ประโยชน์์หรืือให้้เอกชนอื่่น� ประมููลเพื่่�อนำำ�ไปหาประโยชน์์ต่อ่ ไปได้้
เมื่่อ� เอกชนเห็็นว่่าคลื่่น� ความถี่่ไ� ม่่อาจหาประโยชน์์ได้้ก็ค็ วรมีีสิิทธิบิ อกเลิิกสััญญา ประกอบกัับระหว่่างการพิิจารณาคดีีของ
ศาลปกครองสููงสุุด หััวหน้้าคณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิได้้มีีคำำ�สั่่�งที่่� ๔/๒๕๖๒ ลงวัันที่่� ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ กำำ�หนด
ให้้ผู้้�รัับใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�เพื่่�อให้้บริิการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินระบบดิิจิิทััลสามารถคืืนใบอนุุญาตได้้ โดยได้้รัับ
ค่่าชดเชย จึึงถืือว่่าเป็็นปััญหาอัันเกี่่�ยวด้้วยความสงบเรีียบร้้อยของประชาชนและศาลปกครองสููงสุุดสามารถยกขึ้้�นมา
ประกอบการพิิจารณาได้้ ดัังนั้้�น ผู้้�ฟ้้องคดีีจึึงมีีสิิทธิิบอกเลิิกสััญญาได้้
การดำำ�เนิินการเปลี่่ย� นผ่่านจากระบบแอนะล็็อกไปเป็็นระบบการแจกคููปองเป็็นไปด้้วยความล่่าช้้าหรืือไม่่
เห็็นว่่า การที่่�ผู้้�ฟ้้องคดีีจะสามารถใช้้คลื่่�นความถี่่�เพื่่�อประกอบกิิจการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิทััล อัันเป็็นสิิทธิิ
ตามสััญญาได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีทั้้�งสองจะต้้องปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่างมีี
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ประสิิทธิภิ าพ เมื่่�อภายหลัังจากที่่ผู้� ฟ้้� อ้ งคดีีได้้ชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่น� ความถี่่ใ� นงวดที่่� ๑ ทั้้�งสองช่่องรายการ
และคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์ (กสท.) ซึ่ง่� ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่แ� ทนผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ ในขณะนั้้�น ได้้มีีมติิ
ในการประชุุม เมื่่�อวัันที่่� ๓๑ มีีนาคม ๒๕๕๗ อนุุญาตให้้ผู้้�ฟ้้องคดีีเป็็นผู้้�ได้้รัับใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�และประกอบ
กิิจการโทรทััศน์์เพื่่�อให้้บริิการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิิน ในระบบดิิจิิทััล หมวดหมู่่�ข่่าวสารและสาระ ช่่องรายการไทยทีีวีี และ
หมวดหมู่่�เด็็ก เยาวชนและครอบครััว ช่่องรายการ MVTV FAMILY โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ถึึงวัันที่่�
๒๔ เมษายน ๒๕๗๒ เป็็นระยะเวลาทั้้�งสิ้้�น ๑๕ ปีี แล้้ว การดำำ�เนิินการของผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ ในการเปลี่่�ยนผ่่านระบบ
การรัับส่่งสััญญาณวิิทยุุโทรทััศน์์จากระบบแอนะล็็อกมาเป็็นระบบดิิจิิทััลเกิิดความล่่าช้้าและไม่่เป็็นไปตามแผนงานที่่�
ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ กำำ�หนดไว้้ กรมประชาสััมพัันธ์์ไม่่ได้้ดำำ�เนิินการติิดตั้้�งและเปิิดให้้บริิการโครงข่่ายโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิิน
ในระบบดิิจิทัิ ล 
ั (Multiplexer) เนื่่�องจากติิดขัดั เรื่่อ� งงบประมาณ ซึ่ง่� ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ ได้้มีีคำำ�สั่่ง� ให้้กรมประชาสััมพัันธ์์ชำำ�ระ
ค่่าปรัับทางปกครองแล้้ว นอกจากนี้้� การแจกคููปองเป็็นไปอย่่างล่่าช้้าเป็็นเวลาถึึง ๖ เดืือน นัับแต่่วัันออกใบอนุุญาตให้้
ใช้้คลื่่�นความถี่่�และประกอบกิิจการโทรทััศน์์เพื่่�อให้้บริิการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิทััล  การประชาสััมพัันธ์์การ
เปลี่่�ยนผ่่านระบบโทรทััศน์์ทำำ�ได้้ไม่่ทั่่�วถึึง ประชาชนไม่่เข้้าใจวิิธีีการเปลี่่�ยนผ่่านระบบโทรทััศน์์รวมทั้้�งการใช้้คููปอง ทำำ�ให้้
เกิิดความสัับสนกัับขั้้�นตอนและกระบวนการแจกคููปอง ไม่่สามารถแจกคููปองให้้ถึึงประชาชนได้้ครบทุุกพื้้�นที่่�ทำำ�ให้้การ
แลกซื้้�อเครื่่�องรัับสััญญาณเป็็นไปอย่่างล่่าช้้า ซึ่่�งหััวหน้้าคณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิได้้มีีคำำ�สั่่�งให้้ชะลอการดำำ�เนิินการ
ไว้้ชั่่�วคราว ซึ่่�งเหตุุดัังกล่่าวเป็็นความรัับผิิดชอบของรััฐที่่�ไม่่อาจอ้้างเพื่่�อลบล้้างสิิทธิิของผู้้�ฟ้้องคดีีได้้ ประชาชนไม่่มีี
ความเข้้าใจและขาดความเชื่่�อมั่่�นในการแลกเครื่่�องรัับสััญญาณ ทำำ�ให้้ประชาชนไม่่สนใจโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิิน รวมทั้้�งการ
ขยายโครงข่่ายโทรทััศน์์เป็็นไปอย่่างล่่าช้้าส่่งผลกระทบต่่อสััดส่ว่ นจำำ�นวนผู้้ช� ม อัันมีีผลต่่อการเสนออััตราค่่าเช่่าช่่วงเวลา
และอััตราค่่าโฆษณาอัันเป็็นที่่�มาของรายได้้ของผู้้�ฟ้้องคดีีในฐานะที่่�เป็็นผู้้�ให้้บริิการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิทััล 
ประเภทบริิการธุุรกิิจระดัับชาติิ ทำ�ำ ให้้ผู้ฟ้�้ อ้ งคดีีได้้รับั ความเดืือดร้้อนต้้องแบกรัับภาระต้้นทุุนทั้้�งด้้านการบริิหารจััดการสถานีี 
ต้้นทุุนในการบริิหารช่่องรายการและเนื้้�อหารายการ ค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตรายปีี ร้้อยละ ๒ ของรายได้้ โดยไม่่หััก
ค่่าใช้้จ่่าย ค่่าธรรมเนีียมสมทบกองทุุนวิิจััยและพััฒนากิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคม
เพื่่�อประโยชน์์สาธารณะ ค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่� กรณีีดัังกล่่าวจึึงย่่อมส่่งผลต่่อแผนการลงทุุนของ
ผู้้�ฟ้้องคดีีทั้้�งในด้้านภาระต้้นทุุนและระยะเวลาการคืืนต้้นทุุน
สำำ�หรัับการดำำ�เนิินการจััดให้้มีีโครงข่่ายโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิทััล  (Multiplexer หรืือ MUX)
ซึ่่ง� ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๒ อ้้างว่่าผู้้ฟ้� อ้ งคดีีได้้ทำำ�สััญญาใช้้โครงข่่ายโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิทัิ ลกั
ั บั องค์์การกระจายเสีียง
และแพร่่ภาพสาธารณะแห่่งประเทศไทยหรืือช่่องไทยพีีบีีเอส  ซึ่่�งเป็็นโครงข่่ายโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิทััล
ที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้ว การที่่�โครงข่่ายโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินของผู้้�ให้้บริิการรายใดไม่่สามารถให้้บริิการได้้ จึึงไม่่กระทบต่่อคุุณภาพ
การรัับส่่งสััญญาณของผู้้�ให้้บริิการโครงข่่ายโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิทััลรายอื่่�น เห็็นว่่า ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ ได้้ออก
ใบอนุุญาตประกอบกิิจการกระจายเสีียงหรืือโทรทััศน์์เพื่่�อให้้บริิการโครงข่่ายโทรทััศน์์ที่ใ่� ช้้คลื่่น� ความถี่่ภ� าคพื้้�นดิินในระบบ
ดิิจิิทััล จำำ�นวน ๕ ใบอนุุญาต ให้้กัับผู้้�ขอรัับใบอนุุญาต ๔ ราย เพื่่�อให้้บริิการโครงข่่ายโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิทััล 
ได้้แก่่ (๑) กองทััพบก (๒) บริิษััท  อ. (๓) องค์์การกระจายเสีียงและแพร่่ภาพสาธารณะแห่่งประเทศไทย และ (๔)
กรมประชาสััมพัันธ์์ เพื่่�อให้้ผู้้�ได้้รัับใบอนุุญาตจากการประมููลคลื่่�นความถี่่�สามารถขอใช้้บริิการโครงข่่ายโทรทััศน์์กัับผู้้�รัับ
ใบอนุุญาตให้้บริิการโครงข่่ายดัังกล่่าว แต่่กรมประชาสััมพัันธ์์ยังั ไม่่สามารถดำำ�เนิินการติิดตั้้ง� และเปิิดให้้บริิการโครงข่่ายได้้
จึึงเห็็นว่่า อำำ�นาจหน้้าที่่�ของผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ ในการดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับโครงข่่ายโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิทััล 
นอกเหนืือไปจากการจััดให้้มีีโครงข่่ายดัังกล่่าวแล้้ว ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ ยัังมีีหน้้าที่่�ต้้องควบคุุมคุุณภาพการรัับส่่งสััญญาณ
ให้้ผู้้�ใช้้บริิการสามารถรัับชมบริิการโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิทััลได้้ครอบคลุุมพื้้�นที่่�ส่่วนใหญ่่ของประเทศและควบคุุมให้้
ผู้้ใ� ห้้บริิการโครงข่่ายโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิทัิ ลมีีคุ
ั ณ
ุ ภาพการรัับส่่งสััญญาณที่่ดีี� และอยู่่�ในระดัับเดีียวกัันอีีกด้้วย
ทั้้�งนี้้� ตามแผนแม่่บทกิิจการกระจายเสีียง และกิิจการโทรทััศน์์ ฉบัับที่่� ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และประกาศ กสทช.

76

รายงานประจำำ �ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศาลปกครองและสำำ �นัั กงานศาลปกครอง

������ ��������������������� ������

เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการอนุุญาตเพิ่่�มเติิมในส่่วนการให้้บริิการโครงข่่ายโทรทััศน์์ประเภทที่่�ใช้้คลื่่�นความถี่่�ภาคพื้้�นดิิน
ในระบบดิิจิติ อล พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่่ง� แม้้ว่า่ การที่่ก� รมประชาสััมพัันธ์์ซึ่ง่� เป็็นผู้้ใ� ห้้บริิการโครงข่่ายโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบ
ดิิจิิทััลรายหนึ่่�งไม่่สามารถดำำ�เนิินการตั้้�งติิดและเปิิดให้้บริิการโครงข่่ายได้้ จะไม่่กระทบต่่อคุุณภาพการรัับส่่งสััญญาณ
โทรทััศน์์ในระบบดิิจิิทััลทั้้�งสองช่่องรายการของผู้้�ฟ้้องคดีีโดยตรง เนื่่�องจากผู้้�ฟ้้องคดีีได้้ขอใช้้บริิการโครงข่่ายโทรทััศน์์
กัับองค์์การกระจายเสีียงและแพร่่ภาพสาธารณะแห่่งประเทศไทยตามสััญญาลงวัันที่่� ๑๐ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๕๗ ก็็ตาม
แต่่การที่่ผู้� ใ�้ ห้้บริิการโครงข่่ายโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิทัิ ลั รายใดไม่่สามารถเปิิดให้้บริิการได้้ย่อ่ มส่่งผลถึึงความเชื่่อ� มั่่น�
ของประชาชน ผู้้ป� ระกอบกิิจการโทรทััศน์์ หรืือเจ้้าของสิินค้้าซึ่ง่� เป็็นผู้้�ซื้้อ� โฆษณาในกิิจการโทรทััศน์์ ในด้้านประสิิทธิภิ าพ
การกำำ�กับั ดููแลโครงข่่ายโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิทัิ ลั หรืือคุุณภาพในการรัับส่่งสััญญาณโทรทััศน์์ในระบบดิิจิทัิ ลั ได้้
กรณีีจึึงถืือได้้ว่่าเป็็นส่่วนหนึ่่�งของข้้อบกพร่่องที่่�อยู่่�ในความรัับผิิดของผู้้�ถููกฟ้้องคดีีทั้้�งสองเช่่นกััน และการที่่�ผู้้�ฟ้้องคดีีได้้มีี
หนัังสืือลงวัันที่่� ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แจ้้งผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ ว่่า ผู้้�ฟ้้องคดีีได้้ดำำ�เนิินการชี้้�แจงการยุุติิการให้้บริิการผ่่าน
การขึ้้�นตััวอัักษรวิ่่�งหน้้าจอโทรทััศน์์ทั้้�งสองช่่องรายการตลอดวัันเป็็นเวลา ๓๐ วััน ตั้้�งแต่่วัันที่่� ๒๕ มิิถุุนายน ๒๕๕๘
ถึึงวัันที่่� ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จึึงถืือได้้ว่า่ ผู้้ฟ้� อ้ งคดีีได้้ปฏิิบัติั ติ ามมาตรการเยีียวยาผู้้ใ� ช้้บริิการก่่อนเลิิกการให้้บริิการและ
ถืือได้้ว่า่ สััญญาระหว่่างผู้้ฟ้� อ้ งคดีีกัับผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ เป็็นอัันเลิิกกัันตามข้้อ ๑๔ (๕) (๖) ประกอบข้้อ ๑๘ (๑) ของประกาศ
กสทช. เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการอนุุญาตการให้้บริิการกระจายเสีียงหรืือโทรทััศน์์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และข้้อ ๑๗ (๑)
ของเงื่่�อนไขแนบท้้ายใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�และประกอบกิิจการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิทััล 
ส่่วนประเด็็นผู้้ฟ้� อ้ งคดีีมีีหน้้าที่่ต้� อ้ งชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตใช้้คลื่่น� ความถี่่จำ� ำ�นวนเท่่าใดนั้้�น เห็็นว่่า
เมื่่�อสััญญาพิิพาทเป็็นการตกลงให้้ผู้้�ฟ้้องคดีีซึ่่�งเป็็นเอกชนนำำ�ทรััพยากรสื่่�อสารของชาติิไปหาประโยชน์์ โดยรััฐได้้รัับ
ประโยชน์์จากค่่าใช้้คลื่่�นความถี่่� แต่่ทรััพยากรดัังกล่่าวไม่่ได้้มีีลัักษณะที่่�เป็็นรููปธรรมที่่�ใช้้สิ้้�นเปลืืองหมดไปดัังเช่่น
ทรััพยากรธรรมชาติิโดยทั่่�วไปแต่่เป็็นคลื่่น� ความถี่่ซึ่� ง่� ไม่่อาจจัับต้้องได้้ที่รั่� ฐั อาจได้้รับั คืืนมาเพื่่�อใช้้ประโยชน์์หรืือให้้เอกชน
อื่่น� ประมููลเพื่่�อนำำ�ไปหาประโยชน์์ต่อ่ ไปได้้ รัฐั จึึงไม่่สมควรแสวงหากำำ�ไรจากเอกชนมากเกิินสมควร ดัังนั้้�น ถึึงแม้้การชำำ�ระ
ค่่าตอบแทนการใช้้คลื่่น� ความถี่่จ� ะเป็็นการดำำ�เนิินการตามมาตรา ๔๒ แห่่งพระราชบััญญััติอิ งค์์กรจััดสรรคลื่่น� ความถี่่แ� ละ
กำำ�กับั การประกอบกิิจการวิิทยุกุ ระจายเสีียง วิิทยุโุ ทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่่มาตรา ๔๑ ก็็บัญ
ั ญััติิ
ให้้การอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่น� ความถี่่ต้� อ้ งคำำ�นึงึ ถึึงประโยชน์์สููงสุุดของประชาชน การแข่่งขัันโดยเสรีีอย่่างเป็็นธรรมและมีีการ
กระจายการใช้้ประโยชน์์ให้้เหมาะสมแก่่การเป็็นทรััพยากรสื่่อ� สารของชาติิเพื่่�อประโยชน์์สาธารณะ การอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่น�
ความถี่่ จึ
� งึ ไม่่ได้้ดำำ�เนิินการโดยมีีวััตถุุประสงค์์หลัักที่่จ� ะหารายได้้ให้้แก่่รัฐั ในลัักษณะการค้้ากำำ�ไร เมื่่�อคลื่่น� ความถี่่อั� นั เป็็น
ทรััพยากรสื่่อ� สารของชาติิที่เ่� อกชนประมููลได้้ไม่่สามารถใช้้หาประโยชน์์ได้้ รัฐั ก็็ไม่่ควรที่่จ� ะได้้รับั ค่่าใช้้คลื่่น� ความถี่่เ� กิินไป
กว่่าที่่�เอกชนจะหาประโยชน์์ได้้ และเมื่่�อรััฐได้้คลื่่�นความถี่่�กลัับคืืนมาแล้้ว การได้้รัับค่่าธรรมเนีียมจึึงต้้องสอดคล้้องกัับที่่�
ผู้้�ฟ้้องคดีีได้้ใช้้ประโยชน์์ไปแล้้วตามความเป็็นจริิง และสอดคล้้องกัับคำำ�สั่่�งหััวหน้้าคณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิ ลงวัันที่่�
๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ที่่�กำำ�หนดให้้ผู้้�รัับใบอนุุญาตสามารถคืืนใบอนุุญาตและมีีสิิทธิิได้้รัับค่่าชดเชย และตามเงื่่�อนไข
แนบท้้ายใบอนุุญาตได้้กำำ�หนดให้้ผู้้�ฟ้้องคดีีชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�ประเภทบริิการทางธุุรกิิจ
ระดัับชาติิ หมวดหมู่่�ข่่าวสารและสาระ ช่่องรายการไทยทีีวีี  ซึ่่�งผู้้�ฟ้้องคดีีประมููลได้้ในราคา ๑,๓๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
โดยผู้้ฟ้� อ้ งคดีีต้้องชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมในส่่วนของราคาขั้้น� ต่ำำ�� จำำ�นวน ๒๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่่วนใบอนุุญาตประเภทบริิการ
ทางธุุรกิิจระดัับชาติิ หมวดหมู่่�เด็็ก เยาวชนและครอบครััว ช่่องรายการ MVTV FAMILY ซึ่่�งผู้้�ฟ้้องคดีีประมููลได้้ในราคา
๖๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท กำำ�หนดให้้ผู้้�ฟ้้องคดีีชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมในส่่วนของราคาขั้้�นต่ำำ��จำำ�นวน ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
จึึงเห็็นได้้ว่า่ ค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตดัังกล่่าวกำำ�หนดให้้ผู้ฟ้้� อ้ งคดีีต้้องชำำ�ระในระยะแรกสููงถึึงประมาณร้้อยละ ๕๐ ของราคา
ที่่�ประมููลได้้ หลัังจากนั้้�น จึึงลดลงตามลำำ�ดัับ จึึงเป็็นการกำำ�หนดให้้ชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมโดยคาดหมายว่่าผู้้�ฟ้้องคดีีจะได้้ใช้้
คลื่่น� ความถี่่ค� รบตามเวลาที่่ไ� ด้้รับั ใบอนุุญาต แต่่เมื่่�อผู้้ฟ้� อ้ งคดีีได้้ใช้้คลื่่น� ความถี่่ที่� ไ่� ด้้รับั อนุุญาตไปเพีียงช่่วงระยะเวลาหนึ่่�ง
อัันเป็็นระยะเวลาอัันสั้้น� กว่่าที่่กำ� �ำ หนดในใบอนุุญาตมาก ผู้้ฟ้� อ้ งคดีีจึึงไม่่สมควรต้้องชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมมากกว่่าประโยชน์์ที่่�
ได้้รับั  จึึงสมควรกำำ�หนดให้้ผู้ฟ้�้ อ้ งคดีีต้้องชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตใช้้คลื่่น� ความถี่่ต� ามที่่ไ� ด้้ใช้้ประโยชน์์ตามความเป็็นจริิง
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โดยคำำ�นวณเป็็นค่่าธรรมเนีียมปีีละเท่่า ๆ กััน เมื่่�อผู้้�ฟ้้องคดีีได้้มีีหนัังสืือลงวัันที่่� ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ขอยกเลิิก
ใบอนุุญาตการประกอบกิิจการทั้้�งสองช่่องรายการ หลัังจากนั้้�น ได้้ชี้้แ� จงการยุุติกิ ารให้้บริิการผ่่านการขึ้้น� ตััวอัักษรวิ่่ง� หน้้าจอ
โทรทััศน์์ทั้้�งสองช่่องรายการตลอดวัันตั้้�งแต่่วัันที่่� ๒๕ มิิถุุนายน ๒๕๕๘ ถึึงวัันที่่� ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผู้้�ฟ้้องคดีีจึึง
ไม่่สมควรต้้องชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่น� ความถี่่ตั้้� ง� แต่่วันั ดัังกล่่าว เมื่่อ� ได้้มีีการเจรจาตกลงกัันและผู้้ฟ้� อ้ งคดีี
ได้้ดำำ�เนิินการออกอากาศจนถึึงวัันที่่� ๓๑ ตุุลาคม ๒๕๕๘ ผู้้�ฟ้้องคดีีจึึงมีีหน้้าที่่�ต้้องชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมถึึงวัันดัังกล่่าว
เมื่่�อผู้้ฟ้� อ้ งคดีีใช้้ประโยชน์์จากใบอนุุญาตทั้้�งสองฉบัับจนถึึงวัันที่่� ๓๑ ตุุลาคม ๒๕๕๘ เป็็นเวลา ๑ ปีี ๔ เดืือน
ผู้้ฟ้� อ้ งคดีีจึึงมีีหน้้าที่่ชำ� ำ�ระค่่าธรรมเนีียมตามระยะเวลาดัังกล่่าวรวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มแล้้วเป็็นเงิิน ๑๘๗,๙๓๙,๕๕๕.๕๕ บาท 
เมื่่�อผู้้ฟ้� อ้ งคดีีได้้ชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตใช้้คลื่่น� ความถี่่ทั้้� ง� สองฉบัับ งวดที่่� ๑ ไป ๓๖๕,๕๑๒,๐๐๐ บาท ผู้้�ถููกฟ้้องคดีี
ทั้้�งสองจึึงต้้องคืืนเงิินค่่าธรรมเนีียมให้้ผู้ฟ้้� อ้ งคดีีจำำ�นวน ๑๗๗,๕๗๒,๔๔๔.๔๕ บาท พร้้อมดอกเบี้้�ยร้้อยละ ๗.๕ ต่่อปีี เห็็นว่่า
ผู้้ฟ้� อ้ งคดีีชนะการประมููลใบอนุุญาตใช้้คลื่่น� ความถี่่ช่� อ่ งรายการไทยทีีวีีรวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มเป็็นเงิิน ๑,๔๒๐,๙๖๐,๐๐๐ บาท 
เฉลี่่�ยต่่อปีีเป็็นเงิิน ๙๔,๗๓๐,๖๖๖.๖๖ บาท (๑,๔๒๐,๙๖๐,๐๐๐ ÷ ๑๕) แต่่ผู้้�ฟ้้องคดีีได้้ชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมงวดที่่� ๑
พร้้อมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มเป็็นเงิิน ๒๓๖,๒๕๖,๐๐๐ บาท ส่่วนช่่องรายการ MVTV FAMILY ผู้้�ฟ้้องคดีีชนะการประมููล
รวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มเป็็นเงิิน ๖๙๓,๓๖๐,๐๐๐ บาท เฉลี่่ย� ต่่อปีีเป็็นเงิิน ๔๖,๒๒๔,๐๐๐ บาท แต่่ผู้ฟ้้� อ้ งคดีีได้้ชำำ�ระค่่าธรรมเนีียม
งวดที่่� ๑ พร้้อมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มเป็็นเงิิน ๑๒๙,๒๕๖,๐๐๐ บาท ดัังนั้้�น ผู้้�ฟ้้องคดีีจึึงชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตใช้้คลื่่�น
ความถี่่�ของใบอนุุญาตทั้้�งสองฉบัับรวมเป็็นเงิิน ๓๖๕,๕๑๒,๐๐๐ บาท
แต่่เมื่่อ� คำำ�นวณเฉลี่่ย� ต่่อปีีแล้้ว ค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตใช้้คลื่่น� ความถี่่ทั้้� ง� สองฉบัับรวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มเป็็น
เงิินปีีละ ๑๔๐,๙๕๔,๖๖๖.๖๖ บาท ผู้้ฟ้� อ้ งคดีีจึึงต้้องชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมตามระยะเวลาที่่ป� ระกอบกิิจการ เมื่่�อผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑
ได้้ออกใบอนุุญาตให้้ผู้ฟ้้� อ้ งคดีีทั้้�งสองฉบัับตั้้ง� แต่่วันั ที่่� ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ จนถึึงวัันที่่� ๒๔ เมษายน ๒๕๗๒ มีีกำำ�หนดเวลา
๑๕ ปีี อันั เป็็นระยะเวลาสููงสุุดตามมาตรา ๑๘ แห่่งพระราชบััญญััติกิ ารประกอบกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์
พ.ศ. ๒๕๕๑ สำำ�หรัับการทดลองออกอากาศก่่อนการออกอากาศอย่่างเป็็นทางการก็็ย่่อมต้้องดำำ�เนิินการเมื่่�อได้้รัับ
ใบอนุุญาตแล้้ว จึึงต้้องถืือว่่าวัันที่่� ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ เป็็นวัันที่่ผู้� ฟ้้� อ้ งคดีีได้้รับั ใบอนุุญาต มิิใช่่วันั ที่่� ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เห็็นว่่า ผู้้�ฟ้้องคดีีได้้ใช้้ประโยชน์์จากใบอนุุญาตทั้้�งสองฉบัับตั้้�งแต่่วัันที่่� ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ถึึงวัันที่่� ๓๑ ตุุลาคม ๒๕๕๘
เป็็นเวลา ๑ ปีี ๖ เดืือน ๖ วััน คิิดเป็็นเงิิน ๒๑๓,๗๘๑,๒๔๔.๔๒ บาท ผู้้�ฟ้้องคดีีจึึงต้้องชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาต
ใช้้คลื่่�นความถี่่�เป็็นเงิิน ๒๑๓,๗๘๑,๒๔๔.๔๒ บาท เมื่่�อผู้้�ฟ้้องคดีีชำำ�ระไว้้แล้้วจำำ�นวน ๓๖๕,๕๑๒,๐๐๐ บาท จึึงเป็็นการ
ชำำ�ระเกิินในจำำ�นวน ๑๕๑,๗๓๐,๗๕๕.๕๘ บาท ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ จึึงต้้องคืืนเงิินค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่น� ความถี่่�
ในส่่วนที่่�ชำำ�ระเกิินดัังกล่่าวให้้แก่่ผู้้�ฟ้้องคดีี 
สำำ�หรัับกรณีีที่่ผู้� ฟ้้� อ้ งคดีีมีีคำำ�ขอให้้ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ ชำำ�ระดอกเบี้้�ยในอััตราร้้อยละ ๗.๕ ต่่อปีี นับั แต่่วันั ฟ้้อง
เป็็นต้้นไปจนกว่่าจะชำำ�ระเงิินคืืนแก่่ผู้ฟ้้� อ้ งคดีีเสร็็จสิ้้น� นั้้�น เห็็นว่่า นัับแต่่วันั ที่่ผู้� ฟ้้� อ้ งคดีีได้้มีีหนัังสืือลงวัันที่่� ๒๕ พฤศจิิกายน
๒๕๕๘ ขอยกเลิิกใบอนุุญาตการประกอบกิิจการทั้้�งสองช่่องรายการต่่อผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ จนถึึงวัันที่่ผู้� ฟ้้� อ้ งคดีีนำำ�คดีีมาฟ้้อง
ต่่อศาล  ไม่่ปรากฏว่่าผู้้�ฟ้้องคดีีได้้มีีหนัังสืือทวงถามหรืือมีีคำำ�ขอให้้ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ พิิจารณาคืืนเงิินค่่าธรรมเนีียม
ใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�ที่่�ได้้ชำำ�ระในงวดที่่� ๑ คืืนให้้แก่่ผู้้�ฟ้้องคดีี และผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ ปฏิิเสธหรืือเพิิกเฉยไม่่คืืนเงิิน
จำำ�นวนดัังกล่่าว จึึงไม่่มีีกรณีีผิิดนััดที่่�ศาลจะกำำ�หนดให้้ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ ต้้องรัับผิิดชำำ�ระดอกเบี้้�ยในระหว่่างเวลาผิิดนััด
ในอััตราร้้อยละ ๗.๕ ต่่อปีี ตามมาตรา ๒๒๔ แห่่งประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ ตามคำำ�ขอของผู้้�ฟ้้องคดีีแต่่อย่่างใด 
สำำ�หรัับประเด็็นคืืนหนัังสืือค้ำำ�� ประกัันของธนาคาร ก. ลงวัันที่่� ๑๐ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๕๗ จำำ�นวน ๑๖ ฉบัับ ที่่ผู้� ฟ้้� อ้ งคดีี
วางเพื่่�อค้ำำ��ประกัันการชำำ�ระเงิินค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�ในงวดที่่� ๒ ถึึงงวดที่่� ๖ ให้้แก่่ผู้้�ฟ้้องคดีี 
เห็็นว่่า เมื่่�อผู้้ฟ้� อ้ งคดีีได้้บอกเลิิกการประกอบกิิจการโทรทััศน์์เพื่่�อให้้บริิการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิทัิ ลทั้้
ั ง� สองช่่อง
รายการโดยชอบ และสััญญาระหว่่างผู้้ฟ้� อ้ งคดีีกัับผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ ได้้สิ้้น� สุุดลง และผู้้ฟ้� อ้ งคดีีมีีหน้้าที่่ต้� อ้ งชำำ�ระค่่าธรรมเนีียม
ใบอนุุญาตใช้้คลื่่น� ความถี่่เ� ป็็นเงิินจำำ�นวน ๒๑๓,๗๘๑,๒๔๔.๔๒ บาท ซึ่ง่� เป็็นจำำ�นวนน้้อยกว่่าที่่ผู้� ฟ้้� อ้ งคดีีได้้ชำำ�ระไว้้ในงวดที่่� ๑
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ผู้้�ฟ้้องคดีีจึึงย่่อมไม่่มีีหน้้าที่่�ต้้องชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�ในส่่วนที่่�เกิินจากที่่�ได้้วิินิิจฉััยไว้้ตั้้�งแต่่
งวดที่่� ๒ ถึึงงวดที่่� ๖ ให้้แก่่ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ จึึงย่่อมไม่่มีีสิิทธิิยึึดหนัังสืือค้ำำ��ประกัันของธนาคาร ก.
ที่่ผู้� ฟ้้� อ้ งคดีีนำำ�มาวางเพื่่�อค้ำำ��ประกัันการชำำ�ระเงิินค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่น� ความถี่่ข� องผู้้ฟ้� อ้ งคดีีทั้้�งสองช่่องรายการ
อีีกต่่อไป ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ จึึงต้้องคืืนหนัังสืือค้ำำ��ประกัันของธนาคาร ก. ลงวัันที่่� ๑๐ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๕๗ จำำ�นวน ๑๖ ฉบัับ
ที่่ผู้� ฟ้้� อ้ งคดีีวางเพื่่�อค้ำำ��ประกัันการชำำ�ระเงิินค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่น� ความถี่่ใ� นงวดที่่� ๒ ถึึงงวดที่่� ๖ ให้้แก่่ผู้ฟ้้� อ้ งคดีี 
และเมื่่�อผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ มีีหนัังสืือลงวัันที่่� ๓๐ มีีนาคม ๒๕๕๙ และหนัังสืือลงวัันที่่� ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ แจ้้งให้้
ธนาคาร ก. ชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�ของทั้้�งสองช่่องรายการแทนผู้้�ฟ้้องคดีีตามหนัังสืือค้ำำ��ประกััน
ซึ่่ง� ต่่อมา ธนาคาร ก. ได้้นำำ�เงิินค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่น� ความถี่่ใ� นงวดที่่� ๒ รวมดอกเบี้้�ยผิิดนัดร้
ั อ้ ยละ ๗.๕ ต่่อปีี
เป็็นเงิินจำำ�นวน ๒๘๘,๔๗๒,๐๐๐ บาท  และค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�ในงวดที่่� ๓ รวมดอกเบี้้�ยผิิดนััด
ร้้อยละ ๗.๕ ต่่อปีี เป็็นเงิินจำำ�นวน ๓๘๔,๓๔๔,๐๐๐ บาท ไปชำำ�ระให้้แก่่ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ แล้้ว จึึงเป็็นชำำ�ระเงิินเกิินไป
กว่่าส่่วนที่่ผู้� ฟ้้� อ้ งคดีีมีีหน้้าที่่ต้� อ้ งชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่น� ความถี่่ ผู้
� ้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ จึึงไม่่มีีสิทธิ
ิ ไิ ด้้รับั ชำำ�ระเงิิน
จำำ�นวนดัังกล่่าว ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องที่่�ผู้้�เกี่่�ยวข้้องจะต้้องใช้้สิิทธิิตามกฎหมายต่่อไป
ส่่วนประเด็็นผู้้�ถููกฟ้้องคดีีทั้้�งสองต้้องรัับผิิดชอบชดใช้้ค่า่ เสีียหายแก่่ผู้ฟ้้� อ้ งคดีีหรืือไม่่เพีียงใดนั้้�น เห็็นว่่า ผู้้ฟ้� อ้ งคดีี
เป็็นผู้้�ประกอบกิิจการโทรทััศน์์โดยแสวงหารายได้้จากการประกอบกิิจการดัังกล่่าวจากโฆษณาที่่�เจ้้าของสิินค้้าซื้้�อเวลา
โฆษณาจากความนิิยมในเนื้้�อหารายการของช่่องรายการโทรทััศน์์ ซึ่่�งผลการประกอบกิิจการช่่องรายการโทรทััศน์์ของ
ผู้้ฟ้� อ้ งคดีีย่่อมขึ้้น� อยู่่�กัับปััจจััยหลายอย่่างประกอบกััน เช่่น รููปแบบและเนื้้�อหารายการของช่่องรายการโทรทััศน์์ พฤติิกรรม
ของผู้้�บริิโภค การพััฒนาเทคโนโลยีีด้้านการสื่่�อสาร นโยบายของรััฐ สภาพสัังคมหรืือสภาพเศรษฐกิิจในขณะนั้้�น เป็็นต้้น
ประกอบกัับการที่่ช่� อ่ งรายการโทรทััศน์์ในระบบดิิจิทัิ ลมีีจำ
ั ำ�นวนเพิ่่�มมากขึ้้น� กว่่าช่่องรายการโทรทััศน์์ในระบบแอนะล็็อก
เดิิมที่่มีี� เพีียง ๖ ช่่อง ย่่อมส่่งผลให้้เกิิดการแข่่งขัันระหว่่างผู้้ป� ระกอบการกิิจการโทรทััศน์์ในระบบดิิจิทัิ ลั ที่่สูู� งกว่่าผู้้ป� ระกอบ
กิิจการโทรทััศน์์ในระบบแอนะล็็อก หรืือการที่่ผู้� ป้� ระกอบกิิจการช่่องรายการโทรทััศน์์ในระบบดิิจิทัิ ลั ซึ่่ง� เป็็นผู้้ที่� เ่� คยมีีช่่อง
รายการโทรทััศน์์ในระบบแอนะล็็อกเดิิมมีีฐานลููกค้้ามากกว่่าผู้้�ประกอบกิิจการช่่องรายการโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิทััล
รายใหม่่ หรืือการที่่ผู้� ใ้� ช้้บริิการเลืือกรัับชมรายโทรทััศน์์ผ่า่ นระบบดาวเทีียมหรืือช่่องทางออนไลน์์อื่่น�  ก็็ย่อ่ มมีีผลต่่อจำำ�นวน
ผู้้�รับั ชมรายการโทรทััศน์์ของผู้้ฟ้� อ้ งคดีี และส่่งผลต่่อการตััดสินิ ใจเลืือกซื้้อ� โฆษณาของเจ้้าของสิินค้้าอัันเป็็นที่่ม� าของรายได้้
ของผู้้�ฟ้้องคดีีทั้้�งสิ้้�น ผู้้�ฟ้้องคดีีในฐานะผู้้�ประกอบธุุรกิิจช่่องรายการโทรทััศน์์จึึงมีีหน้้าที่่�ต้้องพััฒนารููปแบบและเนื้้�อหา
รายการรวมถึึงดำำ�เนิินแผนธุุรกิิจต่่าง ๆ เพื่่�อชัักจููงผู้้�ใช้้บริิการให้้มารัับชมรายการโทรทััศน์์ช่่องรายการของผู้้�ฟ้้องคดีี
เพิ่่�มมากขึ้้น� และแม้้การประมููลคลื่่น� 4G และ Facebook Live จะเกิิดขึ้้น� ภายหลัังจากที่่ผู้� ฟ้�้ อ้ งคดีีบอกเลิิกสััญญา แต่่ข้อ้ เท็็จจริิง
ก็็เป็็นที่่�ทราบโดยทั่่�วกัันว่่า การรัับชมรายการโทรทััศน์์หรืือการรัับชมรายการโทรทััศน์์ย้้อนหลัังผ่่านช่่องทางออนไลน์์
เริ่่�มมีีขึ้้�นก่่อนที่่�ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ จะจััดให้้มีีการประมููลคลื่่�นความถี่่�เพื่่�อให้้บริิการโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิทััล  ประกอบกัับ
พฤติิกรรมของผู้้�รับั ชมรายการโทรทััศน์์ก็เ็ ริ่่ม� เปลี่่ย� นไปตั้้ง� แต่่มีีการพััฒนาเทคโนโลยีีด้้านการสื่่อ� สาร เช่่น การมีีสมาร์์ตโฟน
(Smart Phone) หรืือการให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููง หรืือการให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตผ่่านโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�
ซึ่่�งส่่งผลให้้พฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคเปลี่่�ยนจากการรัับชมรายการตามปกติิของสถานีีผ่่านเครื่่�องรัับสััญญาณโทรทััศน์์
ไปเป็็นการรัับชมรายการตามความต้้องการของตน (On Demand) ในช่่องทางออนไลน์์หรืือผ่่านทางอุุปกรณ์์อื่่น� ซึ่ง่� การ
พััฒนาเทคโนโลยีีด้้านการสื่่อ� สารเหล่่านี้้�ล้ว้ นส่่งผลต่่อจำำ�นวนผู้้�รับั ชมรายการของผู้้ฟ้� อ้ งคดีีทั้้�งสิ้้น�  ด้้วยเหตุุดังั กล่่าวข้้างต้้น
แม้้ว่่าผู้้�ถููกฟ้้องคดีีทั้้�งสองจะมีีข้้อบกพร่่องในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามสััญญาและตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับ
การเปลี่่ย� นผ่่านระบบการรัับชมสััญญาณโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินไปสู่่�การรัับส่่งสััญญาณระบบดิิจิทัิ ล 
ั แต่่ก็มิ็ ใิ ช่่เป็็นสาเหตุุหลััก
ที่่� ทำำ� ให้้ ก ารประกอบกิิ จ การของผู้้� ฟ้้ อ งคดีีประสบภาวะขาดทุุ น หรืื อ ได้้ รัั บ ความเสีียหายจากการประกอบธุุ ร กิิ จ
ความเสีียหายที่่�ผู้้�ฟ้้องคดีีกล่่าวอ้้างว่่าได้้รัับจึึงเกิิดจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิทั่่�วไปของผู้้�ฟ้้องคดีี ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีทั้้�งสอง
จึึงไม่่จำำ�ต้้องรัับผิิดชดใช้้ค่่าเสีียหายให้้แก่่ผู้้�ฟ้้องคดีี 
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ที่่�ศาลปกครองชั้้�นต้้นพิิพากษาให้้ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีทั้้�งสองคืืนหนัังสืือค้ำำ��ประกัันของธนาคาร ก. ลงวัันที่่� ๑๐
กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๕๗ ที่่�ผู้้�ฟ้้องคดีีวางเพื่่�อค้ำำ��ประกัันการชำำ�ระเงิินค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตของงวดที่่� ๓ และงวดที่่�เหลืือ
คืืนให้้แก่่ผู้้�ฟ้้องคดีี  หากคืืนไม่่ได้้ให้้ชดใช้้จำำ�นวนเงิินตามหนัังสืือค้ำำ��ประกัันที่่�ไม่่สามารถคืืนได้้นั้้�นให้้แก่่ผู้้�ฟ้้องคดีี ทั้้�งนี้้�
ให้้ชำำ�ระให้้แล้้วเสร็็จภายใน ๖๐ วััน นัับแต่่คดีีถึึงที่่สุ� ด คื
ุ นื ค่่าธรรมเนีียมศาลบางส่่วนตามส่่วนของการชนะคดีีให้้แก่่ผู้ฟ้้� อ้ งคดีี 
ส่่วนคำำ�ขออื่่�นนอกจากนี้้�ให้้ยกนั้้�น ศาลปกครองสููงสุุดเห็็นพ้้องด้้วยบางส่่วน
พิิพากษาแก้้ เป็็นให้้ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ คืืนเงิินค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�แก่่ผู้้�ฟ้้องคดีี จำำ�นวน
๑๕๑,๗๓๐,๗๕๕.๕๘ บาท  และให้้คืืนหนัังสืือค้ำำ��ประกัันของธนาคาร ก. ลงวัันที่่� ๑๐ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๕๗ ที่่�ผู้้�ฟ้้องคดีี
วางเพื่่�อค้ำำ��ประกัันการชำำ�ระเงิินค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�ของงวดที่่� ๒ ถึึงงวดที่่� ๖ คืืนให้้แก่่ผู้้�ฟ้้องคดีี 
หากคืืนไม่่ได้้ให้้ชดใช้้จำำ�นวนเงิินตามหนัังสืือค้ำำ��ประกัันที่่�ไม่่สามารถคืืนได้้นั้้�นให้้แก่่ผู้้�ฟ้้องคดีี ทั้้�งนี้้� ให้้ชำำ�ระให้้แล้้วเสร็็จ
ภายใน ๖๐ วััน นัับแต่่คดีีถึึงที่่�สุุด คืืนค่่าธรรมเนีียมศาลทั้้�งสองชั้้�นศาลบางส่่วนตามส่่วนของการชนะคดีีให้้แก่่ผู้้�ฟ้้องคดีี 
ส่่วนคำำ�ขออื่่�นนอกจากนี้้�ให้้ยก
นอกจากนี้้� มีีคำำ�พิิพากษาศาลปกครองสููงสุุดที่่�น่่าสนใจ ปีี ๒๕๖๔ จำำ�นวน ๗ เรื่่�อง สามารถอ่่านเพิ่่�มเติิมได้้
ใน QR Code ได้้แก่่
(๑) เรื่่�อง วิินััย : ฟ้้องขอให้้เพิิกถอนคำำ�สั่่�งปลดออกจากราชการ (คำำ�พิิพากษาศาลปกครองสููงสุุด  ที่่� อบ.
๒๙/๒๕๖๔)
(๒) เรื่่อ� ง วิิธีีพิจิ ารณาคดีีปกครอง : การทุุเลาการบัังคัับคดีีตามคำำ�สั่่ง� ทางปกครอง (คำำ�สั่่ง� ที่่ศ� าลปกครองสููงสุุด 
ที่่� คร.๔๒/๒๕๖๔)
(๓) เรื่่�อง วิิธีีพิิจารณาคดีีปกครอง : การทุุเลาการบัังคัับตามคำำ�สั่่�งทางปกครอง (คำำ�สั่่�งศาลปกครองสููงสุุด 
ที่่� ๑๖๔/๒๕๖๔)
(๔) เรื่่�อง การคมนาคมและการขนส่่ง : ฟ้้องขอให้้ยกเลิิกมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการนโยบายเขตพััฒนา
พิิเศษตะวัันออก (กพอ.) เกี่่ย� วกัับโครงการรถไฟความเร็็วสููงเชื่่อ� มสามสนามบิิน และยกเลิิกมติิของคณะรััฐมนตรีี รวมทั้้�ง
มติิอื่่น� ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องทั้้�งหมด ยกเลิิกกระบวนการที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับโครงการรถไฟฟ้้าความเร็็วสููงเชื่่อ� มสามสนามบิิน และยกเลิิก
สััญญาร่่วมลงทุุนโครงการรถไฟความเร็็วสููงเชื่่�อมสามสนามบิิน (ดอนเมืือง - สุุวรรณภููมิิ - อู่่�ตะเภา) (คำำ�สั่่�งศาลปกครอง
สููงสุุดที่่� คร.๑๘๙/๒๕๖๔)
(๕) เรื่่�อง สาธารณููปโภค : ฟ้้องขอให้้เพิิกถอนมติิที่่�เห็็นชอบให้้แก้้ไขเพิ่่�มเติิมและเปลี่่�ยนแปลงหลัักเกณฑ์์
การประเมิินข้อ้ เสนอ รวมทั้้�งหลัักเกณฑ์์การประเมิินข้้อเสนอฉบัับที่่แ� ก้้ไขเพิ่่�มเติิม ในการดำำ�เนิินการคััดเลืือกเอกชนเพื่่�อ
ร่่วมลงทุุนโครงการรถไฟฟ้้าสายสีีส้้ม ช่่วงบางขุุนนนท์์ - มีีนบุุรีี (สุุวิินทวงศ์์) (คำำ�สั่่�งศาลปกครองสููงสุุด ที่่� ๓๐๐/๒๕๖๔)
(๖) เรื่่�อง การคมนาคมและการขนส่่ง : ฟ้้องขอให้้มีีคำำ�พิิพากษาหรืือคำำ�สั่่�งหยุุดให้้บริิการท่่าอากาศยาน
สุุวรรณภููมิิ และหยุุดการก่่อสร้้างทางวิ่่�งที่่� ๓ และทางที่่� ๔ ในท่่าอากาศยานสุุวรรณภููมิิ (คำำ�พิิพากษาศาลปกครอง
สููงสุุด ที่่� อ.๓๐๗/๒๕๖๔)
(๗) เรื่่�อง สััญญาทางปกครอง : ฟ้้องขอให้้ปฏิิบััติิตามสััญญาชดใช้้ค่่าเสีียหาย (คำำ�พิิพากษาศาลปกครอง
สููงสุุด ที่่� อ.๔๙๑/๒๕๖๔)

https://bit.ly/3dje8nk
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รายงานประจำำ �ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศาลปกครองและสำำ �นัั กงานศาลปกครอง
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๔. ผลการดำำ �เนิิ นงานที่่� สำำ�คัั ญในด้้ านต่่ าง ๆ
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศาลปกครองและสำำ�นักั งานศาลปกครองได้้ดำำ�เนิินงานในการอำำ�นวยความยุุติธิ รรม
ทางปกครองให้้กัับประชาชน การให้้บริิการ และการสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานในด้้านต่่าง ๆ เช่่น การนำำ�เทคโนโลยีี
สารสนเทศมาใช้้ในการดำำ�เนิินงานและการให้้บริิการประชาชน การจััดโครงการเพื่่�อเสริิมสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจ
เกี่่�ยวกัับกฎหมายปกครองให้้กัับประชาชน และเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ การเพิ่่�มช่่องทางการติิดต่่อ สื่่�อสารและการเผยแพร่่
ประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลต่่าง ๆ เพื่่�อให้้ประชาชนสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้อย่่างรวดเร็็ว รวมถึึงการพััฒนาศัักยภาพบุุคลากร
ศาลปกครองให้้มีีความรู้้� ทัักษะที่่�จำำ�เป็็นต่่อการปฏิิบััติิงาน สรุุปผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ จำำ�นวน ๗ ด้้าน ดัังนี้้�
๑.

การเสริิมสร้้างโอกาสในการเข้้าถึึงความยุุ ติิธรรมทางปกครอง

ภายหลัังเปิิดทำำ�การศาลปกครองสููงสุุดและศาลปกครองกลาง ในปีีพุุทธศัักราช ๒๕๔๔ ศาลปกครองตระหนัักดีี
ว่่าประชาชนในท้้องถิ่่�นห่่างไกลควรมีีสิิทธิิที่่�จะได้้รัับความเป็็นธรรมเช่่นเดีียวกัับประชาชนในส่่วนกลาง และเพื่่�อให้้การ
ดำำ�เนิินการพิิจารณาพิิพากษาคดีีในศาลปกครองชั้้�นต้้นเป็็นไปอย่่างรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น รวมทั้้�งเป็็นการรัักษาผลประโยชน์์แก่่
ประชาชน หน่่วยงานทางปกครอง เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ และเสริิมสร้้างโอกาสการเข้้าถึึงกระบวนการยุุติิธรรมทางปกครอง
ของประชาชนได้้อย่่างครอบคลุุมทั่่�วถึึง จึึงได้้เร่่งเปิิดทำำ�การศาลปกครองในภููมิิภาคอย่่างต่่อเนื่่�อง จนถึึงวัันที่่� ๓๐ กัันยายน
๒๕๖๒ ศาลปกครองได้้เปิิดทำำ�การศาลปกครองในภููมิิภาคทั่่�วประเทศแล้้วทั้้�งสิ้้�น ๑๔ แห่่ง ได้้แก่่ ศาลปกครองเชีียงใหม่่
ศาลปกครองสงขลา ศาลปกครองนครราชสีีมา ศาลปกครองขอนแก่่น ศาลปกครองพิิษณุุโลก ศาลปกครองระยอง
ศาลปกครองนครศรีีธรรมราช ศาลปกครองอุุดรธานีี  ศาลปกครองอุุบลราชธานีี  ศาลปกครองเพชรบุุรีี  ศาลปกครอง
นครสวรรค์์ ศาลปกครองสุุพรรณบุุรีี ศาลปกครองภููเก็็ต และศาลปกครองยะลา โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้้มีีแผน
ดำำ�เนิินการก่่อสร้้างอาคารที่่ทำ� ำ�การศาลปกครองในภููมิิภาค เพิ่่�มเติิมอีีก ๒ แห่่ง ได้้แก่่ ศาลปกครองแพร่่ และศาลปกครอง
สกลนคร
นอกจากนี้้� ได้้มีีช่อ่ งทางการเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสารของศาลปกครองและสำำ�นักั งานศาลปกครอง การติิดต่อ่  สื่่�อสาร
และการเผยแพร่่ข้้อมููลผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ จำำ�นวน ๘ ช่่องทาง ได้้แก่่
๑) สายด่่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕ จััดทำำ�คลิิปเสีียงประชาสััมพัันธ จำำ�นวน ๒ ชุุด คืือ (๑) การยื่่�นฟ้้อง
ผ่่านระบบงานคดีีปกครองออนไลน์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (๒) การให้บริิการคััดสํําเนาคํําสั่่�ง/คํําพิิพากษาผ่านแอปพลิิเคชััน
ของศาลปกครองและจััดสงให บมจ. ทีีโอทีี  เผยแพร่ผ่านระบบโทรศััพทสายดวนศาลปกครอง ๑๓๕๕ และจััดทํํา
คลิิปเสีียงประชาสััมพัันธ การให้บริิการติิดต่่อสอบถามนอกเวลาทํําการตลอด ๒๔ ชั่่�วโมง ๗ วััน
๒) เฟซบุ๊๊�ก (Facebook) เผยแพร่่ข่่าว จำำ�นวน ๗๙๖ รายการ มีีผู้้�ติิดตาม (follower) จำำ�นวน ๕๔,๓๔๑ คน
และมีีผู้้�เข้้าถึึงข้้อมููล (reach) จำำ�นวน ๓,๐๐๓,๔๐๙ คน
๓) การเผยแพร่่ข้อ้ มููลข่่าวสารผ่่านไลน์์ LINE OA ให้บริิการติิดต่อ่ สอบถามผ่่านระบบการถามตอบอััตโนมััติิ
(AI Chat BOT) จำำ�นวน ๗๑๘ ครั้้�ง มีีผู้้�ติิดตาม (follower) จำำ�นวน ๑๓,๔๕๕ คน
๔) เว็็บไซต์์ (Website) : www.admincourt.go.th มีีผู้้�เข้้ามาเยี่่�ยมชมเว็็บไซต์์ศาลปกครอง จำำ�นวน
๔๓๕,๒๒๖ ราย (คิิดจากหน่่วย unique IP)
๕)	ยููทููบ (YouTube) มีีผู้้�ติิดตาม จำำ�นวน ๔,๐๖๐ คน และมีีการเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสาร จำำ�นวน ๒๕๘ ครั้้�ง
๖) ทวิิตเตอร์์ (Twitter) : สำำ�นัักงานศาลปกครอง @oac_admc มีีสมาชิิกทวิิตเตอร์์ จำำ�นวน ๒๙๑ ราย
และมีีการเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสาร จำำ�นวน ๕๙๘ ครั้้�ง
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๗)	อิินสตาแกรม (Instagram) : สำำ�นัักงานศาลปกครอง@admc_official มีีจำำ�นวนสมาชิิกอิินสตาแกรม
จำำ�นวน ๑,๕๖๑ ราย และมีีการเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสาร จำำ�นวน ๓๖๒ ครั้้�ง
๘) พอดคาสต์์ (Podcast) : มีีการเผยแพร่่ จำำ�นวน ๓๓๔ ครั้้�ง
๒.

การเสริิมสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจแก่่ ทุุกภาคส่่ วนในสัังคม

ศาลปกครองและสำำ�นักั งานศาลปกครองได้้ดำำ�เนิินการส่่งเสริิมการประชาสััมพัันธ์์และการสื่่อ� สารเพื่่�อให้้ประชาชน
ได้้รัับรู้้�และมีีความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับศาลปกครอง บทบาทหน้้าที่่�ของศาลปกครอง รวมทั้้�งมีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการ
คุ้้�มครองดููแลสิิทธิแิ ละเสรีีภาพของตนมากขึ้้น� ตลอดจนสามารถใช้้กลไกของศาลปกครองในการปกป้้องสิิทธิขิ องตนเองได้้
อย่่างถููกต้้องและทั่่�วถึึง นอกจากนี้้� ยังั ได้้ร่ว่ มมืือกัับหน่่วยงานของรััฐและสถาบััน การศึึกษานำำ�เนื้้�อหาหลัักสููตรที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
กัับหลัักกฎหมายปกครอง กระบวนการยุุติธิ รรมทางปกครอง และการอำำ�นวยความยุุติธิ รรมทางปกครองไปปรัับใช้้ในการ
จััดอบรมหรืือจััดหลัักสููตรการเรีียนการสอนเพิ่่�มขึ้้�น สรุุปการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
๑) การให้้คำำ�ปรึึกษาแนะนำำ�เกี่่�ยวกัับคดีีปกครอง
ดำำ� เนิิ น การให้้ คำำ� ปรึึ ก ษาแนะนำำ� เกี่่� ย วกัั บ คดีีปกครอง ณ จุุ ด ให้้ บ ริิ ก ารของศาลปกครองทุุ ก แห่่ ง
ทั้้�งในศาลปกครองกลาง และศาลปกครองในภููมิิภาค ๑๔ แห่่ง
๒) การเผยแพร่่ ป ระชาสัั ม พัั น ธ์์ เ พื่่� อ สร้้างความรู้้� ค วามเข้้ า ใจที่่� ถูู ก ต้้องเกี่่� ย วกัั บ บทบาทภารกิิ จ ของ
ศาลปกครอง
๒.๑) การผลิิตสื่่�อประชาสััมพัันธ์์ประเภทต่่างๆ
(๑) ประเภทสื่่� อ วีีดิิ ทัั ศ น์์ เป็็ น การผลิิ ต และเผยแพร่่ ป ระชาสัั ม พัั น ธ์์ สื่่� อ ความรู้้� เ กี่่� ย วกัั บ ตัั ว อย่่ า ง
คำำ�วินิิ จิ ฉััยของศาลปกครองในคดีีสำำ�คัญ
ั ที่่น่� า่ สนใจและเป็็นประโยชน์์กับั ประชาชน ได้้แก่่ Motion Graphic รายการข่่าว
ประชาสััมพัันธ์์ (OAC Report) รายการ ๙๑๙ ก้้าวผ่่านโควิิด และคลิิปวิิดีีโอการเปิิดใช้้ระบบงานคดีีปกครองอิิเล็็กทรอนิิกส์์
โดยนำำ�สื่่อ� ดัังกล่่าวไปเผยแพร่่ผ่า่ นสื่่อ� สัังคมออนไลน์์ ได้้แก่่ Facebook และ YouTube สำำ�นักั งานศาลปกครอง นอกจากนี้้�
ได้้มีีการบัันทึึกเทปวีีดิิทัศั น์์ถวายพระพรชััยมงคล เนื่่�องในโอกาสมหามงคลเฉลิิมพระชนมพรรษา ณ สถานีีโทรทััศน์์ NBT
จำำ�นวน ๓ ครั้้�ง
(๒) ประเภทสื่่�อเสีียง ได้้แก่่ สารคดีีเสีียง ซึ่่�งมีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับตััวอย่่างคำำ�พิิพากษาของศาลปกครอง
ที่่�สิ้้�นสุุดแล้้ว และเป็็นคดีีที่่�ได้้วางหลัักในการปฏิิบััติิราชการที่่�ดีีแก่่หน่่วยงานทางปกครองและเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ รวมทั้้�ง
เป็็นคดีีปกครองใกล้้ตััวที่่�สามารถเกิิดขึ้้�นได้้ในชีีวิิตประจำำ�วัันของประชาชนทั่่�วไป จำำ�นวน ๔๐ ตอน
(๓) ประเภทสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์/เอกสาร ได้้แก่่ หนัังสืือ “รู้้�ไว้้ก่่อนไปศาลปกครอง” ฉบัับปรัับปรุุง สำำ�หรัับ
ประชาชนและคู่่�กรณีีที่่�มายื่่�นฟ้้องคดีีต่่อศาลปกครอง ทั้้�งในส่่วนกลางและส่่วนภููมิิภาค จำำ�นวน ๑๐,๐๐๐ เล่่ม
(๔) ประเภทสื่่�อรายการวิิทยุุ โดยการจััดทำำ�สคริิปต์์รายการสนทนาเพื่่�อเสริิมสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจ
เกี่่�ยวกัับศาลปกครองและคดีีปกครองทางเครืือข่่ายสถานีีวิิทยุุ ซึ่่�งมีีโฆษกศาลปกครองและรองโฆษกศาลปกครอง
สัับเปลี่่�ยนหมุุนเวีียนเป็็นวิิทยากรร่่วมสนทนาให้้ความรู้้� รวมจำำ�นวน ๕ สถานีี ออกอากาศรวมทั้้�งสิ้้�น ๒๔๘ ครั้้�ง
(๕) ประเภทสื่่�อบทความทางวิิชาการเกี่่�ยวกัับศาลปกครองและคดีีปกครอง นำำ�บทความวิิชาการมา
ดำำ�เนิินการเผยแพร่่ทางช่่องทางต่่าง ๆ ได้้แก่่ สื่่อ� สิ่่ง� พิิมพ์์ โดยเผยแพร่่ในหนัังสืือพิิมพ์์ส่ว่ นกลาง รวมจำำ�นวนทั้้�งสิ้้น� ๖๐ ครั้้ง�
และหนัังสืือพิิมพ์์ท้อ้ งถิ่่น� ในพื้้�นที่่จั� งั หวััดต่า่ ง ๆ ภายใต้้กิจิ กรรมรวมพลัังสร้้างเครืือข่่ายสื่่อ� มวลชนในศาลปกครองในภููมิิภาค
(เครืือข่่ายหนัังสืือพิิมพ์์ท้้องถิ่่�น) รวมจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น ๒๘ ครั้้�ง และเผยแพร่่ผ่่านเว็็บไซต์์หนัังสืือพิิมพ์์ออนไลน์์ รวมจำำ�นวน
ทั้้�งสิ้้�น ๑๔ ครั้้�ง รวมทั้้�งเผยแพร่่บทความผ่่านวารสารวิิชาการจากหน่่วยงานรััฐ รวมจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น ๒ ครั้้�ง
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(๖) ประเภทสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ออนไลน์์ จััดทำำ�ในลัักษณะของหนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Book) ซึ่่�งสามารถ
ดาวน์์โหลดจากหน้้าเว็็บไซต์์ศาลปกครองและสำำ�นัักงานศาลปกครอง www.admincourt.go.th ได้้แก่่ เอกสาร
ประชาสััมพัันธ์์ “ACT NEWS” รายปัักษ์์ รวมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน ๒๔ ฉบัับ และเอกสารประชาสััมพัันธ์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
คดีีปกครอง เรื่่�อง “รู้้�ไว้้ก่่อนไปศาลปกครอง”
(๗) ประเภทสื่่�อ Digital Content ในรููปแบบอิินโฟกราฟิิกภาพนิ่่�ง เพื่่�อเผยแพร่่ความรู้้�ความเข้้าใจ
เกี่่�ยวกัับศาลปกครองและคดีีปกครองให้้แก่่ประชาชนผ่่านทางสื่่�อสัังคมออนไลน์์ รวมจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น ๔๔๓ ชิ้้�นงาน
๒.๒) การปรัับปรุุงและพััฒนาระบบการสื่่�อสารประชาสััมพัันธ์์เชิิงรุุก
(๑) การเผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์ข่า่ วสารการดำำ�เนิินงานของศาลปกครองทางสื่่อ� มวลชน มีีการเผยแพร่่
ประชาสััมพัันธ์์ข่่าวเกี่่�ยวกัับคำำ�สั่่�ง/คำำ�พิิพากษาศาลปกครอง จำำ�นวน ๒,๔๔๘ ครั้้�ง ข่่าวเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของ
ศาลปกครองและสำำ�นัักงานศาลปกครอง จำำ�นวน ๒๐๗ ครั้้�ง และจััดทำำ�เอกสารข่่าวประชาสััมพัันธ์์ (Press Release)
เพื่่�อเผยแพร่่ทางสื่่�อต่่าง ๆ รวมจำำ�นวน ๒๗ ครั้้�ง
(๒) เสริิมสร้้างเครืือข่่ายความร่่วมมืือด้้านการประชาสััมพัันธ์์โดยมีีเครืือข่่าย/หน่่วยงานที่่�เข้้าร่่วม
กิิจกรรม/ให้้ความร่่วมมืือกัับศาลปกครอง โดยมีีเครืือข่่ายเพิ่่�มขึ้้�น ดัังนี้้�
(๒.๑) สร้้างเครืือข่่ายสื่่อ� มวลชนศาลปกครองในกลุ่่�มศููนย์์ดำำ�รงธรรมจัังหวััดและอำำ�เภอ มีีสมาชิิก
จำำ�นวน ๕๔๖ คน และได้้ให้้ความอนุุเคราะห์์นำำ�สื่่�อประชาสััมพัันธ์์ไปเผยแพร่่ทางหน้้าเพจของศููนย์์ดำำ�รงธรรม จำำ�นวน
๑๔๔ แห่่ง
(๒.๒) รวมพลัังสร้้างเครืือข่่ายสื่่อ� มวลชนของศาลปกครองในภููมิิภาค (เว็็บไซต์์สื่่อ� มวลชนท้้องถิ่่น� )
ได้้เผยแพร่่ข่่าว บทความ และสื่่�อประชาสััมพัันธ์์อย่่างต่่อเนื่่�อง รวมจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น ๖๕ แห่่ง/สื่่�อ
(๒.๓) สร้้างเครืือข่่ายสื่่�อมวลชนศาลปกครองในกลุ่่�มนายอำำ�เภอ (๘๗๘ แห่่ง) มีีสมาชิิกจำำ�นวน
๗๒๖ คน และกลุ่่�มผู้้�บริิหารองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด (๗๖ แห่่ง)
(๒.๔) สร้้างเครืือข่่ายสื่่�อมวลชนของศาลปกครองผ่่านกลุ่่�ม influencer (ด้้านกฎหมาย) โดยมีี
เครืือข่่ายผู้้�ดููแลเพจ influencer (ด้้านกฎหมาย) จำำ�นวน ๗ เพจ ได้้ให้้ความอนุุเคราะห์์นำำ�สื่่�อประชาสััมพัันธ์์ไปเผยแพร่่
ทางหน้้าเพจฯ รวมจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น ๙ ครั้้�ง
(๓) ประสานความร่่วมมืือกัับมููลนิิธิิการศึึกษาทางไกลผ่่านดาวเทีียม ในพระบรมราชููปถััมภ์์
จััดส่ง่ สื่่อ� ประชาสััมพัันธ์์ของศาลปกครองสำำ�เร็็จรููป เพื่่�อออกอากาศผ่่านสถานีีโทรทััศน์์การศึึกษา
ทางไกลผ่่านดาวเทีียม (DLTV) ช่่อง ๖ ซึ่่ง� ได้้รับั ความอนุุเคราะห์์ออกอากาศตั้้�งแต่่วันั ที่่� ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึึงปััจจุุบันั
และมีีรายการออกอากาศ Motion graphic ชุุดรู้ห้� รืือไม่่ ตอนที่่� ๑๑ - ๒๐ ช่่อง DLTV6 ตั้้�งแต่่วันั ที่่� ๑๔ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๔
เป็็นต้้นไป ประกอบด้้วยรายการหลัักและรายการสั้้�น จำำ�นวน ๑๑ รายการ

Motion Graphic
ชุุ ด “สืื บเสาะ
เจาะคดีี ”
https://bit.
ly/3qxm๐WW

Motion Graphic
ชุุ ด “รู้้�หรืื อไม่่ ”
https://qrgo.
page.link/DKBTi

Animation
ชุุ ด “คดีี เด็็ ด
เสีี ยง ๔ ภาค”
https://bit.
ly/3ktSP3l

รายการ
OAC Report
https://bit.
ly/3wjSkwU

หนัังสืื อ
“รู้้�ไว้้ก่่ อนไป
ศาลปกครอง”
https://qrgo.
page.link/
nqMdc

ไฟล์์บท
รายการวิิ ทยุุ
https://bit.
ly/3uaeKyY
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อิิ นโฟกราฟิิก
แนวคำำ�วิินิิจฉััย
https://bit.
ly/3c4jHSJ

อิิ นโฟกราฟิิก
การ์์ตููน ๔ ช่่อง
https://bit.
ly/3Hfyg4k

อิิ นโฟกราฟิิก
คดีี เด็็ ด
๗ บรรทััด
https://bit.
ly/3kpHUYn

อิิ นโฟกราฟิิก
ความรู้้�ทั่่�วไป
เกี่่� ยวกัับ
ศาลปกครอง
https://bit.
ly/3dtPo8d
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อิิ นโฟกราฟิิก
คดีี ปกครอง
ที่่� น่่ าสนใจ
https://bit.
ly/3dtPo8d

๓) การเสริิมสร้้างและเผยแพร่่ความรู้้ค� วามเข้้าใจเกี่่ย� วกัับคดีีปกครองและกระบวนการยุุติธิ รรมทางปกครอง
สำำ�นัั ก งานศาลปกครองได้้ ดำำ� เนิิ น การเสริิ ม สร้้ า งความรู้้� ค วามเข้้ า ใจเกี่่� ย วกัั บ หลัั ก กฎหมายปกครอง
กระบวนการยุุติิธรรมทางปกครอง และการอำำ�นวยความยุุติิธรรมทางปกครองให้้แก่่เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ หน่่วยงาน
ทางปกครอง นัักเรีียน นัักศึึกษา และประชาชนเป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีีผู้้�ได้้รัับความรู้้�
ทั้้�งในส่่วนกลางและในภููมิิภาค จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น ๑๑,๘๐๘ คน สรุุปผลการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
๓.๑)	สำำ�นัักงานศาลปกครองในภููมิิภาค ๑๔ แห่่ง ดำำ�เนิินการให้้ความรู้้�ความเข้้าใจแก่่ประชาชน และ
เจ้้าหน้้าที่่ข� องรััฐ ตามโครงการเสริิมสร้้างหลัักปฏิิบัติั ริ าชการที่่ดีี� จากคำำ�วินิิ จิ ฉััยของศาลปกครองให้้แก่่ประชาชนหน่่วยงาน
ทางปกครอง และเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ ผ่่านระบบออนไลน์์ และสถานที่่�ต่่าง ๆ มีีผู้้�ได้้รัับความรู้้� จำำ�นวน ๘,๓๖๑ คน
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๓.๒)	สำำ�นัักงานศาลปกครอง โดยวิิทยาลััยการยุุติิธรรมทางปกครองดำำ�เนิินการให้้ความรู้้�ความเข้้าใจ
แก่่ประชาชน และเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ ผ่่านโครงการต่่าง ๆ ดัังนี้้�
(๑) จััดอบรมโครงการสััมมนา เรื่่อ� ง การนำำ�กระบวนการไกล่่เกลี่่ย� ระงัับข้้อพิิพาทมาใช้้ในคดีีปกครอง
ให้้แก่่เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ มีีผู้้�ได้้รัับความรู้้� จำำ�นวน ๑๗๗ คน
(๒) จััดอบรมโครงการเสริิมสร้้างหลัักปฏิิบััติิราชการที่่�ดีีจากคำำ�วิินิิจฉััยของศาลปกครองให้้แก่่
ประชาชน หน่่วยงานทางปกครอง และเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ มีีผู้้�ได้้รัับความรู้้� จำำ�นวน ๓,๐๕๐ คน
(๓) จััดการศึึกษาดููงานศาลปกครองในรููปแบบออนไลน์์ “Admin Court Learning Journey”
ผ่่านระบบการประชุุมออนไลน์์ เพื่่�อให้้ผู้เ้� ข้้ารัับการอบรมมีีความรู้้ค� วามเข้้าใจเกี่่ย� วกัับอำำ�นาจหน้้าที่่ข� องศาลปกครองและ
ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินกระบวนพิิจารณาคดีีปกครอง โดยมีีผู้้�เข้้าศึึกษาดููงานซึ่่�งเป็็นนิิติิกรและผู้้�บริิหารสถานศึึกษา สัังกััด
สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานเข้้าศึึกษาดููงาน จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น ๒๒๐ คน

๓.

การพััฒนาศาลปกครองอิิเล็็ กทรอนิิกส์ ์

ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำำ�นัักงานศาลปกครองได้้ดำ�ำ เนิินการปรัับปรุุงและพััฒนาระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการพิิจารณาพิิพากษาคดีีปกครองและปรัับปรุุงการให้้บริิการประชาชนเพื่่�อให้้
ได้้รับั ความสะดวกและรวดเร็็วยิ่่ง� ขึ้้น� และได้้ดำำ�เนิินการบริิหารจััดการด้้านเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ล 
ั ตามแผนแม่่บทศาลปกครอง
และแผนพััฒนาดิิจิิทััลของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ เพื่่�อพััฒนาบริิการอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Service) รวมถึึง
ได้้มีีการพััฒนาบุุคลากรด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััล สรุุปผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญในด้้านต่่าง ๆ ดัังนี้้�
๑) การพััฒนาระบบงานคดีีปกครองอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Litigation)
ระบบงานคดีีปกครองอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Litigation) เป็็นระบบยื่่�นฟ้้องคดีีปกครองทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ที่่�ครอบคลุุมกระบวนการพิิจารณาคดีีทุุกขั้้�นตอน เพื่่�อประโยชน์์แก่่ประชาชน เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ หรืือหน่่วยงานทาง
ปกครอง โดยสามารถใช้้งานได้้สะดวก ทุุกที่่� ทุุกเวลา ด้้วยขั้้�นตอนง่่าย ๆ เริ่่�มเปิิดใช้้งานตั้้�งแต่่วัันที่่� ๓๐ พฤษภาคม
๒๕๖๒ และในปีี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระบบได้้ พัั ฒ นาเพิ่่� ม เติิ ม ในส่่ ว นการรัั บ ชำำ� ระเงิิ น ค่่ า ธรรมเนีียมศาล
ในกรณีีของคดีีที่่�ไม่่ได้้ยื่่�นฟ้้องผ่่านทางระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (สำำ�นวนคดีีกระดาษ) และรัับชำำ�ระเงิินค่่าธรรมเนีียมศาล
กรณีียื่่�นอุุทธรณ์์คำำ�พิพิ ากษา เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่คู่่�กรณีีและประชาชน ให้้ชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมศาลไม่่จำำ�เป็็นต้้อง
เดิินทางมาที่่�ศาลปกครอง
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๒) การพััฒนาระบบศาลปกครองอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Admincourt)
ระบบศาลปกครองอิิเล็็กทรอนิิกส์์ มีีการพััฒนาปรัับปรุุงในส่่วนหน้้าจอหลััก (Portal) ในฐานะตุุลาการหััวหน้้าคณะ
ตุุลาการเจ้้าของสำำ�นวน และองค์์คณะ และมีีการพััฒนาในส่่วนการจััดเตรีียมเอกสารประกอบการประชุุมปรึึกษา คำำ�สั่่ง� /
คำำ�พิิพากษา รวมถึึงการสั่่�งการที่่�หััวเอกสารในขั้้�นตอนต่่าง ๆ เช่่น คำำ�ขอขยายระยะเวลา

๓) การพััฒนาระบบบริิหารจััดการคดีี (Admcase)
ศาลปกครองได้้พัฒ
ั นาระบบเพื่่�อเป็็นเครื่่อ� งมืือในการบริิหารจััดการของผู้้บ� ริิหารศาลและผู้้บ� ริิหารสำำ�นักั งาน
ศาลปกครองเพิ่่�มเติิม ได้้แก่่ ระบบติิดตามงานตรวจร่่างคำำ�พิิพากษา/คำำ�สั่่�งและระบบติิดตามการบัังคัับคดีีปกครอง
ระบบติิดตามงานตรวจร่่างคำำ�พิพิ ากษา/คำำ�สั่่ง� เป็็นระบบสำำ�หรัับผู้้บ� ริิหารศาลปกครอง เพื่่�อดููข้้อมููลสถิิติแิ ละ
รายละเอีียดของคดีีที่่�อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการของงานตรวจร่่างคำำ�พิิพากษา/คำำ�สั่่�ง ที่่�อยู่่�ในความรัับผิิดชอบของประธานฯ
รองประธานฯ และประธานแผนกคดีีต่่าง ๆ โดยแยกประเภทตามคำำ�พิิพากษา คำำ�สั่่�ง คำำ�สั่่�งระหว่่างพิิจารณา รายงาน
กระบวนพิิจารณา (ต.๑๒) วิิธีีการชั่่�วคราว (ต.๒๐) (ต.๒๐.๑)
ระบบติิดตามการบัังคัับคดีีปกครอง เป็็นการประมวลผลการบัังคัับคดีีปกครองจากระบบบัังคัับคดีีปกครอง
จำำ�แนกตามหน่่วยงานที่่ทำ� ำ�การบัังคัับคดีี และจำำ�แนกการบัังคัับคดีีออกเป็็นตาม พ.ร.บ.จััดตั้้ง� ศาลปกครองและวิิธีีพิจิ ารณา
คดีีปกครอง หรืือตามประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความแพ่่ง โดยแสดงอยู่่�ในรููปแบบสถิิติิ เพื่่�อให้้ผู้้�บริิหารศาลปกครอง
และพนัักงานคดีีปกครองสามารถติิดตามคดีีที่่�อยู่่�ในความรัับผิิดชอบได้้อย่่างสะดวก รวดเร็็ว และมีีประสิิทธิิภาพ
มากยิ่่�งขึ้้�น

๔) การพััฒนาระบบสืืบค้้นข้้อมููลอััจฉริิยะ
ระบบสืืบค้้นข้้อมููลอััจฉริิยะมีีคุุณสมบััติแิ ละความสามารถในการสืืบค้้นแบบข้้อความเต็็มและจััดเรีียงผลการ
สืืบค้้นด้้วยเทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์ (AI) จากข้้อมููลที่่�จััดเก็็บในฐานข้้อมููล รวมทั้้�งสิ้้�น ๑๐ ฐานข้้อมููล จากการค้้นหา

86

รายงานประจำำ �ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศาลปกครองและสำำ �นัั กงานศาลปกครอง

������ ��������������������� ������

เพีียงครั้้�งเดีียว ประกอบด้้วยฐานข้้อมููลจาก ๑) คำำ�พิิพากษาคำำ�สั่่�งศาลปกครอง ๒) กฎหมายและกฎ ๓) แนวคำำ�วิินิิจฉััย
ศาลปกครองสููงสุุดฉบัับ Day to day ๔) แนวคำำ�วิินิิจฉััยศาลปกครอง (เล่่มเขีียว) ๕) คำำ�วิินิิจฉััยชี้้�ขาดอำำ�นาจหน้้าที่่�
ระหว่่างศาล  ๖) อุุทาหรณ์์จากคดีีปกครอง ๗) ความเห็็นคณะกรรมการกฤษฎีีกา ๘) วารสารวิิชาการศาลปกครอง
๙) เอกสารอื่่�น ๆ ๑๐) งานวิิจััยและวิิชาการ ซึ่่�งเป็็นประโยชน์์และช่่วยสนัับสนุุนการปฏิิบััติิของตุุลาการศาลปกครอง
และพนัักงานคดีีปกครอง ตลอดจนบุุคลากรของศาลปกครองและสำำ�นัักงานศาลปกครองได้้ใช้้ในการสืืบค้้นข้้อมููล
จากฐานข้้อมููลดัังกล่่าวได้้ตามต้้องการ
๕)	ห้้องพิิจารณาคดีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Courtrooms)
ศาลปกครองได้้พัฒ
ั นาห้้องไต่่สวน และห้้องพิิจารณาคดีีของศาลปกครองให้้ก้า้ วเข้้าสู่่�การเป็็นห้้องพิิจารณาคดีี
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Courtrooms) เพื่่�อให้้ผู้เ้� ข้้ารัับฟัังการพิิจารณาทั้้�งหมดสามารถเห็็นเอกสารพยานหลัักฐานที่่ใ� ช้้ประกอบ
ในการพิิจารณาคดีีและไต่่สวนผ่่านอุุปกรณ์์การแสดงผล  เช่่น Projector, Visualizer และคอมพิิวเตอร์์ นอกจากนั้้�น
ภายในห้้องพิิจารณาคดีีจะมีีการติิดตั้้�งระบบบัันทึึกภาพและเสีียงสำำ�หรัับบัันทึึกในระหว่่างการพิิจารณาคดีีและไต่่สวน
เพื่่�อเรีียกดููไฟล์์วีีดิิทััศน์์และเสีียงที่่�บัันทึึกในภายหลัังได้้ เพื่่�อให้้คู่่�กรณีีสามารถขอศาลใช้้วิิธีีการทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ในการไต่่สวน การฟััง การนั่่�งพิิจารณาคดีี หรืือฟัังคำำ�พิิพากษา/คำำ�สั่่�ง ผ่่านระบบการประชุุมทางไกลผ่่านจอภาพ (Video
Conferencing System) อำำ�นวยความสะดวกและลดค่่าใช้้จ่า่ ยในการเดิินทางของคู่่�กรณีี โดยสามารถขอศาลให้้กำำ�หนด
สถานที่่�ที่่�คู่่�กรณีีสะดวกได้้ และให้้ถืือว่่าเป็็นการพิิจารณาคดีีต่่อหน้้าศาล  โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้้รัับ
การจััดสรรงบประมาณพััฒนาห้้องไต่่สวน และห้้องพิิจารณาคดีีของศาลปกครองเพิ่่�มเติิมในส่่วนของศาลปกครองสููงสุุด 
และศาลปกครองในภููมิิภาคจำำ�นวน ๔ แห่่ง (เชีียงใหม่่ ขอนแก่่น สงขลา และระยอง)
โดยคู่่�กรณีี พยาน หรืื อ บุุ ค คลภายนอกที่่� ศ าลมีีคำำ�สั่่� ง เรีียกมาให้้ ถ้้ อ ยคำำ� ส ามารถร่่ ว มพิิ จ ารณาคดีี
ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์หรืือระบบการประชุุมทางจอภาพ ตามคำำ�สั่่�งศาล มีี ๒ วิิธีี ได้้แก่่
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(๑) คู่่�กรณีี พยาน หรืือบุุคคลภายนอกที่่�ศาลมีีคำำ�สั่่�งเรีียกมาให้้ถ้้อยคำำ�ต่่อศาล  เข้้าร่่วมการพิิจารณาคดีี 
โดยเลืือกมาที่่�ทำำ�การศาลปกครองที่่�ตนเองสะดวก
(๒) คู่่�กรณีี พยาน หรืือบุุคคลภายนอกที่่ศ� าลมีีคำำ�สั่่ง� เรีียกมาให้้ถ้อ้ ยคำำ�ต่อ่ ศาล เข้้าร่่วมการพิิจารณาคดีีจาก
สถานที่่�พัักอาศััย สถานที่่�ทำำ�งาน หรืือสถานที่่�อื่่�นที่่�ศาลเห็็นสมควร
ทั้้�งนี้้� มีีคู่่�กรณีียื่่�นคำำ�ขอดำำ�เนิินกระบวนพิิจารณาโดยวิิธีีการทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์หรืือระบบประชุุมทางไกล
ผ่่านจอภาพ ตั้้�งแต่่เดืือนมิิถุุนายน ๒๕๖๓ จนสิ้้�นสุุดปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้้อมููล ณ  ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๔)
ทั้้�งหมด ๑๖๓ ครั้้�ง
๖) โปรแกรมเชื่่� อ มโยงข้้ อ มูู ล ผ่่ า นระบบบูู ร ณาการฐานข้้ อ มูู ล ประชาชนและการบริิ ก ารภาครัั ฐ
(Linkage Center)
พััฒนาปรัับปรุุงการบริิการโดยได้้ดำำ�เนิินการเชื่่�อมโยงข้้อมููลผ่่านระบบบููรณาการฐานข้้อมููลประชาชนและ
การบริิการภาครััฐ (Linkage Center) กัับหน่่วยงานราชการอื่่�น ซึ่่�งมีีกระทรวงมหาดไทยเป็็นหน่่วยงานกลางในการ
เชื่่�อมโยงฐานข้้อมููลประชาชนของส่่วนราชการกัับฐานข้้อมููลทะเบีียนประวััติิราษฎรผ่่านเลขบััตรประจำำ�ตััวประชาชน
๑๓ หลััก เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการให้้บริิการแก่่ประชาชนผู้้ฟ้� อ้ งคดีี ผู้้�ถููกฟ้้องคดีี โดยไม่่ต้อ้ งขอสำำ�เนาบััตรประจำำ�ตัวั
ประชาชนตามนโยบายรััฐบาล  และเจ้้าหน้้าที่่�สำำ�นัักงานศาลปกครองสามารถตรวจสอบข้้อมููลบุุคคลในคดีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับหน่่วยราชการอื่่�น โดยเชื่่�อมโยงกัับหน่่วยงาน ได้้แก่่ กรมราชทััณฑ์์ (ข้้อมููลผู้้�ต้้องขััง) กรมบัังคัับคดีี  (ข้้อมููลบุุคคล
ล้้มละลาย) กรมการกงสุุล (ข้้อมููลหนัังสืือเดิินทาง) กรมการค้้าต่่างประเทศ (ทะเบีียนผู้้�รับั มอบอำำ�นาจ) ตั้้�งแต่่ พ.ศ. ๒๕๖๒
ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้้เชื่่�อมโยงข้้อมููลกัับสำำ�นัักงานปลััดกระทรวงการคลััง (ทะเบีียนผู้้�มีีรายได้้น้้อย) และใน พ.ศ. ๒๕๖๔
ได้้รัับอนุุญาตให้้เชื่่�อมโยงข้้อมููลกัับกรมที่่�ดิิน (ฐานข้้อมููลการครอบครองกรรมสิิทธิ์์�ที่่�ดิินและห้้องชุุด  และฐานข้้อมููล
การครอบครองกรรมสิิทธิ์์ที่� ดิ่� นิ และห้้องชุุดที่่มีี� การจดทะเบีียนกลุ่่�มจำำ�นอง) ซึ่ง่� การเชื่่อ� มโยงดัังกล่่าวเป็็นการลดระยะเวลา
และขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานเพื่่�อสนัับสนุุนงานของตุุลาการศาลปกครองในการอำำ�นวยความยุุติิธรรมทางปกครองและ
การบริิการประชาชน สำำ�หรัับการเชื่่�อมโยงกัับหน่่วยงานอื่่�น ๆ จะดำำ�เนิินการประสานงานต่่อไป
๗) การพััฒนาระบบสารบรรณอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เวอร์์ชััน ๒ (แบบลดการใช้้กระดาษ) (e-Saraban)
ระบบสารบรรณอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เวอร์์ชััน ๒ (แบบลดการใช้้กระดาษ) เป็็นระบบสำำ�นัักงานอิิเล็็กทรอนิิกส์์
(e-Office) ในการรัับ - ส่่งหนัังสืือราชการของสำำ�นักั งานศาลปกครอง เริ่่ม� ใช้้ตั้้ง� แต่่ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็็นต้้นมา ใช้้ในสำำ�นักั งาน
ศาลปกครองในส่่วนกลาง ส่่วนภููมิิภาค และผู้้�บริิหารสำำ�นัักงานศาลปกครอง สำำ�หรัับ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้้พััฒนาปรัับปรุุง
เพิ่่�มเติิมในส่่วนการรัับ - ส่่งหนัังสืือราชการระหว่่างสำำ�นัักงานศาลปกครองกัับตุุลาการศาลปกครองสููงสุุด ได้้แก่่ หนัังสืือ
ภายในที่่�เป็็นหนัังสืือเวีียน และหนัังสืือเพื่่�อพิิจารณา โดยที่่�ผู้้�บริิหารศาลปกครองสามารถลงนามและสั่่�งการ รวมทั้้�ง
ตุุลาการศาลปกครองสููงสุุดสามารถลงนามในระบบสารบรรณฯ ได้้
๔.

การเสริิมสร้้างความร่่ วมมืือทางวิิชาการและความสััมพัันธ์ ์ระหว่่ างประเทศ

ศาลปกครองได้้ดำ�ำ เนิินการเสริิมสร้้างความร่่วมมืือกัับประชาคมศาลปกครอง องค์์กรหรืือหน่่วยงานระหว่่าง
ประเทศและการรัับรองคณะผู้้�แทนจากต่่างประเทศมาอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนความรู้้�และประสบการณ์์
โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีีกิิจกรรมเสริิมสร้้างความร่่วมมืือระหว่่างประเทศที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่
๑) การเสริิมสร้้างความร่่วมมืือทางวิิชาการระหว่่างประเทศ
๑.๑ ความร่่ ว มมืื อ ทางวิิ ช าการกัั บ สำำ�นัั ก งานคณะผู้้� แ ทนสหภาพยุุ โ รปประจำำ� ประเทศไทย
(The Delegation of EU to Thailand) สำำ�นัักงานศาลปกครองดำำ�เนิินการจััดกิิจกรรมความร่่วมมืือทางวิิชาการ
กัับสำำ�นัักงานคณะผู้้�แทนสหภาพยุุโรปประจำำ�ประเทศไทย โดยการจััดเวทีีส่่งเสริิมภาคประชาสัังคมขัับเคลื่่�อนวาระ
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รายงานประจำำ �ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศาลปกครองและสำำ �นัั กงานศาลปกครอง
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เป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน ในหััวข้้อ “การจััดการสิ่่ง� แวดล้้อมกัับการระงัับข้้อพิิพาทเพื่่�อการพััฒนาสิ่่ง� แวดล้้อมอย่่างยั่่ง� ยืืน”
เมื่่�อวัันที่่� ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่่านระบบ Video Conference ภายใต้้การสนัับสนุุนงบประมาณจากสำำ�นักั งานคณะผู้้แ� ทน
สหภาพยุุ โ รปฯ และได้้ รัั บ เกีียรติิ จ ากวิิ ท ยากร ๓ ฝ่่ า ย ประกอบด้้ ว ย ๑) ฝ่่ า ยโครงการสหภาพยุุ โ รปส่่ ง เสริิ ม
ภาคประชาสัังคมขัับเคลื่่อ� นวาระเป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน ๒) ฝ่่ายคณะสิ่่ง� แวดล้้อมและทรััพยากรศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
มหิิดล และ ๓) ฝ่่ายศาลปกครอง มีีผู้้�สนใจเข้้าร่่วมกิิจกรรม จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น ๒๓๖ คน
๑.๒ ความร่่วมมืือทางวิิชาการกัับมููลนิิธิคิ อนราด อาเดนาวร์์ ประจำำ�ประเทศไทย สำำ�นักั งานศาลปกครอง
และมููลนิิธิิคอนราด  อาเดนาวร์์ ได้้ลงนามในข้้อตกลงความร่่วมมืือทางวิิชาการ (Agreement) โดยมููลนิิธิิคอนราดฯ
เป็็นผู้้�สนัับสนุุนงบประมาณเพื่่�อดำำ�เนิินกิิจกรรมตามแผนการดำำ�เนิินงานภายใต้้โครงการความร่่วมมืือทางวิิชาการกัับ
มููลนิิธิิคอนราดฯ ประจำำ�ปีี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำำ�นวน ๑๓ กิิจกรรม เช่่น โครงการแลกเปลี่่�ยนและพััฒนาองค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
กฎหมายปกครอง กิิจกรรมอบรมภาษาเยอรมััน ณ สถาบัันเกอเธ่่ โครงการเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพการปฏิิบัติั งิ านด้้านการบัังคัับคดีี
ปกครอง กิิจกรรมสััมมนาบุุคลากรที่่�ปฏิิบััติิงานด้้านการบัังคัับคดีีปกครองเกี่่�ยวกัับปััญหาข้้อขััดข้้องในการปฏิิบััติิงาน
ตามกฎหมายและระเบีียบที่่แ� ก้้ไขใหม่่ รุ่่�นที่่� ๒ และโครงการฝึึกอบรมหลัักสููตรการเสริิมสร้้างสมรรถนะด้้านการประเมิินผล
การควบคุุมภายในและการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงของสำำ�นัักงานศาลปกครอง
๑.๓ ความร่่วมมืือทางวิิชาการกัับศาลประชาชนสููงสุุดแห่่งสาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว
(สปป. ลาว) ศาลปกครองเข้้าร่่วมการบรรยายและแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์กัับศาลประชาชนสููงสุุดแห่่ง สปป. ลาว
ในหััวข้้อ “การเขีียนคำำ�พิิพากษาศาลปกครอง” เมื่่�อวัันที่่� ๒๖ สิิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่่านระบบออนไลน์์ โดยมีีตุุลาการ
ศาลปกครองสููงสุุด  เข้้าร่่วมเป็็นวิิทยากรในการบรรยาย ซึ่่�งการบรรยายในครั้้�งนี้้�นัับเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ผ่่านระบบออนไลน์์ร่ว่ มกัับศาลประชาชนสููงสุุดแห่่ง สปป. ลาว อัันจะนำำ�ไปสู่่�การปรัับรููปแบบการจััดกิจิ กรรมตามโครงการ
ความร่่วมมืือทางวิิชาการเพื่่�อเตรีียมการจััดตั้้�งคณะศาลปกครองในศาลประชาชนสููงสุุดแห่่ง สปป. ลาว ระยะเวลา ๓ ปีี
ในรููปแบบออนไลน์์ต่่อไป
๑.๔ ความร่่วมมืือทางวิิชาการกัับ State Courts ของสิิงคโปร์์ สำำ�นัักงานศาลปกครองร่่วมกัับ State
Courts ของสิิงคโปร์์จัดกิ
ั จิ กรรมการบรรยายผ่่านระบบการประชุุมทางไกลผ่่านจอภาพ (Video Conferencing System)
ในหััวข้้อ “การเพิ่่�มขีีดความสามารถขององค์์กรศาลเพื่่�อรัับมืือกัับความท้้าทายใหม่่ ๆ ในอนาคต : การดำำ�เนิินโครงการ
กรอบสากลเพื่่�อความเป็็นเลิิศของศาล  (IFCE) ระยะที่่� ๓ ของสิิงคโปร์์” เมื่่�อวัันที่่� ๒๓ มีีนาคม ๒๕๖๔ ณ  อาคาร
ศาลปกครอง กรุุงเทพมหานคร เป็็นการแลกเปลี่่�ยนความรู้้�และประสบการณ์์ร่่วมกัันในการดำำ�เนิินงานตามกรอบสากล
เพื่่�อความเป็็นเลิิศของศาล  (IFCE) โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง การนำำ�แนวปฏิิบััติิที่่�ดีีเลิิศ (Best Practice) ตามกรอบสากล
เพื่่�อความเป็็นเลิิศของศาล (IFCE) ระยะที่่� ๓ ของสิิงคโปร์์มาปรัับใช้้ในการดำำ�เนิินงานของศาลปกครอง และเป็็นการรัักษา
ความร่่วมมืือและความสััมพัันธ์์อัันดีีกัับหน่่วยงานคู่่�ความร่่วมมืือทางวิิชาการระหว่่างประเทศ
๑.๕ ข้้ อ เสนอโครงการความร่่ ว มมืื อ ทางวิิ ช าการกัั บ รัั ฐ บาลฝรั่่� ง เศส ประจำำ�ปีี พ.ศ. ๒๕๖๔
สถานเอกอััครราชทููตฝรั่่ง� เศสประจำำ�ประเทศไทย ได้้สนับั สนุุนทุุนปริิญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน ณ สาธารณรััฐฝรั่่ง� เศส 
ให้้บุุคลากรสำำ�นัักงานศาลปกครอง จำำ�นวน ๑ ทุุน แบบเต็็มจำำ�นวน ระยะเวลาการให้้ทุุน ๓ ปีี และสนัับสนุุนการจััดการ
บรรยายพิิเศษทางวิิชาการโดยวิิทยากรผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจากสาธารณรััฐฝรั่่�งเศส  ในหััวข้้อ “วิิวััฒนาการในปััจจุุบัันของ
กฎหมายและคดีีปกครองเกี่่�ยวกัับสิ่่�งแวดล้้อมในฝรั่่�งเศส” เมื่่�อวัันที่่� ๓๑ มีีนาคม ๒๕๖๔ และวัันที่่� ๘ เมษายน ๒๕๖๔
ณ  อาคารศาลปกครอง กรุุงเทพมหานคร โดยได้้รัับเกีียรติิจากศาสตราจารย์์เกีียรติิคุุณฌาคเกอลีีน โมรองด์์-เดอวีีเยร์์
(Professeur émérite Jacqueline MORAND-DEVILLER) มหาวิิทยาลััยปารีีส ๑ นอกจากนี้้� สถานเอกอััครราชทููต
ฝรั่่�งเศสประจำำ�ประเทศไทยได้้สนัับสนุุนค่่าใช้้จ่่ายร้้อยละ ๕๐ ของทุุนอบรมภาษาฝรั่่�งเศส ณ สมาคมฝรั่่�งเศส กรุุงเทพฯ
จำำ�นวน ๒ ทุุนแก่่บุุคลากรของสำำ�นัักงานศาลปกครองด้้วย
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๒) การประชุุมสััมมนาระหว่่างประเทศ
๒.๑) การประชุุมคณะกรรมการดำำ�เนิินงานของสมาคมศาลปกครองสููงสุุดระหว่่างประเทศ สภาแห่่งรััฐ
เบลเยีียมเป็็นเจ้้าภาพจััดการประชุุมคณะกรรมการดำำ�เนิินงานของสมาคมศาลปกครองสููงสุุดระหว่่างประเทศผ่่านระบบ
ออนไลน์์ จากกรุุงบรััสเซลส์์ ราชอาณาจัักรเบลเยีียม เมื่่�อวัันที่่� ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๔ โดยศาลปกครองสููงสุุดไทยในฐานะ
กรรมการดำำ�เนิินงานของสมาคมฯ ได้้เข้้าร่่วมการประชุุมฯ ในโอกาสนี้้�ประธานศาลปกครองสููงสุุดโปรดมอบหมายให้้
นายวิิษณุุ วรััญญูู รองประธานศาลปกครองสููงสุุด เป็็นผู้้�แทนศาลปกครองสููงสุุดไทยเข้้าร่่วมการประชุุม
๒.๒) การสััมมนาทางไกลผ่่านจอภาพในหััวข้้อ การนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้ในกระบวนการ
ยุุติธิ รรม สำำ�นักั งานศาลปกครองร่่วมกัับวิิทยาลััยตุุลาการแห่่งชาติิของศาลประชาชนสููงสุุดแห่่งสาธารณรััฐประชาชนจีีน
จััดการสััมมนาทางไกลผ่่านจอภาพ (Video Conference Seminar) เมื่่อ� วัันที่่�
๑๕ ธัันวาคม ๒๕๖๓ ในหััวข้้อ “การนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้ใน
กระบวนการยุุติิธรรม” (The Application of Information Technology
in Judicial Process) โดยได้้รับั เกีียรติิจากนายสุุชาติิ มงคลเลิิศลพ ประธาน
แผนกคดีีบริิหารราชการแผ่่นดิินในศาลปกครองสููงสุุด  และ Mr. SUN
Xiaoyong ประธานวิิทยาลััยตุุลาการแห่่งชาติิของศาลประชาชนสููงสุุด
แห่่งสาธารณรััฐประชาชนจีีน ร่่วมกัันกล่่าวเปิิดการสััมมนา และมีีคณะตุุลาการ
ศาลปกครอง ผู้้�บริิหารสำำ�นัักงานศาลปกครอง และเจ้้าหน้้าที่่�สำำ�นัักงาน
ศาลปกครอง เข้้าร่่วมการสััมมนา ณ อาคารศาลปกครอง กรุุงเทพมหานคร

๕.

การพััฒนาศัักยภาพบุุ คลากรศาลปกครอง

ศาลปกครองและสำำ�นักั งานศาลปกครองดำำ�เนิินการพััฒนาศัักยภาพบุุคลากรศาลปกครอง ประจำำ�ปีงี บประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ แบ่่งออกเป็็น ๒ กลุ่่�ม ได้้แก่่
๑) การพััฒนาตุุลาการศาลปกครอง เป็็นการพััฒนาตุุลาการศาลปกครองตามความก้้าวหน้้าในสายอาชีีพและ
การพััฒนาต่่อเนื่่�องระหว่่างปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ตุ� ลุ าการศาลปกครองผ่่านการจััดโครงการต่่าง ๆ เช่่น โครงการพััฒนาสมรรถนะ
ของตุุลาการศาลปกครองและบุุคลากรศาลปกครองให้้สอดรัับกัับตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด จำำ�นวน
๒ กิิจกรรม โครงการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิหารจััดการคดีีและความเชี่่�ยวชาญของบุุคลากรเพื่่�อให้้การพิิจารณา
พิิพากษาคดีีและการบัังคัับคดีีมีีมาตรฐาน และรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น จำำ�นวน ๓ กิิจกรรม โครงการเพิ่่�มศัักยภาพของบุุคลากร
ให้้พร้อ้ มรัับกัับการเปลี่่ย� นแปลงและการขัับเคลื่่อ� นศาลปกครองอิิเล็็กทรอนิิกส์์ และการเสริิมสร้้างศัักยภาพของตุุลาการ
ศาลปกครอง (จััดโดยสถาบัันภายนอก) รวม ๕ หลัักสููตร
๒) การพััฒนาข้้าราชการฝ่่ายศาลปกครอง เป็็นการพััฒนาพนัักงานคดีีปกครองและบุุคลากรในสายงาน
สนัับสนุุน ตามแผนปฏิิบัติั ริ าชการตลอดจนนโยบายของผู้้บ� ริิหารสำำ�นักั งานศาลปกครอง โดยมุ่่�งเน้้นในการพััฒนาบุุคลากร
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รายงานประจำำ �ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศาลปกครองและสำำ �นัั กงานศาลปกครอง
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ของสำำ�นักั งานศาลปกครองตามความก้้าวหน้้าในสายอาชีีพ การเสริิมสร้้างศัักยภาพและความเชี่่ย� วชาญเฉพาะด้้านในการ
ปฏิิบััติิงาน คุุณธรรม จริิยธรรม และวััฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) รวมทั้้�งการส่่งบุุคลากรไปศึึกษาอบรมใน
หน่่วยงานภายนอก เพื่่�อเสริิมสร้้างศัักยภาพบุุคลากรของสำำ�นักั งานศาลปกครองให้้มีีความเชี่่ย� วชาญและสมรรถนะสููงขึ้้น�
สรุุปผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
๒.๑) การพััฒนาพนัักงานคดีีปกครองและบุุคลากรในสายงานสนัับสนุุน ตามโครงการพััฒนาสมรรถนะ
ของตุุลาการศาลปกครองและบุุคลากรศาลปกครองให้้สอดรัับกัับตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด  โครงการเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการบริิหารจััดการคดีีและความเชี่่�ยวชาญของบุุคลากรเพื่่�อให้้การพิิจารณาพิิพากษาคดีีและการบัังคัับคดีี
มีีมาตรฐาน และรวดเร็็วยิ่่ง� ขึ้้น� และโครงการเพิ่่�มศัักยภาพของบุุคลากรให้้พร้อ้ มรัับกัับการเปลี่่ย� นแปลงและการขัับเคลื่่อ� น
ศาลปกครองอิิเล็็กทรอนิิกส์์ จำำ�นวน ๙ กิิจกรรม
๒.๒) การพััฒนาบุุคลากรระดัับเชี่่�ยวชาญและระดัับชำำ�นาญการพิิเศษ ตามโครงการฝึึกอบรมหลัักสููตร
การเสริิมสร้้างทัักษะด้้านการบริิหาร เพื่่�อเสริิมสร้้างทัักษะทางการบริิหารและเตรีียมความพร้้อมในการก้้าวสู่่�การเป็็น
นัักบริิหารที่่มีีวิ
� สัิ ยั ทััศน์์มีีสมรรถนะสููงในการขัับเคลื่่อ� นงานของศาลปกครองให้้กับั กลุ่่�มเป้้าหมายซึ่่ง� เป็็นผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นักั
ผู้้เ� ชี่่ย� วชาญ ผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�ม ศููนย์์ หรืือบุุคลากรระดัับเชี่่ย� วชาญ โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำำ�เนิินการจััดอบรม
รุ่่�นที่่� ๑ จำำ�นวน ๕๖ คน และรุ่่�นที่่� ๒ ซึ่่�งจะดำำ�เนิินการจััดอบรมในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการดำำ�เนิินงานที่่� สำำ�คััญในด้้านอื่่� นๆ

๑) การพััฒนาระบบการฝึึกอบรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Training) สำำ�นักั งานศาลปกครองได้้กำำ�หนดให้้มีีโครงการ
พััฒนาระบบการฝึึกอบรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Training) เพื่่�อใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพระบบการบริิหาร
จััดการการฝึึกอบรม ลดความซ้ำำ��ซ้้อนและปริิมาณกระดาษที่่�ต้้องใช้้ในการดำำ�เนิินการ และสามารถติิดตามประเมิินผล
สััมฤทธิ์์�ของการฝึึกอบรมได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพมากยิ่่ง� ขึ้้น� และครอบคลุุมกระบวนบริิหารจััดการการฝึึกอบรมทั้้�งระบบ
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จััดฝึกึ อบรมการใช้้งานระบบการฝึึกอบรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Training) ให้้กับั บุุคลากรสำำ�นักั งาน
ศาลปกครองที่่�เป็็นผู้้�ใช้้งานและผู้้�ดููแลระบบ จำำ�นวนกว่่า ๖๕๐ คน และเปิิดระบบให้้บุุคลากรสำำ�นัักงานศาลปกครอง
ใช้้ในการจััดทำำ�แผนพััฒนาบุุคลากรสำำ�นัักงานศาลปกครองอย่่างเต็็มรููปแบบในวัันที่่� ๑ ตุุลาคม ๒๕๖๔ เป็็นต้้นไป
๒) การจััดทำำ�แผนพััฒนารายบุุคคล (Individual Development Plan: IDP) ของบุุคลากรสำำ�นัักงาน
ศาลปกครอง สำำ�นัักงานศาลปกครองได้้นำำ�แผนพััฒนารายบุุคคล (Individual Development Plan: IDP) มาใช้้เป็็น
เครื่่อ� งมืือในการพััฒนาบุุคลากรอย่่างเป็็นระบบ โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กำำ�หนดให้้หน่่วยงานในสัังกััดสำำ�นักั งาน
ศาลปกครอง จำำ�นวน ๕ หน่่วยงาน เป็็นหน่่วยงานนำำ�ร่่องในการจััดทำำ�แผนพััฒนารายบุุคคล กำำ�หนดจำำ�นวนชั่่�วโมง
การพััฒนา ๑๘ ชั่่�วโมงต่่อคนต่่อปีี ซึ่่�งบุุคลากรทั้้�ง ๕ หน่่วยงานสามารถผ่่านการพััฒนาตนเองได้้ตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนด 
และได้้ขยายผลการจััดทำำ�แผนพััฒนารายบุุคคลให้้ครอบคลุุมทุุกหน่่วยงาน โดยให้้บุุคลากรสำำ�นัักงานศาลปกครอง
ทุุกคน ยกเว้้นผู้้ดำ� ำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นักั  จััดทำำ�แผนพััฒนารายบุุคคลในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำำ�นวน
ชั่่�วโมงในการพััฒนา ๓๐ ชั่่�วโมงต่่อคนต่่อปีี และจำำ�นวน ๖๐ ชั่่�วโมงต่่อคนต่่อปีี ภายใน ๔ ปีี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗)
๓) งานพััฒนาระบบการเรีียนรู้้อ� อนไลน์์ OAC Academy สำำ�นักั งานศาลปกครองได้้จัดทำ
ั ำ�พื้้น� ที่่แ� ห่่งการเรีียนรู้้�
สำำ�หรัับบุุคลากรศาลปกครองและสำำ�นัักงานศาลปกครอง โดยใช้้ชื่่�อ "OAC Academy" (Office of Administrative
Court Academy) เพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการพััฒนาศัักยภาพและเสริิมสร้้างทัักษะให้้กัับบุุคลากรทุุกระดัับให้้มุ่่�งสู่่�
วััฒนธรรมการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองแบบออนไลน์์ สามารถเข้้าถึึงองค์์ความรู้้�ได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลา ตามความสนใจในรููปแบบ
MOOC (Massive Open Online Course) ตามมาตรฐาน edX นำำ�เสนอบทเรีียนต่่าง ๆ ผ่่านอิินเทอร์์เน็็ตและให้้ผู้้�เรีียน
ลงทะเบีียนเข้้าเรีียน โดยเริ่่�มดำำ�เนิินการตั้้�งแต่่ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็็นต้้นมา ซึ่่�งในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ได้้นำำ�บทเรีียนที่่�เป็็นการเรีียนการสอนที่่�ผ่่านมาย้้อนหลัังไม่่เกิิน ๒ ปีี และได้้รัับอนุุญาตให้้เผยแพร่่พร้้อมปรัับให้้
เหมาะสมกัับการเรีียนออนไลน์์ผ่่าน oacacademy.admincourt.go.th จำำ�นวน ๑๑ บทเรีียน
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การเสริิมสร้้างวััฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) และองค์ ์กรแห่่ งความสุุ ข

ศาลปกครองเล็็งเห็็นความสำำ�คััญของวััฒนธรรมองค์์กร โดยเริ่่�มต้้นกำำ�หนดไว้้ในแผนยุุทธศาสตร์์ศาลปกครอง
ฉบัับที่่� ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔) ภายใต้้ยุทุ ธศาสตร์์ที่่� ๒ การพััฒนาระบบบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์และการสร้้างวััฒนธรรม
องค์์กร ซึ่่�งในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้้เริ่่�มดำำ�เนิินการศึึกษาวิิจััย เรื่่�อง “วััฒนธรรมองค์์กรที่่�พึึงประสงค์์ของ
ศาลปกครอง” เพื่่�อศึึกษาวััฒนธรรมที่่�เป็็นอยู่่� และที่่�ควรจะเป็็นของศาลปกครอง และในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
ได้้จัดั กิิจกรรมเปิิดตััววััฒนธรรมศาลปกครอง หรืือ TRUST ขึ้้�นเป็็นครั้้ง� แรก และได้้ดำำ�เนิินกิิจกรรมเรื่่อ� ยมา จนกระทั่่�ง
ในปีีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้้ดำำ�เนิินการสำำ�รวจความคิิดเห็็น
เกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมของบุุคลากรศาลปกครองที่่�ปฏิิบััติิงานโดยยึึดวััฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) ได้้ดำ�ำ เนิินการ
รวม ๔ ครั้้�ง ผลการสำำ�รวจปรากฏว่่า บุุคลากรศาลปกครองปฏิิบััติิงานโดยยึึดวััฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST)
ในภาพรวมทั้้�ง ๕ เรื่่อ� งอย่่างเด่่นชััดและสม่ำำ��เสมอ คิิดเป็็นร้้อยละ ๗๕.๙ ๗๐.๕ ๖๐.๒ และ ๖๘.๙ ของผู้้ต� อบแบบสำำ�รวจ
ทั้้�งหมด ตามลำำ�ดัับ
ผลการสำำ�รวจทั้้�ง ๔ ครั้้�ง มีีความคล้้ายคลึึงกััน กล่่าวคืือ วััฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) ที่่�บุุคลากรแสดงออก
อย่่างเด่่นชััดและสม่ำำ��เสมอมากที่่�สุุด คืือ ถููกต้้อง (Righteousness) และน้้อยที่่�สุุด คืือ มีีมาตรฐาน (Standard)
ทั้้�งนี้้� ในการสำำ�รวจปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีความคิิดเห็็นเพิ่่�มเติิมจากบุุคลากรเกี่่�ยวกัับการเสริิมสร้้าง
วััฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) ที่่�พบจากการสำำ�รวจ ได้้แก่่ วััฒนธรรมเรื่่�องมีีมาตรฐาน (Standard) เป็็นวััฒนธรรม
ที่่�บุุคลากรเห็็นว่่าควรเสริิมสร้้างให้้เกิิดอย่่างเร่่งด่่วนมากที่่�สุุด รองลงมา คืือ ถููกต้้อง (Righteousness) และทำำ�งาน
เป็็นทีีม (Teamwork)
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การเสริิมสร้้างวััฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) ภายใต้้คำำ�จำำ�กัดั ความและตััวแบบ
พฤติิกรรมที่่�พึึงประสงค์์ของวััฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) ได้้ดำำ�เนิินการมาตั้้�งแต่่ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึึง
ปััจจุุบันั  จึึงได้้มีีการสอบทานให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์ปัจั จุุบันั กระชัับ ง่่ายต่่อการสื่่อ� สารและจดจำำ�ของบุุคลากรมากขึ้้น�
คำำ�จำำ�กััดความและตััวแบบพฤติิกรรมของ TRUST (ปรัับปรุุงใหม่่) ดัังนี้้�
๑. โปร่่งใส (Transparency)
คำำ�จำำ�กััดความ : ทำำ�งานอย่่างโปร่่งใส เปิิดเผย ตรงไปตรงมา และตรวจสอบได้้
๒.	ถููกต้้อง (Righteousness)
คำำ�จำำ�กััดความ : ตั้้�งมั่่�นในความถููกต้้อง ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต มีีคุุณธรรมจริิยธรรม
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๓. เอกภาพ (Unity)
คำำ�จำำ�กััดความ : เป็็นน้ำำ��หนึ่่�งใจเดีียวกััน มีีความรัักภัักดีีและภาคภููมิิใจในองค์์กร
๔.	มีีมาตรฐาน (Standard)
คำำ�จำำ�กััดความ : ทำำ�งานอย่่างมืืออาชีีพ มีีมาตรฐานด้้วยเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย
๕.	ทำำ�งานเป็็นทีีม (Teamwork)
คำำ�จำำ�กััดความ : ทำำ�งานด้้วยความร่่วมมืือร่่วมใจอย่่างเข้้มแข็็ง เคารพให้้เกีียรติิซึ่่�งกัันและกััน
นอกจากการให้้ความสำำ�คััญกัับการส่่งเสริิมค่่านิิยมหลัักของศาลปกครองและวััฒนธรรมศาลปกครองแล้้ว
สำำ�นัักงานศาลปกครองยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการส่่งเสริิมให้้บุุคลากรในองค์์กรมีีสุุขภาวะที่่�ดีีและมีีความสุุขในการ
ทำำ�งาน เพื่่�อส่่งมอบผลงานที่่�รวดเร็็ว มีีคุุณภาพแก่่บุุคลากรภายในองค์์กรและผู้้�รัับบริิการซึ่่�งเป็็นการส่่งต่่อ
ความสุุขสู่่�ประชาชนและสัังคมโดยรวม
นัับตั้้ง� แต่่สำำ�นักั งานศาลปกครองได้้ดำำ�เนิินโครงการเสริิมสร้้างศาลปกครองให้้เป็็นองค์์กรแห่่งความสุุขอย่่างยั่่ง� ยืืน
ภายใต้้ความร่่วมมืือทางวิิชาการกัับสำำ�นักั งานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.) อย่่างเป็็นทางการมาตั้้ง� แต่่
วัันที่่� ๑๐ กัันยายน ๒๕๖๑ ตามเจตนารมณ์์ในการส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีและการเสริิมสร้้างองค์์กรแห่่งความสุุขของ
ศาลปกครอง ภายใต้้แนวคิิด “ก้้าวแห่่งความสุุข...ก้้าวตามรอยพ่่อ...เพื่่�อสร้้างองค์์กรแห่่งความสุุขอย่่างยั่่�งยืืน” และ
วิิสััยทััศน์์การบริิหารราชการสำำ�นัักงานศาลปกครองของเลขาธิิการสำำ�นัักงานศาลปกครอง “งานได้้ผล คนมีีความสุุข”
และมุ่่�งเน้้นหลัักการ 3P ได้้แก่่ มิติิ กิ ารเสริิมสร้้างคุุณภาพชีีวิิตและความสุุขในการทำำ�งานของบุุคลากรตามตััวแบบความสุุข
๘ ประการ (Happy 8) ของ สสส. (P1: People Focus) การเสริิมสร้้างผลการดำำ�เนิินงานขององค์์กร (P2: Performance
Focus) และการเสริิมสร้้างบรรยากาศในการทำำ�งานสู่่�สถานที่่�ทำำ�งานสุุขภาวะ (Healthy Workplace) (P3: Place
Focus) ผลลััพธ์ที่์ เ่� กิิดจากความสำำ�เร็็จของการดำำ�เนิินงานโครงการฯ ที่่ทุ� กุ หน่่วยงานได้้ร่ว่ มกัันขัับเคลื่่อ� น พบว่่า โครงการฯ
ดัังกล่่าวสามารถยกระดัับความสุุขของบุุคลากรศาลปกครองในภาพรวมจาก ๗๗.๒๐ คะแนน ในปีีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็็น ๗๗.๕๐ คะแนน ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๗๙.๐๐ คะแนน ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลดลงเล็็กน้้อย เป็็น ๗๘.๒ คะแนน หรืือบุุคลากรสำำ�นัักงานศาลปกครองส่่วนใหญ่่
มีีความสุุขโดยรวมอยู่่�ในระดัับมาก (๗๘.๒ คะแนน)
ด้้านความผููกพัันองค์์กรของบุุคลากรสำำ�นัักงานศาลปกครอง ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลการสำำ�รวจ
ความผููกพัันต่่อศาลปกครองของบุุคลากรสำำ�นัักงานศาลปกครอง พบว่่า ระดัับความผููกพัันต่่อศาลปกครองของ
บุุคลากรโดยส่่วนใหญ่่เท่่ากัับ ร้้อยละ ๙๐.๓๐ ของจำำ�นวนผู้ต้� อบแบบสำำ�รวจทั้้�งหมดที่่มีี� ความผููกพัันในระดัับมากขึ้้�นไป
หรืือคิิดเป็็นคะแนนความผููกพัันองค์์กรในภาพรวมเท่่ากัับ ๘๖.๘ คะแนน (จาก ๑๐๐ คะแนน) กล่่าวคืือ บุุคลากรมีีความรู้้�สึกึ
เชื่่�อมั่่�นในองค์์กร ยอมรัับในเป้้าหมายและค่่านิิยมขององค์์กร รู้้�สึึกว่่าตนเองเป็็นส่่วนหนึ่่�งขององค์์กร มีีความเต็็มใจและ
มั่่�นใจ อุุทิิศตนอย่่างเต็็มที่่�ที่่�จะปฏิิบััติิงานเพื่่�อองค์์กร มีีความซื่่�อสััตย์์ จงรัักภัักดีีโดยไม่่คิิดจะลาออกจากองค์์กร โดยด้้าน
ที่่�บุุคลากรกลุ่่�มตััวอย่่างให้้คะแนนมากที่่�สุุด คืือ การทำำ�งานอย่่างเต็็มกำำ�ลัังความสามารถ  เพราะงานเป็็นส่่วนหนึ่่�งใน
ความสำำ�เร็็จของศาลปกครอง (Strive) (๙๕ คะแนน) รองลงมา คืือ มีีความภาคภููมิิใจที่่ไ� ด้้ทำำ�งานที่่ศ� าลปกครอง (๙๒ คะแนน)
และการกล่่าวถึึงองค์์กรในทางที่่�ดีีหรืือทางบวก (Say) ๙๐.๔ คะแนน ตามลำำ�ดัับ
ผลสััมฤทธิ์์�จากการส่่งเสริิมค่่านิิยมหลัักของศาลปกครอง วััฒนธรรมศาลปกครอง และองค์์กรแห่่งความสุุข
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้้มีีส่่วนสำำ�คััญในการเสริิมสร้้างให้้บุุคลากรศาลปกครองปฏิิบััติิตนสอดคล้้องกัับ
ค่่านิิยมหลัักและวััฒนธรรมศาลปกครอง ในการมุ่่�งอำำ�นวยความยุุติธิ รรมแก่่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็็ว บุุคลากร
ของศาลปกครองเป็็นผู้้�มีีสุุขภาวะที่่�ดีีและมีีความสุุขในการทำำ�งาน สามารถปฏิิบััติิงานในหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ สามารถส่่งมอบผลงานที่่�รวดเร็็ว มีีคุุณภาพแก่่บุุคลากรภายในองค์์กรและผู้้�รัับบริิการ
ซึ่่�งเป็็นการส่่งต่่อความสุุขสู่่�ประชาชนและสัังคมโดยรวม ดัังผลการสำำ�รวจความเชื่่�อมั่่�นของประชาชนต่่อการอำำ�นวย
ความยุุติิธรรมของศาลปกครอง ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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ผลการสำำ�รวจประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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ร้้อยละของประชาชนที่่� มีี ความเชื่่� อมั่่�น
ต่่ อการอำำ�นวยความยุุ ติิธรรมของศาลปกครอง
ร้้อยละ ๙๐.๓๗
ร้้อยละของประชาชนผู้้�รัับบริิการที่่� มีี
ความพึึงพอใจต่่ อคุุ ณภาพการให้้บริิการ
ของศาลปกครอง ร้้อยละ ๙๐.๘๒

หมายเหตุุ :
สามารถอ่่ า นบทความ
การเสริิมสร้้างวััฒนธรรม
ศาลปกครอง (TRUST)
และองค์์ ก รแห่่ ง ความสุุ ข
เพิ่่�มเติิมได้้ใน QR Code

https://bit.ly/3PdYoiA

๗.

การประเมิินคุุ ณธรรมและความโปร่่ งใสในการดำำ�เนิินงานของสำำ�นัก
ั งาน
ศาลปกครอง ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ ประเด็็นที่่� ๒๑ การต่่อต้้านการทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) กำำ�หนดให้้การประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) เป็็น “มาตรการป้้องกัันการทุุจริิตเชิิงรุุก” ที่่�หน่่วยงานภาครััฐทั่่�วประเทศจะต้้อง
ดำำ�เนิินการ โดยในระยะแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) กำำ�หนดค่่าเป้้าหมายให้้หน่่วยงานภาครััฐมีีผลการประเมิิน ITA
ผ่่านเกณฑ์์ในระดัับ ๘๕ คะแนนขึ้้�นไป มีีสััดส่่วนไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ ๘๐ และคณะรััฐมนตรีีมีีมติิเมื่่�อวัันที่่� ๒๓ มกราคม
๒๕๖๑ เห็็นชอบให้้หน่่วยงานภาครััฐทุุกหน่่วยงานเข้้าร่่วมการประเมิิน ITA ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
โดยใช้้แนวทางและเครื่่�องมืือการประเมิินตามที่่�สำำ�นัักงาน ป.ป.ช. กำำ�หนด และแผนแม่่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปีี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) กำำ�หนดให้้การประเมิิน ITA ของสำำ�นักั งานศาลปกครองเป็็นตััวชี้้วั� ดั ในแผนแม่่บทศาลปกครองด้้วย
สำำ�นัักงานศาลปกครองได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงาน
ของหน่่ ว ยงานภาครัั ฐ (ITA) จึึ ง เข้้ า ร่่ ว มการประเมิิ น ITA ตั้้� ง แต่่ ปีี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึึ ง ปัั จ จุุ บัั น
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โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลการประเมิิน ITA ของสำำ�นักั งานศาลปกครองได้้คะแนนเท่่ากัับ ๙๕.๕๔ คะแนน
จากคะแนนเต็็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่่�ในระดัับ AA (๙๕.๐๐ - ๑๐๐ คะแนน) หมายถึึง หน่่วยงานสามารถดำำ�เนิินการได้้
ครบถ้้วนตามตััวชี้้�วััดและหลัักเกณฑ์์การประเมิิน ITA โดยสามารถบรรลุุความสำำ�เร็็จในการเป็็นหน่่วยงานต้้นแบบ
ด้้านคุุณธรรมและความโปร่่งใสให้้แก่่หน่่วยงานอื่่�น ๆ ได้้ จากผลคะแนนในระดัับ AA ส่่งผลให้้สำำ�นัักงานศาลปกครอง
ได้้รัับรางวััลประกาศเกีียรติิคุุณเชิิดชููเกีียรติิ (หน่่วยงานที่่�มีีคะแนนมากกว่่า ๙๕ คะแนนขึ้้�นไป)
ปััจจััยสำำ�คัญ
ั ที่่ทำ� ำ�ให้้การดำำ�เนิินงานประสบผลสำำ�เร็็จและบรรลุุเป้้าหมาย เนื่่�องจากผู้้บ� ริิหารสำำ�นักั งานศาลปกครอง
ให้้ความสำำ�คััญกัับการดำำ�เนิินงานดัังกล่่าว โดยมีีการตั้้�งคณะกรรมการดำำ�เนิินการตามเกณฑ์์การประเมิินคุุณธรรมและ
ความโปร่่งใส (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำำ�นัักงานศาลปกครอง การแต่่งตั้้�งคณะทำำ�งาน
ในด้้านต่่าง ๆ และทุุกหน่่วยงานในสัังกััดสำำ�นัักงานศาลปกครองได้้ร่่วมกัันผลัักดัันและขัับเคลื่่�อนให้้การดำำ�เนิินงานตาม
แผนป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตของสำำ�นักั งานศาลปกครองแล้้วเสร็็จลุุล่ว่ งไปได้้ด้ว้ ยดีี ตลอดจนเน้้นย้ำำ��ในการชี้้แ� จง
สื่่�อสารสร้้างความเข้้าใจให้้กัับบุุคลากรของสำำ�นัักงานศาลปกครอง

ส่่ วนที่่�

๓

การวิิ เคราะห์์ ผลการดำำ �เนิิ นงาน
๑. ผลสััมฤทธิ์์�หรืือประโยชน์์ที่่�ได้้รัับจากการใช้้จ่่ายงบประมาณ  ประจำำ�ปีีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. ปััญหาอุุปสรรคและแนวทางแก้้ไข
๓. การประเมิิน ผลสััมฤทธิ์์� จ ากการเบิิ ก จ่่ า ยเบี้้� ย ประชุุ มสำำ� หรัั บข้้ า ราชการตุุ ล าการ
ศาลปกครองที่่เ� ข้้าร่่วมการประชุุมที่่ป� ระชุุมใหญ่่ตุลุ าการในศาลปกครองสููงสุุด (ตั้้ง� แต่่
วัันที่่� ๑๐ มีีนาคม - ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๔)
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ผลสัั มฤทธิ์์� หรืื อประโยชน์์ ที่่�ได้้ รัับจากการใช้้ จ่่ายงบประมาณ
ประจำำ �ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สำำ�นักั งานศาลปกครองได้้รับั การจััดสรรงบประมาณตามพระราชบััญญััติงิ บประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีงี บประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้้�งสิ้้�น จำำ�นวน ๒,๔๗๑,๒๘๕,๑๐๐ บาท ประกอบด้้วย
(๑) แผนงานบุุคลากรภาครััฐ ๑,๙๒๗,๒๓๒,๔๐๐ บาท 
(๒) แผนงานพื้้�นฐาน ๕๔๔,๐๕๒,๗๐๐ บาท 
๑.

�
ผลสััมฤทธิ์์หรืือประโยชน์์
ที่่�ได้้รับ
ั จากการใช้้จ่่ายงบประมาณ

ผลสััมฤทธิ์์� : ประชาชนได้้รัับการอำำ�นวยความยุุติิธรรมทางปกครองด้้วยความรวดเร็็วและเป็็นธรรม และ
หน่่วยงานทางปกครองและเจ้้าหน้้าที่่ข� องรััฐมีีหลัักปฏิิบัติั ที่ิ เ่� ป็็นบรรทััดฐานในการใช้้อำำ�นาจทางปกครองที่่เ� ป็็นธรรม
ผลสััมฤทธิ์์ �และประโยชน์์ที่่�คาดว่่ าจะได้้รับ
ั

ผลสััมฤทธิ์์� : ประชาชนได้้รัับการอำำ�นวยความยุุติิธรรมทางปกครอง
ด้้วยความรวดเร็็วและเป็็นธรรม และหน่่วยงานทางปกครองและ
เจ้้ าหน้้ าที่่� ข องรัั ฐมีีหลััก ปฏิิบััติิที่่�เป็็น บรรทััดฐานในการใช้้ อำำ� นาจ
ทางปกครองที่่�เป็็นธรรม
๑)	ตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ : ร้้อยละของประชาชนที่่�มีีความเชื่่�อมั่่�น
ต่่อการอำำ�นวยความยุุติิธรรมของศาลปกครอง
๒)	ตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ : ร้้อยละของหน่่วยงานทางปกครองและ
เจ้้าหน้้าที่่ข� องรััฐที่่นำ� �คำ
ำ �วิ
ำ นิิ จิ ฉััยของศาลปกครองไปใช้้เป็็นแนวปฏิิบัติั ิ
ราชการ
๓)	ตััวชี้้�วัดั เชิิงปริิมาณ : จำำ�นวนคดีีที่่ศ� าลปกครองพิิจารณาแล้้วเสร็็จ
๔)	ตััวชี้้�วัดั เชิิงปริิมาณ : ร้้อยละของคดีีที่่ดำ� �ำ เนิินการบัังคัับคดีีแล้้วเสร็็จ
๕)	ตััวชี้้�วััดเชิิงปริิมาณ : จำำ�นวนหน่่วยงานทางปกครองที่่�ได้้รัับ
หลัักกฎหมายที่่เ� ป็็นแนวทางการปฏิิบัติั ริ าชการจากคำำ�วินิิ จิ ฉััยของ
ศาลปกครอง

หน่่ วยนัับ

ค่่ า
เป้้ าหมาย
ปีี ๒๕๖๔

ผลการดำำ�เนิินงาน

ร้อยละ

๙๐

๙๐.๓๗

ร้อยละ

๙๐

๘๕.๒๗

๑๖,๒๐๐
๕๐
๙,๐๐๐

๑๐,๘๑๗
๖๒.๑๔
๙,๖๒๖

คดี
ร้อยละ
หน่วยงาน

ผลการปฏิิบััติิงานตามตััวชี้้�วััดด้้านงบประมาณ มีีตััวชี้้�วััดทั้้�งหมด ๕ ตััวชี้้�วััด แบ่่งเป็็น ตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ จำำ�นวน
๒ ตััวชี้้�วััด และตััวชี้้�วััดเชิิงปริิมาณ จำำ�นวน ๓ ตััวชี้้�วััด สรุุปผลการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
๑)	ตััวชี้้�วัดั เชิิงคุุณภาพ : ร้้อยละของประชาชนที่่มีี� ความเชื่่อ� มั่่�นต่่อการอำำ�นวยความยุุติธิ รรมของศาลปกครอง
ค่่าเป้้าหมาย ร้้อยละ ๙๐ โดยมีีผลการสำำ�รวจความเชื่่�อมั่่�นฯ ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คิิดเป็็นร้้อยละ ๙๐.๓๗
และเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ร้้อยละ ๘๘.๐๕) คิิดเป็็นร้้อยละ ๒.๓๒
๒)	ตััวชี้้�วัดั เชิิงคุุณภาพ : ร้้อยละของหน่่วยงานทางปกครองและเจ้้าหน้้าที่่ข� องรััฐที่่นำ� �คำ
ำ �วิ
ำ นิิ จิ ฉััยของศาลปกครอง
ไปใช้้เป็็นแนวปฏิิบััติิราชการ ค่่าเป้้าหมาย ร้้อยละ ๙๐ มีีหน่่วยงานที่่�ได้้รัับหนัังสืือแนวทางการปฏิิบััติิราชการจาก
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คำำ�วิินิิจฉััยของศาลปกครองสููงสุุด  ประจำำ�ปีี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำำ�นวน ๙,๓๖๕ หน่่วยงานได้้ตอบแบบสอบถามการนำำ�
คำำ�วิินิิจฉััยของศาลปกครองไปใช้้เป็็นแนวปฏิิบััติิราชการ ส่่งให้้สำำ�นัักงานศาลปกครอง จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น ๑,๑๐๐ ชุุด 
โดยมีีหน่่วยงานตอบว่่ามีีการนำำ�คำำ�วิินิิจฉััยของศาลปกครองไปใช้้เป็็นแนวปฏิิบััติิราชการ จำำ�นวน ๙๓๘ หน่่วยงาน
คิิดเป็็นร้้อยละ ๘๕.๒๗ ของหน่่วยงานที่่�ตอบแบบสอบถามทั้้�งหมด และลดลงจากปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ร้้อยละ
๘๗.๒๗) คิิดเป็็นร้้อยละ ๒.๐๐
๓)	ตััวชี้้�วัดั เชิิงปริิมาณ : จำำ�นวนคดีีที่่ศ� าลปกครองพิิจารณาแล้้วเสร็็จ กำำ�หนดค่่าเป้้าหมายรวมทั้้�งปีีงบประมาณ 
๑๖,๒๐๐ คดีี มีีผลการดำำ�เนิินงานตั้้�งแต่่วัันที่่� ๑ ตุุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๔ รวม ๑๐,๘๑๗ คดีี  แม้้ว่่า
จะต่ำำ��กว่่าค่่าเป้้าหมาย ๕,๓๘๓ คดีี แต่่เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑๐,๗๔๗ คดีี) จำำ�นวน ๗๐ คดีี 
๔)	ตััวชี้้�วัดั เชิิงปริิมาณ : ร้้อยละคดีีที่่ดำ� ำ�เนิินการบัังคัับแล้้วเสร็็จ ค่่าเป้้าหมายร้้อยละ ๕๐ มีีผลการดำำ�เนิินงาน
คิิดเป็็นร้้อยละ ๖๒.๑๔ สููงกว่่าค่่าเป้้าหมาย ร้้อยละ ๑๒.๑๔ และเพิ่่�มขึ้้น� จากปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ร้้อยละ ๔๔.๗๓)
คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๗.๔๑
๕)	ตััวชี้้�วัดั เชิิงปริิมาณ : จำำ�นวนหน่่วยงานทางปกครองที่่ไ� ด้้รับั หลัักกฎหมายที่่เ� ป็็นแนวทางการปฏิิบัติั ริ าชการ
จากคำำ�วิินิิจฉััยของศาลปกครอง ค่่าเป้้าหมาย ๙,๐๐๐ หน่่วยงาน มีีหน่่วยงานที่่�ได้้รัับหนัังสืือแนวทาง การปฏิิบััติิ
ราชการจากคำำ�วิินิิจฉััยของศาลปกครองสููงสุุด  ประจำำ�ปีี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำำ�นวน ๙,๖๒๖ หน่่วยงาน สููงกว่่าค่่าเป้้าหมาย
จำำ�นวน ๖๒๖ หน่่วยงาน และเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๙,๖๒๕ หน่่วยงาน) จำำ�นวน ๑ หน่่วยงาน
กล่่าวโดยสรุุป ผลสััมฤทธิ์์�หรืือประโยชน์์ที่่�ได้้รัับจากการปฏิิบััติิงาน สำำ�นัักงานศาลปกครองได้้ดำ�ำ เนิินกิิจกรรม
และดำำ�เนิินการใช้้จ่่ายงบประมาณสอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ของการใช้้จ่่ายงบประมาณ ตลอดจนสนองต่่อภารกิิจของ
ศาลปกครอง เพื่่�อให้้ประชาชนได้้รัับการอำำ�นวยความยุุติิธรรมทางปกครองในการพิิจารณาพิิพากษาคดีีและการบัังคัับ
คดีีปกครอง หน่่วยงานทางปกครองและเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐมีีหลัักปฏิิบััติิที่่�เป็็นแนวทางการปฏิิบััติิราชการจากคำำ�วิินิิจฉััย
ของศาลปกครองที่่�เป็็นบรรทััดฐานในการใช้้อำำ�นาจทางปกครอง โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีีผลการดำำ�เนิินงาน
บรรลุุค่า่ เป้้าหมายที่่กำ� ำ�หนด จำำ�นวน ๓ ตััวชี้้�วัดั ได้้แก่่ “ร้้อยละของประชาชนที่่มีี� ความเชื่่อ� มั่่น� ต่่อการอำำ�นวยความยุุติธิ รรม
ของศาลปกครอง” “ร้้อยละของคดีีที่่�ดำำ�เนิินการบัังคัับคดีีแล้้วเสร็็จ” และ “จำำ�นวนหน่่วยงานทางปกครองที่่�ได้้รัับ
หลัักกฎหมายที่่�เป็็นแนวทางการปฏิิบััติิราชการจากคำำ�วิินิิจฉััยของศาลปกครอง” และมีีผลการดำำ�เนิินงานไม่่บรรลุุ
ค่่าเป้้าหมาย จำำ�นวน ๒ ตััวชี้้�วััด ได้้แก่่ “ร้้อยละของหน่่วยงานทางปกครองและเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐที่่�นำำ�คำำ�วิินิิจฉััยของ
ศาลปกครองไปใช้้เป็็นแนวปฏิิบััติิราชการ” และ “จำำ�นวนคดีีที่่�ศาลปกครองพิิจารณาแล้้วเสร็็จ”
๒.	ปัั ญหาอุุ ปสรรคและแนวทางแก้้ไข

ศาลปกครองได้้กำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ว่่า “อำำ�นวยความยุุติิธรรมทางปกครองด้้วยความเป็็นธรรม รวดเร็็ว ทัันสมััย
เพื่่�อเสริิมสร้้างธรรมาภิิบาลในสัังคม และเป็็นศาลแห่่งความเป็็นเลิิศ” โดยได้้ขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานในการอำำ�นวย
ความยุุติิธรรมและภารกิิจต่่าง ๆ เพื่่�อให้้บรรลุุวิิสััยทััศน์์ แต่่ยัังคงมีีปััญหา/อุุปสรรคบางประการที่่�มีีผลต่่อการดำำ�เนิินงาน
ของศาลปกครองและสำำ�นัักงานศาลปกครอง สรุุปได้้ดัังนี้้�
๒.๑	ปััญหาอุุปสรรคในการดำำ�เนิินงาน
๒.๑.๑ ปััญหาความล่่าช้้าในการอำำ�นวยความยุุติิธรรมทางปกครอง หรืือความล่่าช้้าในการพิิจารณา
พิิพากษาคดีี จากผลการดำำ�เนิินงานตามตััวชี้้วั� ดั ในการใช้้จ่า่ ยงบประมาณที่่ผ่� า่ นมา ตั้้�งแต่่ปีงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔
มีีผลการดำำ�เนิินงานไม่่บรรลุุค่่าเป้้าหมายอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งศาลปกครองได้้พยายามที่่�จะหาวิิธีีการดำำ�เนิินการพิิจารณา
พิิพากษาคดีีให้้รวดเร็็วขึ้้�น แต่่ก็็ยัังมีีจำำ�นวนคดีีที่่�แล้้วเสร็็จน้้อยกว่่าจำำ�นวนคดีีที่่�เข้้าสู่่�การพิิจารณาของศาลปกครอง
ที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นในแต่่ละปีี ทำำ�ให้้มีีคดีีที่่�อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการสะสมอยู่่�เป็็นจำำ�นวนมาก อาจเนื่่�องมาจากสาเหตุุต่่าง ๆ ดัังนี้้�
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(๑)	อััตรากำำ�ลังั ของตุุลาการศาลปกครองไม่่สอดคล้้องกัับปริิมาณคดีีปกครองที่่มีีจำ
� ำ�นวนเพิ่่�ม
มากขึ้้�น ซึ่่�งสำำ�นัักงานศาลปกครองได้้ดำำ�เนิินการสรรหาตุุลาการศาลปกครองมาอย่่างต่่อเนื่่�อง แต่่ผลการสรรหาตุุลาการ
ศาลปกครองไม่่เป็็นไปตามเป้้าหมายที่่กำ� �ำ หนด เพราะในการคััดเลืือกบุุคลากรมาดำำ�รงตำำ�แหน่่งตุุลาการศาลปกครองกำำ�หนด
มาตรฐานเพื่่�อให้้ได้้บุุคลากรที่่�มีีคุุณภาพสููง เนื่่�องจากต้้องพิิจารณาพิิพากษาคดีีที่่�มีีผลกระทบต่่อประชาชนจำำ�นวนมาก
นอกจากนี้้� ตุุลาการศาลปกครองที่่�ผ่่านการคััดเลืือกซึ่่�งมีีอยู่่�จำำ�นวนน้้อย จะยัังไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ทัันทีี 
ต้้องผ่่านการอบรมตามเกณฑ์์ที่่�คณะกรรมการตุุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) กำำ�หนด  เป็็นเวลาประมาณ  ๑ ปีี จึึงจะ
สามารถพิิจารณาพิิพากษาคดีีในศาลได้้ ประกอบกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ที่่�มีีการแพร่่ระบาดมาอย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. ๒๕๖๓ และรุุนแรงมากขึ้้�นในช่่วงปีี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทำำ�ให้้
การสรรหาตุุลาการศาลปกครองมีีความล่่าช้้า ไม่่แล้้วเสร็็จภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนด
		
(๒)	ลัักษณะของคดีีปกครองมีีความยุ่่�งยากซัับซ้้อน โดยธรรมชาติิของเรื่่อ� ง และความยุ่่�งยาก
ซัับซ้้อนดัังกล่่าว ยิ่่�งเพิ่่�มขึ้้น� ตามพััฒนาการทางสัังคมและเทคโนโลยีี ทำำ�ให้้ตุลุ าการศาลปกครองอาจมีีความรู้ค้� วามเข้้าใจ
ในองค์์ความรู้้�เฉพาะด้้านไม่่เพีียงพอ ทำำ�ให้้ต้้องใช้้ระยะเวลาในการพิิจารณาพิิพากษาคดีีมากขึ้้�น
๒.๑.๒ การเผยแพร่่ ป ระชาสัั ม พัั น ธ์์ ก ารดำำ� เนิิ น งานของศาลปกครองและสำำ�นัั ก งานศาลปกครอง
ซึ่่ง� สำำ�นักั งานศาลปกครองได้้ดำ�ำ เนิินการจััดฝึกึ อบรม/สััมมนาเพื่่�อให้้ความรู้้เ� กี่่ย� วกัับคดีีปกครองให้้แก่่ประชาชน หน่่วยงาน
ทางปกครอง และเจ้้าหน้้าที่่ข� องรััฐเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี เช่่น ๑) โครงการเสริิมสร้้างความรู้้ค� วามเข้้าใจเกี่่ย� วกัับบทบาทหน้้าที่่�
ของศาลปกครองและการอำำ�นวยความยุุติิธรรมทางปกครองให้้แก่่ประชาชน โดยได้้ดำำ�เนิินการผลิิตสื่่�อประชาสััมพัันธ์์
ในรููปแบบที่่ห� ลากหลาย และเผยแพร่่ให้้กับั ประชาชนทุุกภาคส่่วนผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ ๒) โครงการสรุุปแนวทางการปฏิิบัติั ิ
ราชการจากคำำ�วิินิิจฉััยของศาลปกครอง โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้้จััดทำำ�หนัังสืือแนวทางการปฏิิบััติิราชการ
จากคำำ�วิินิิจฉััยของศาลปกครองสููงสุุด จััดส่่งให้้หน่่วยงานทางปกครองและเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ จำำ�นวน ๙,๖๒๖ หน่่วยงาน
และเผยแพร่่ผ่่านเว็็บไซต์์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ๔) โครงการเสริิมสร้้างเครืือข่่ายความร่่วมมืือ
ด้้านวิิชาการกัับหน่่วยงานภาครััฐและเอกชน โดยได้้จัดทำ
ั �ำ ความร่่วมมืือด้้านวิิชาการกัับสถาบัันการศึึกษาและหน่่วยงานต่่าง ๆ
ในการให้้ความรู้้�ทางวิิชาการเกี่่�ยวกัับกฎหมายปกครอง และกระบวนการยุุติิธรรมทางปกครอง
ถึึงแม้้ว่า่ สำำ�นักั งานศาลปกครองได้้ดำ�ำ เนิินการเผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์การดำำ�เนิินงานหลากหลาย
รููปแบบและหลายช่่องทาง แต่่จากผลการสำำ�รวจ “ร้้อยละของประชาชนที่่�มีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับบทบาทหน้้าที่่�
และการอำำ�นวยความยุุติธิ รรมของศาลปกครอง” ปรากฏว่่า ยัังมีีประชาชนจำำ�นวนหนึ่่�งยัังขาดความรู้้ค� วามเข้้าใจเกี่่ย� วกัับ
บทบาทหน้้าที่่แ� ละการอำำ�นวยความยุุติธิ รรมทางปกครอง เช่่น มีีประชาชนถึึงร้้อยละ ๒๑.๘๔ ที่่ยั� งั เข้้าใจว่่าศาลปกครอง
เป็็นหน่่วยงานสัังกััดกระทรวงยุุติธิ รรม ประชาชนร้้อยละ ๓๑.๙๑ ไม่่ทราบว่่าศาลปกครองมีีระบบการไกล่่เกลี่่ย� ข้้อพิิพาท
ในคดีีปกครองโดยความสมััครใจของคู่่�กรณีี  เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� การเผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์อาจจะยัังไม่่สามารถครอบคลุุม
ถึึงประชาชนทั้้�งหมดได้้
๒.๒ แนวทางแก้้ไข
๒.๒.๑ การบริิหารจััดการคดีี ศาลปกครองได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการบริิหารจััดการคดีี โดยนำำ�กลไกต่่าง ๆ
มาปรัับใช้้ในการดำำ�เนิินงาน ได้้แก่่
๑) การแต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการบริิหารศาลปกครองศึึกษาแนวทางเร่่งรััดการพิิจารณา
คดีีปกครอง
๒) การพััฒนาประสิิทธิิภาพในการทำำ�งาน ซึ่่�งประธานศาลปกครองสููงสุุดได้้ออกคำำ�แนะนำำ�
ประธานศาลปกครองสููงสุุดในการทำำ�งาน เช่่น (๑) ลดขั้้�นตอนการพิิจารณาคดีีในชั้้น� การนั่่�งพิิจารณาคดีีในศาลปกครองสููงสุุด 
(๒) ปรัับปรุุงระบบงานคดีีปกครองในส่่วนของตุุลาการเจ้้าของสำำ�นวนในศาลปกครองชั้้�นต้้นและในศาลปกครองสููงสุุด 
และ (๓) ออกระเบีียบ ก.บ.ศป. ว่่าด้้วยการปฏิิบััติิงานในวัันหยุุดราชการเพื่่�อเร่่งรััดคดีีของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔
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๓) การพััฒนาด้้านเทคโนโลยีี  และจััดทำำ�ระบบสนัับสนุุนการดำำ�เนิินคดีี  เช่่น การพััฒนา
ศาลปกครองอิิเล็็กทรอนิิกส์์ โดยได้้พััฒนาระบบงานเกี่่�ยวกัับการพิิจารณาคดีีและการให้้บริิการประชาชน
๒.๒.๒ การป้้องกัันเชิิงรุุก ในมิิติขิ องการป้้องกัันหรืือบรรเทาไม่่ให้้เกิิดข้้อพิิพาททางปกครอง เป็็นการ
มุ่่�งแก้้ปัญ
ั หาที่่ต้� น้ น้ำำ�� หรืือการทำำ�ให้้ข้อ้ พิิพาทหมดสิ้้�นไปหรืือบรรเทาเบาบางและลดปริิมาณลงไป เช่่น ดำำ�เนิินการวิิเคราะห์์
เหตุุแห่่งการฟ้้องคดีีปกครอง เพื่่�อเสนอแนะแนวทางการปรัับปรุุงวิิธีีปฏิิบััติิราชการต่่อหน่่วยงานทางปกครองอัันจะ
มีีผลต่่อเนื่่�องไปถึึงเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐในหน่่วยงานนั้้�น ๆ และยัังนำำ�ไปสู่่�การค้้นพบหลัักปฏิิบััติิราชการที่่�ดีีอัันได้้มาจาก
คำำ�พิิพากษาบรรทััดฐานของศาลปกครองไปในคราวเดีียวกััน หรืือเรีียกอีีกอย่่างหนึ่่�งก็็คืือ การวางแนวปฏิิบััติิราชการ
ที่่�ดีีจากคำำ�พิิพากษาศาลปกครอง
๒.๒.๓ การพััฒนาระบบต่่าง ๆ เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ประชาชน ได้้แก่่
๑) ระบบงานคดีีปกครองอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Litigation) เพื่่�อให้้ประชาชนที่่ป� ระสงค์์จะยื่่น� ฟ้้องคดีี
สามารถยื่่�นฟ้้องทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ได้้ โดยไม่่ต้้องเดิินทางมาที่่�ศาลปกครอง
๒) ระบบห้้องพิิจารณาคดีีและไต่่สวนอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Courtrooms) เป็็นระบบที่่�ให้้คู่่�กรณีี
สามารถขอใช้้บริิการไต่่สวน/พิิจารณาคดีีผ่่านจอภาพ ลดการเดิินทาง โดยคู่่�กรณีีสามารถเดิินทางไปยัังศาลปกครองที่่ใ� กล้้
และตนเองสะดวกได้้
๓) ระบบชำำ�ระเงิินผ่่านช่่องทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Payment) สำำ�หรัับค่่าธรรมเนีียมศาล 
เพื่่�อให้้คู่่�กรณีีที่่�ยื่่�นฟ้้องคดีีแบบปกติิ (สำำ�นวนคดีีกระดาษ) และกรณีีอุุทธรณ์์ที่่�ศาลปกครองชั้้�นต้้นสามารถชำำ�ระเงิิน
ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Payment)
๔) ระบบบริิการจองคิิวและขอบริิการปรึึกษาแนะนำำ�คดีีปกครองออนไลน์์ด้ว้ ย VDO Call เป็็น
ระบบที่่�พััฒนาขึ้้�นสำำ�หรัับการจองคิิวเพื่่�อรัับคำำ�ปรึึกษาแนะนำำ�กัับเจ้้าหน้้าที่่�ศาลปกครอง และเมื่่�อถึึงกำำ�หนดนััดหมาย
ผู้้�ขอรัับบริิการสามารถปรึึกษาคดีีกัับเจ้้าหน้้าที่่�ของศาลปกครองผ่่านแอปพลิิเคชัันไลน์์ ทั้้�งแบบ VDO Call หรืือแบบ
โทรด้้วยเสีียง
๕) แอปพลิิเคชัันบนอุุปกรณ์์เคลื่่อ� นที่่� (Admincourt mobile application) โดยให้้บริิการ ดัังนี้้�
(๑) ระบบบริิการขอคััดและรัับรองสำำ�เนาคำำ�พิิพากษาและคำำ�สั่่�งผ่่านแอปพลิิเคชัันบน
อุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่� (Admincourt mobile application)
(๒) ค้้นหาบััญชีีนััดศาลปกครองและปฏิิทินิ นััดหมายของศาลปกครองได้้ทั้้ง� ส่่วนกลางและ
ในภููมิิภาค และเลืือกให้้แอปพลิิเคชัันส่่งแจ้้งเตืือนเมื่่�อใกล้้ถึึงวัันนััดหมายได้้
(๓) ติิดตามข่่าวสารเกี่่ย� วกัับศาลปกครอง ได้้แก่่ ข่า่ วประชาสััมพัันธ์์ ข่า่ วสมััครงานและข่่าว
จััดซื้้อ� จััดจ้า้ งสามารถแบ่่งปััน (Share) ข่่าวสารหรืือบทความต่่าง ๆ ผ่่าน Social media ได้้แก่่ Facebook และ Twitter
๖) ระบบร้้องเรีียน/ร้้องทุุกข์์ผ่่านเว็็บไซต์์ศาลปกครอง เป็็นระบบที่่�พััฒนาขึ้้�นมาเพื่่�อรวบรวม
เรื่่�องร้้องทุุกข์์ ร้้องเรีียน และติิดตามความเคลื่่�อนไหวในการแก้้ไขปััญหาความเดืือดร้้อนของประชาชน คู่่�กรณีี  และ
บุุคลากรศาลปกครอง
นอกจากนี้้� ศาลปกครองได้้ปรัับปรุุงแก้้ไขกฎหมาย กฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนการ
พิิจารณาคดีีผ่่านช่่องทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ  และสนัับสนุุนการพิิจารณาพิิพากษาคดีีให้้เป็็นไปอย่่าง
มีีประสิิทธิภิ าพ เช่่น การออกระเบีียบ ก.บ.ศป. ว่่าด้้วยเงิินค่่าธรรมเนีียม เงิินค่่าปรัับ และเงิินกลาง (ฉบัับที่่� ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
และประกาศสำำ�นัักงานศาลปกครอง เรื่่�อง สถานที่่�ใช้้เชื่่�อมโยงสััญญาณกัับศาลและวิิธีีการที่่�จะใช้้ในการดำำ�เนิิน
กระบวนพิิจารณาคดีีปกครองทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์หรืือระบบการประชุุมทางจอภาพ (ฉบัับที่่� ๒) ซึ่่�งเป็็นอีีกช่่องทางหนึ่่�ง
ที่่�จะอำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่คู่่�กรณีีและประชาชน
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รายงานประจำำ �ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศาลปกครองและสำำ �นัั กงานศาลปกครอง
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๒.๒.๔ การเผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์ สำำ�นัักงานศาลปกครองได้้ดำำ�เนิินการจััดกิิจกรรมเพื่่�อเผยแพร่่
ความรู้้ค� วามเข้้าใจเกี่่ย� วกัับการอำำ�นวยความยุุติธิ รรมทางปกครองให้้กับั ประชาชน โดยจััดกิจิ กรรมและเผยแพร่่ข้อ้ มููลผ่่านสื่่อ�
ประชาสััมพัันธ์์ในรููปแบบต่่าง ๆ เช่่น ๑) โครงการเสริิมสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับบทบาทหน้้าที่่�ของศาลปกครอง
และวิิธีีพิิจารณาคดีีปกครองให้้แก่่ประชาชน ๒) บริิการข้้อมููลข่่าวสารของศาลปกครองและสำำ�นัักงานศาลปกครอง
แก่่ผู้้�มาติิดต่่อขอรัับบริิการ ณ  เคาน์์เตอร์์ศููนย์์บริิการประชาชน และ ๓) การบริิหารจััดการระบบโทรศััพท์์อััตโนมััติิ
ของศาลปกครอง Call Center (สายด่่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕ และโทรศััพท์์พื้้�นฐาน ๐ ๒๑๔๑ ๑๑๑๑)
๓.

� ประชุุ มสำำ�หรัับข้้าราชการตุุ ลาการ
�
การประเมิินผลสััมฤทธิ์์จากการเบิิกจ่่
ายเบี้้ ย
ศาลปกครองที่่� เข้้าร่่ วมการประชุุ มที่่� ประชุุ มใหญ่่ ตุุลาการในศาลปกครองสูู งสุุ ด
�
(ตั้้งแต่่
วัน
ั ที่่� ๑๐ มีีนาคม - ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๔)

สืืบเนื่่�องจากที่่�ประชุุมวุุฒิิสภา ครั้้�งที่่� ๕ (สมััยสามััญประจำำ�ปีีครั้้�งที่่� ๒) วัันจัันทร์์ที่่� ๑๖ พฤศจิิกายน ๒๕๖๓
ได้้ลงมติิรัับร่่างพระราชบััญญััติิจััดตั้้�งศาลปกครองและวิิธีีพิิจารณาคดีีปกครอง (ฉบัับที่่� ..) พ.ศ. .... และมีีมติิตั้้�ง
คณะกรรมาธิิการวิิสามััญพิิจารณาร่่างพระราชบััญญััติจัิ ดตั้้
ั ง� ศาลปกครองและวิิธีีพิจิ ารณาคดีีปกครอง (ฉบัับที่่� ..) พ.ศ. ....
วุุฒิิสภา เพื่่�อพิิจารณาร่่างพระราชบััญญััติิดัังกล่่าว ซึ่่�งคณะกรรมาธิิการฯ ได้้มีีข้้อสัังเกตในคราวประชุุมพิิจารณาร่่าง
พระราชบััญญััติิจััดตั้้�งศาลปกครองและวิิธีีพิิจารณาคดีีปกครอง (ฉบัับที่่� ..) พ.ศ. .... เกี่่�ยวกัับการเบิิกจ่่ายเบี้้�ยประชุุม
สำำ�หรัับข้้าราชการตุุลาการศาลปกครองที่่�เข้้าร่่วมการประชุุมที่่�ประชุุมใหญ่่ตุุลาการในศาลปกครองสููงสุุด  โดยเห็็นว่่า
ควรกำำ�หนดหััวข้้อการประเมิินผลสััมฤทธิ์์�จากการเบิิกจ่่ายเบี้้�ยประชุุมสำำ�หรัับข้้าราชการตุุลาการศาลปกครองที่่�เข้้าร่่วม
การประชุุมที่่�ประชุุมใหญ่่ตุุลาการในศาลปกครองสููงสุุดเสนอในรายงานการปฏิิบััติิงานของศาลปกครองและสำำ�นัักงาน
ศาลปกครองประจำำ�ปีี ต่่อวุุฒิิสภา
พระราชบััญญััติิจััดตั้้�งศาลปกครองและวิิธีีพิิจารณาคดีีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๘ วรรคสอง กำำ�หนดให้้
ที่่ป� ระชุุมใหญ่่ตุลุ าการในศาลปกครองสููงสุุดประกอบด้้วย ตุุลาการในศาลปกครองสููงสุุดทุกุ คนที่่อ� ยู่่�ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่� แต่่ต้อ้ ง
มีีจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนตุุลาการในศาลปกครองสููงสุุด  โดยมีีประธานศาลปกครองสููงสุุดเป็็นประธาน
ที่่�ประชุุมใหญ่่ และมีีอำำ�นาจในการพิิจารณาคดีีที่่�มีีความสำำ�คััญ หรืือคดีีที่่�ประธานศาลปกครองสููงสุุดเห็็นสมควรจะให้้มีี
การวิินิิจฉััย หรืือคดีีที่่�มีีกฎหมายหรืือระเบีียบของที่่�ประชุุมใหญ่่ตุุลาการในศาลปกครองสููงสุุดกำำ�หนดให้้วิินิิจฉััยปััญหา
โดยที่่�ประชุุมใหญ่่ ซึ่่�งจะเป็็นการประชุุมเกี่่�ยวกัับคดีีที่่�สำำ�คััญและมีีผลกระทบต่่อประชาชน สัังคม และเพื่่�อวางแนวทาง
หรืือหลัักกฎหมาย
ภายหลัังจากที่่�มีีการออกระเบีียบเกี่่�ยวกัับการกำำ�หนดเบี้้�ยประชุุมสำำ�หรัับข้้าราชการตุุลาการศาลปกครองซึ่่�ง
เข้้าร่่วมการประชุุมใหญ่่ตุลุ าการในศาลปกครองสููงสุุด ตามพระราชบััญญััติจัิ ดตั้้
ั ง� ศาลปกครองและวิิธีีพิจิ ารณาคดีีปกครอง
(ฉบัับที่่� ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ สำำ�นัักงานศาลปกครองได้้ดำำ�เนิินการจััดประชุุมที่่�ประชุุมใหญ่่ตุุลาการในศาลปกครองสููงสุุด 
ตั้้�งแต่่วัันที่่� ๑๐ มีีนาคม - ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๔ จำำ�นวน ๔ ครั้้�ง รวมค่่าเบี้้�ยประชุุมที่่�ประชุุมใหญ่่ตุุลาการในศาลปกครอง
สููงสุุดทั้้�งสิ้้�น ๑,๘๙๖,๐๐๐ บาท สรุุปได้้ดัังนี้้�
๑. ครั้้�งที่่� ๑/๒๕๖๔ วัันที่่� ๑๐ มีีนาคม ๒๕๖๔ มีีเรื่่�องเข้้าสู่่�การพิิจารณา จำำ�นวน ๒ เรื่่�อง พิิจารณาแล้้วเสร็็จ
จำำ�นวน ๒ เรื่่�อง ได้้แก่่ ร่่างกฎหมายและระเบีียบ จำำ�นวน ๑ เรื่่�อง และการพิิจารณาคดีีปกครอง จำำ�นวน ๑ เรื่่�อง
ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม จำำ�นวน ๕๙ คน ค่่าเบี้้�ยประชุุม จำำ�นวน ๔๗๔,๐๐๐ บาท
๒. ครั้้�งที่่� ๒/๒๕๖๔ วัันที่่� ๒๔ มีีนาคม ๒๕๖๔ มีีเรื่่�องเข้้าสู่่�การพิิจารณา จำำ�นวน ๔ เรื่่�อง พิิจารณาแล้้วเสร็็จ
จำำ�นวน ๒ เรื่่�อง ได้้แก่่ การสรรหาและคััดเลืือกบุุคคลเพื่่�อแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหากรรมการกิิจการ
กระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ ตามพระราชบััญญััติอิ งค์์กรจััดสรรคลื่่น� ความถี่่แ� ละกำำ�กับั
การประกอบกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียง วิิทยุุโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และการขอความเห็็นชอบ
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ในหลัักการที่่�จะออกระเบีียบของที่่�ประชุุมใหญ่่ตุุลาการในศาลปกครองสููงสุุด  เพื่่�อยกเว้้นคดีีบางประเภทที่่�ไม่่ต้้องทำำ�
คำำ�แถลงการณ์์ของตุุลาการผู้้�แถลงคดีี ตามมาตรา ๕๘ วรรคหก แห่่งพระราชบััญญััติิจััดตั้้�งศาลปกครองและวิิธีีพิิจารณา
คดีีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม จำำ�นวน ๖๑ คน ค่่าเบี้้�ยประชุุม จำำ�นวน ๔๙๐,๐๐๐ บาท 
๓. ครั้้�งที่่� ๓/๒๕๖๔ วัันที่่� ๗ เมษายน ๒๕๖๔ มีีเรื่่�องเข้้าสู่่�การพิิจารณา จำำ�นวน ๓ เรื่่�อง พิิจารณาแล้้วเสร็็จ
จำำ�นวน ๒ เรื่่อ� ง ได้้แก่่ การพิิจารณาคดีีปกครอง จำำ�นวน ๒ เรื่่อ� ง ผู้้เ� ข้้าร่่วมประชุุม จำำ�นวน ๕๗ คน ค่่าเบี้้�ยประชุุม จำำ�นวน
๔๕๘,๐๐๐ บาท
๔. ครั้้�งที่่� ๔/๒๕๖๔ วัันที่่� ๘ กัันยายน ๒๕๖๔ มีีเรื่่�องเข้้าสู่่�การพิิจารณา จำำ�นวน ๒ เรื่่�อง พิิจารณาแล้้วเสร็็จ
จำำ�นวน ๒ เรื่่�อง ได้้แก่่ ร่่างกฎหมายและระเบีียบ จำำ�นวน ๒ เรื่่�อง ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม จำำ�นวน ๕๙ คน ค่่าเบี้้�ยประชุุม
จำำ�นวน ๔๗๔,๐๐๐ บาท
ผลสััมฤทธิ์์�การดำำ�เนิินงานจากการประชุุมที่่�ประชุุมใหญ่่ตุุลาการในศาลปกครองสููงสุุด  ตามข้้อสัังเกตของ
คณะกรรมาธิิการวิิสามััญพิิจารณาร่่างพระราชบััญญััติจัิ ดตั้้
ั ง� ศาลปกครองและวิิธีีพิจิ ารณาคดีีปกครอง (ฉบัับที่่� ..) พ.ศ. ....
วุุฒิสิ ภา (วัันที่่� ๑๐ มีีนาคม - ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๔) รวมเรื่่อ� งที่่เ� ข้้าสู่่�การพิิจารณาทั้้�งหมด จำำ�นวน ๑๑ เรื่่อ� ง พิิจารณาแล้้วเสร็็จ
จำำ�นวน ๘ เรื่่�อง และก่่อนได้้รัับข้้อสัังเกตของคณะกรรมาธิิการฯ ดำำ�เนิินการจััดประชุุม (๑ ตุุลาคม ๒๕๖๓ - ๙ มีีนาคม
๒๕๖๔) จำำ�นวน ๑ ครั้้�ง รวมจำำ�นวนการจััดประชุุมที่่�ประชุุมใหญ่่ตุุลาการในศาลปกครองสููงสุุด  ประจำำ�ปีีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ จำำ�นวน ๑ ครั้้�ง หากเปรีียบเทีียบกัับปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดำำ�เนิินการจััดประชุุมที่่�ประชุุมใหญ่่
ตุุลาการในศาลปกครองสููงสุุด  รวมจำำ�นวน ๑๔ ครั้้�ง ทั้้�งนี้้�เนื่่�องมาจากในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้้รัับผลกระทบ
มาจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่่�ยัังคงแพร่่ระบาดอย่่างต่่อเนื่่�อง
มาตั้้�งแต่่ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีีความรุุนแรงมากขึ้้�นในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึึงทำำ�ให้้ดำำ�เนิินการ
จััดประชุุมได้้เพีียง ๕ ครั้้�ง
แนวทางการดำำ�เนิินการจััดประชุุมที่่�ประชุุมใหญ่่ตุุลาการในศาลปกครองสููงสุุด  ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประธานศาลปกครองสููงสุุด  (นายชาญชััย แสวงศัักดิ์์�) ได้้ให้้ความสำำ�คััญเป็็นลำำ�ดัับแรกในการเร่่งรััดการพิิจารณาคดีี 
โดยมีีแนวทางที่่จ� ะกำำ�หนดการประชุุมที่่ป� ระชุุมใหญ่่ตุลุ าการในศาลปกครองสููงสุุดไม่่น้อ้ ยกว่่า เดืือนละ ๔ ครั้้ง� ซึ่ง่� จะทำำ�ให้้
ลดจำำ�นวนคดีีที่่อ� ยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาได้้มากขึ้้น� และหากแม้้ว่า่ สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) ยัังไม่่คลี่่�คลายลง ก็็จะดำำ�เนิินการประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ ซึ่่�งระบบการประชุุมดัังกล่่าว
เป็็นระบบที่่�อยู่่�ในมาตรฐานที่่�กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคมกำำ�หนด สามารถใช้้ประชุุมในเรื่่�องลัับได้้ตาม
ข้้อกำำ�หนด

๔

ส่่ วนที่่�

รายงานการเงิิ น
ประจำำ �ปีีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
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สำำ�นัก
ั งานศาลปกครอง
งบแสดงฐานะการเงิิน

ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564

(หน่่วย : บาท)
หมายเหตุุ

สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ลููกหนี้้�ระยะสั้้�น
วััสดุุคงเหลืือ
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
ลููกหนี้้�ระยะยาว
ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์ - สุุทธิิ
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน - สุุทธิิ
รวมสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
รวมสิินทรััพย์์

5
6
7

8
9

2564

2563

5,215,026,314.79
2,435,146.78
9,912,790.53
2,358,799.64
5,229,733,051.74

5,771,708,178.45
3,862,113.44
6,125,790.73
690,000.00
5,782,386,082.62

6,123,850.21
2,870,241,563.36
19,046,249.23
2,895,411,662.80
8,125,144,714.54

5,327,838.03
2,801,620,554.87
6,227,397.96
2,813,175,790.86
8,595,561,873.48

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นางสุุภาวดีี จัันทร)
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักบริิหารการเงิินและต้้นทุุน

(นางสมฤดีี ธััญญสิิริิ)
เลขาธิิการสำำ�นัักงานศาลปกครอง
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รายงานประจำำ �ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศาลปกครองและสำำ �นัั กงานศาลปกครอง
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สำำ�นัก
ั งานศาลปกครอง
งบแสดงฐานะการเงิิน

ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564

(หน่่วย : บาท)
หมายเหตุุ

หนี้้�สิินและสิินทรััพย์์สุุทธิิ/ส่่วนทุุน
หนี้้�สิิน
หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้้�สิินหมุุนเวีียน
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
เงินรับฝากระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
รวมหนี้้�สิิน

2564

2563

10
11
12
13

104,193,953.69
83,609,630.16
2,249,221.89
1,239,474.86
191,292,280.60

92,884,896.12
338,450,796.74
2,813,314.10
1,111,877.00
435,260,883.96

14
15

9,477,788.94
3,408,681,979.22
6,123,850.21
3,424,283,618.37
3,615,575,898.97

12,482,287.03
3,481,819,790.10
5,327,838.03
3,499,629,915.16
3,934,890,799.12

36,516,048.42
4,473,052,767.15
4,509,568,815.57
8,125,144,714.54

36,516,048.42
4,624,155,025.94
4,660,671,074.36
8,595,561,873.48

สิินทรััพย์์สุุทธิิ/ส่่วนทุุน
ทุน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสิินทรััพย์์สุุทธิิ/ส่่วนทุุน
รวมหนี้้�สิินและสิินทรััพย์์สุุทธิิ/ส่่วนทุุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นางสุุภาวดีี จัันทร)
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักบริิหารการเงิินและต้้นทุุน

(นางสมฤดีี ธััญญสิิริิ)
เลขาธิการสำ�ำนักงานศาลปกครอง
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สำำ�นัก
ั งานศาลปกครอง
งบแสดงผลการดำำ�เนิินงานทางการเงิิน

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2564

หมายเหตุุ

รายได้้
รายได้้จากงบประมาณ
รายได้้จากการอุุดหนุุนและบริิจาค
รายได้้อื่่�น
รวมรายได้้
ค่่าใช้้จ่่าย
ค่่าใช้้จ่่ายบุุคลากร
ค่่าบำำ�เหน็็จบำำ�นาญ
ค่่าตอบแทน
ค่่าใช้้สอย
ค่่าวััสดุุ
ค่่าสาธารณููปโภค
ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่าย
ค่่าใช้้จ่่ายจากการอุุดหนุุนและบริิจาค
รวมค่่าใช้้จ่่าย
รายได้้สููง/(ต่ำำ��)กว่่าค่่าใช้้จ่่ายสุุทธิิ

2564

(หน่วย : บาท)
2563

18
19
20

2,765,610,934.15
35,862,757.33
950,246.60
2,802,423,938.08

2,825,482,354.10
12,223,584.17
2,090,579.30
2,839,796,517.57

21
22
23
24

2,185,268,650.21
145,577,975.68
2,420,310.00
185,857,062.31
44,942,122.55
84,340,158.35
303,024,808.16
1,374,936.63
2,952,806,023.89
(150,382,085.81)

2,097,151,968.04
125,359,487.23
2,513,959.00
178,216,511.01
23,841,604.41
82,020,132.65
316,779,410.88
2,357,027.97
2,828,240,101.19
11,556,416.38

25
26
27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นางสุุภาวดีี จัันทร)
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักบริิหารการเงิินและต้้นทุุน

(นางสมฤดีี ธััญญสิิริิ)
เลขาธิิการสำำ�นัักงานศาลปกครอง
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รายงานประจำำ �ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศาลปกครองและสำำ �นัั กงานศาลปกครอง
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สำำ�นัก
ั งานศาลปกครอง
งบแสดงการเปลี่่� ยนแปลงสิินทรััพย์ ์สุุ ทธิิ/ส่่ วนทุุ น

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2564

รายได้้สููง/(ต่ำำ��) กว่่ า
ค่่ าใช้้จ่่ายสะสม

ทุุ น

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2562 ตามที่่�รายงานไว้้เดิิม
ผลสะสมจากการแก้้ไขข้้อผิิดพลาดปีีก่่อน
ผลสะสมของการเปลี่่�ยนแปลงนโยบาย
การบััญชีี
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2562 หลัังการปรัับปรุุง
การเปลี่่�ยนแปลงในสิินทรััพย์์สุุทธิิ/ส่่วนทุุน
สำำ�หรัับปีี 2563
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�ทำำ�ให้้ทุุนเพิ่่�ม/ลด
รายได้้สููงกว่่าค่่าใช้้จ่่ายสำำ�หรัับงวด
กำำ�ไร/ขาดทุุนจากการปรัับมููลค่่าเงิินลงทุุน
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563

รวมสิินทรััพย์ ์สุุ ทธิิ/
ส่่ วนทุุ น

- 4,651,415,126.21

(2,300,468.23)
-

-

(2,300,468.23)
-

36,516,048.42 4,612,598,609.56

- 4,649,114,657.98

11,556,416.38
36,516,048.42 4,624,155,025.94

11,556,416.38
- 4,660,671,074.36

รายได้้สููง/(ต่ำำ��) กว่่ า
ค่่ าใช้้จ่่ายสะสม

ทุุ น

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 ตามที่่�รายงานไว้้เดิิม
ผลสะสมจากการแก้้ไขข้้อผิิดพลาดปีีก่่อน
ผลสะสมของการเปลี่่�ยนแปลงนโยบาย
การบััญชีี
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 หลัังการปรัับปรุุง
การเปลี่่�ยนแปลงในสิินทรััพย์์สุุทธิิ/ส่่วนทุุน
สำำ�หรัับปีี 2564
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�ทำำ�ให้้ทุุนเพิ่่�ม/ลด
รายได้้ต่ำำ��กว่่าค่่าใช้้จ่่ายสำำ�หรัับงวด
กำำ�ไร/ขาดทุุนจากการปรัับมููลค่่าเงิินลงทุุน
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564

องค์ ์ประกอบอื่่� น
ของสิินทรััพย์ ์
สุุ ทธิิ/ ส่่ วนทุุ น

36,516,048.42 4,614,899,077.79
-

(หน่่วย : บาท)

36,516,048.42 4,624,155,025.94
-

(720,172.98)
-

(หน่่วย : บาท)

องค์ ์ประกอบอื่่� น
ของสิินทรััพย์ ์
สุุ ทธิิ/ ส่่ วนทุุ น

รวมสิินทรััพย์ ์สุุ ทธิิ/
ส่่ วนทุุ น

- 4,660,671,074.36
-

(720,172.98)
-

36,516,048.42 4,623,434,852.96

- 4,659,950,901.38

- (150,382,085.81)
36,516,048.42 4,473,052,767.15

- (150,382,085.81)
- 4,509,568,815.57

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของรายงานการเงิินนี้้�

(นางสุุภาวดีี จัันทร)
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักบริิหารการเงิินและต้้นทุุน

(นางสมฤดีี ธััญญสิิริิ)
เลขาธิิการสำำ�นัักงานศาลปกครอง
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สำำ �นัั กงานศาลปกครอง

หมายเหตุุ ประกอบงบการเงิิ น

สำำ �หรัั บปีีสิ้้� นสุุ ดวัั นที่่� 30 กัั นยายน 2564
หมายเหตุุ 1 ข้้อมููลทั่่�วไป
สำำ�นัักงานศาลปกครองเป็็นหน่่วยงานอิิสระตามรััฐธรรมนููญ จััดตั้้�งขึ้้�นตามพระราชบััญญััติิจััดตั้้�งศาลปกครอง
และวิิธีีพิจิ ารณาคดีีปกครอง พ.ศ. 2542 เป็็นส่่วนราชการที่่มีี� ฐานะเป็็นนิิติบุิ คุ คล ได้้รับั จััดสรรเงิินงบประมาณแผ่่นดิินเป็็น
เงิินอุุดหนุุนจากรััฐบาล มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�และบทบาทสำำ�คััญในการสนัับสนุุนและพััฒนาให้้งานอำำ�นวยความยุุติิธรรม
ของศาลปกครองเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพเกิิดความเป็็นธรรมแก่่ประชาชนและหน่่วยงานราชการ
สำำ�นักั งานศาลปกครองตั้้ง� อยู่่�ที่่� 120 หมู่่� 3 ถนนแจ้้งวััฒนะ แขวงทุ่่�งสองห้้อง เขตหลัักสี่่� กรุุงเทพมหานคร 10210
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่่วยงานได้้รัับจััดสรรงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีี งบเงิินอุุดหนุุน จำำ�นวน
2,471,285,100.00 บาท (ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงิินอุุดหนุุน จำำ�นวน 2,551,181,800.00 บาท) จำำ�นวน 2 แผนงาน
2 ผลผลิิต จำำ�แนกตามแผนงานบุุคลากรภาครััฐ จำำ�นวน 1,927,232,400.00 บาท แผนงานพื้้�นฐานด้้านการปรัับสมดุุล
และพััฒนาระบบการบริิหารจััดการภาครััฐ จำำ�นวน 544,052,700.00 บาท  โดยแยกเป็็นค่่าใช้้จ่่ายบุุคลากร จำำ�นวน
1,894,273,300.00 บาท ค่่าใช้้จ่่ายดำำ�เนิินงาน จำำ�นวน 381,041,000.00 บาท และค่่าครุุภััณฑ์์ และสิ่่�งก่่อสร้้าง จำำ�นวน
195,970,800.00 บาท 
หมายเหตุุ 2 เกณฑ์์การจััดทำำ�รายงานการเงิิน
รายงานการเงิินของสำำ�นัักงานศาลปกครองฉบัับนี้้� จััดทำำ�ขึ้้�นตามพระราชบััญญััติิวิินััยการเงิินการคลัังของรััฐ
พ.ศ. 2561 รายการที่่ป� รากฏในรายงานการเงิินฉบัับนี้้�เป็็นไปตามมาตรฐานการบััญชีีภาครััฐและนโยบายการบััญชีีภาครััฐ
ที่่�กระทรวงการคลัังกำำ�หนด  ซึ่่�งรวมถึึงหลัักการและนโยบายการบััญชีีภาครััฐ มาตรฐานการบััญชีีภาครััฐและนโยบาย
การบััญชีีภาครััฐ และแสดงรายการในรายงานการเงิินตามหนัังสืือกรมบััญชีีกลาง ที่่� กค 0410.2/ว 479 ลงวัันที่่� 2 ตุุลาคม 2563
เรื่่�อง รููปแบบการนำำ�เสนอรายงานการเงิินของหน่่วยงานของรััฐ
รายงานการเงิินของสำำ�นัักงานศาลปกครอง ซึ่่�งถืือเป็็นหน่่วยงานที่่�เสนอรายงานตามมาตรฐานการบััญชีีภาครััฐ
รวมรายการบัั ญชีีที่่�เกิิดขึ้้�น ทั้้�งที่่�หน่่ว ยงานในส่่ว นกลาง และหน่่ ว ยงานในส่่ ว นภููมิิ ภ าค รวม 15 หน่่ ว ยเบิิ ก จ่่ า ย
ไม่่ว่า่ รายการดัังกล่่าวจะเป็็นรายการที่่เ� กิิดจากเงิินงบประมาณ และเงิินนอกงบประมาณทุุกประเภทที่่ห� น่่วยงานมีีอำำ�นาจ
ในการบริิหารจััดการตามกฎหมาย รายการที่่�ปรากฏในรายงานการเงิิน รวมถึึงสิินทรััพย์์ หนี้้�สิิน รายได้้ และค่่าใช้้จ่่าย
ซึ่่�งเป็็นของรััฐบาลและอยู่่�ภายใต้้การควบคุุมของรััฐบาลในภาพรวม แต่่ให้้หน่่วยงานเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการดููแลรัักษา
และบริิหารจััดการให้้แก่่รัฐั บาลภายในขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่ต� ามกฎหมาย และรวมถึึงองค์์ประกอบของรายงานการเงิิน
ซึ่่�งอยู่่�ภายใต้้การควบคุุมของหน่่วยงานที่่�ใช้้เพื่่�อประโยชน์์ในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานเอง
รอบระยะเวลาบััญชีี เริ่่�มตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม สิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน ของปีีถััดไป
หมายเหตุุ 3 มาตรฐานและนโยบายการบััญชีีภาครััฐฉบัับใหม่่
ในระหว่่างปีีปััจจุุบััน กระทรวงการคลัังได้้ประกาศใช้้มาตรฐานการบััญชีีภาครััฐและนโยบายการบััญชีีภาครััฐ
ฉบัับใหม่่ และฉบัับปรัับปรุุงใหม่่ ดัังนี้้�
มาตรฐานการบััญชีีภาครััฐและนโยบายการบััญชีีภาครััฐที่่มีี� ผลบัังคัับใช้้สำำ�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีีปััจจุุบันั ที่่เ� ริ่่ม�
ในหรืือหลัังวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563
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• หลัักการและนโยบายการบััญชีีภาครััฐ
• มาตรฐานการบััญชีีภาครััฐ ฉบัับที่่� 3 เรื่่�อง นโยบายการบััญชีี  การเปลี่่�ยนแปลงประมาณการทางบััญชีี
และข้้อผิิดพลาด
มาตรฐานการบััญชีีภาครััฐและนโยบายการบััญชีีภาครััฐฉบัับใหม่่ข้้างต้้นไม่่มีีผลกระทบอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญ
ต่่อรายงานการเงิินในงวดปััจจุุบััน
มาตรฐานการบััญชีีภาครััฐและนโยบายการบััญชีีภาครััฐที่่�จะมีีผลบัังคัับใช้้ในงวดอนาคต
• นโยบายการบััญชีีภาครััฐ เรื่่�อง บััตรภาษีี วัันที่่�มีีผลบัังคัับใช้้ 1 ตุุลาคม 2564
ฝ่่ายบริิหารเชื่่�อว่่ามาตรฐานการบััญชีีภาครััฐและนโยบายการบััญชีีภาครััฐฉบัับใหม่่ข้้างต้้น จะไม่่มีีผลกระทบ
อย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญต่่อรายงานการเงิินในงวดที่่�นำำ�มาถืือปฏิิบััติิ
หมายเหตุุ 4 สรุุปนโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญ
4.1 เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินสดย่่อย เป็็นวงเงิินงบประมาณที่่ห� น่่วยงานมีีไว้้เพื่่�อใช้้จ่า่ ยเป็็นเงิินยืืมและค่่าใช้้จ่า่ ยอื่่น� ในการดำำ�เนิินงาน
ของหน่่วยงานตามวงเงิินที่่�ได้้รัับอนุุมััติิ
รายการเทีียบเท่่าเงิินสด  ได้้แก่่ เงิินฝากสถาบัันการเงิิน ประกอบด้้วย เงิินฝากธนาคารในงบประมาณ
เพื่่�อรัับเงิินงบประมาณจากกรมบััญชีีกลาง เงิินฝากธนาคารนอกงบประมาณเพื่่�อรัับเงิินนอกงบประมาณไว้้ใช้้จ่่ายตาม
วััตถุุประสงค์์
4.2	ลููกหนี้้�ระยะสั้้�น
ลููกหนี้้�เงิินยืืม รัับรู้้ต� ามจำำ�นวนเงิินในสััญญาการยืืมเงิิน ไม่่ว่า่ จะจ่่ายให้้ยืมื จากเงิินงบประมาณหรืือเงิินนอก
งบประมาณ โดยรัับรู้้�ตั้้�งแต่่วัันที่่�จ่่ายเงิินยืืม
4.3	วััสดุุคงเหลืือ
วััสดุุคงเหลืือ หมายถึึง สิินทรััพย์์ที่่�หน่่วยงานมีีไว้้เพื่่�อใช้้ในการดำำ�เนิินงานตามปกติิ โดยทั่่�วไปมีีมููลค่่าไม่่สููง
และไม่่มีีลัักษณะคงทนถาวร หน่่วยงานวััดมููลค่่าวััสดุุคงเหลืือในราคาทุุนตามวิิธีีเข้้าก่่อนออกก่่อน
4.4	ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์
• อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง รวมทั้้�งส่่วนปรัับปรุุงอาคาร แสดงมููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีีที่่�เกิิดจากราคาทุุน
หัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสม อาคารอยู่่�ระหว่่างการก่่อสร้้างแสดงตามราคาทุุน
• อุุปกรณ์์ ได้้แก่่ ครุุภััณฑ์์ประเภทต่่าง ๆ ที่่�ได้้มาตั้้�งแต่่ปีีงบประมาณ 2543 - 2545 รัับรู้้�เป็็นสิินทรััพย์์
เฉพาะที่่มีีมููลค่
�
า่ ตั้้ง� แต่่ 30,000.00 บาท ขึ้้�นไป ครุุภัณ
ั ฑ์์ที่ไ่� ด้้มาตั้้ง� แต่่ปีงี บประมาณ 2546 - 2562 รัับรู้้เ� ป็็นสิินทรััพย์เ์ ฉพาะ
ที่่�มีีมููลค่่าตั้้�งแต่่ 5,000.00 บาท ขึ้้�นไป ครุุภััณฑ์์ที่่�ได้้มาตั้้�งแต่่ปีีงบประมาณ 2563 เป็็นต้้นไป รัับรู้้�เป็็นสิินทรััพย์์เฉพาะ
ที่่�มีีมููลค่่าตั้้�งแต่่ 10,000.00 บาท ขึ้้�นไป แสดงมููลค่่าตามมููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีีที่่�เกิิดจากราคาทุุนหัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
• ราคาทุุนของอาคาร และอุุปกรณ์์ รวมถึึงรายจ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรงเพื่่�อให้้สิินทรััพย์์อยู่่�ในสถานที่่�
และสภาพที่่�พร้้อมใช้้งาน ต้้นทุุนในการต่่อเติิมหรืือปรัับปรุุงซึ่่�งทำำ�ให้้หน่่วยงานได้้รัับประโยชน์์ตลอดอายุุการใช้้งาน
ของสิินทรััพย์์เพิ่่�มขึ้้�นจากมาตรฐานเดิิม ถืือเป็็นราคาทุุนของสิินทรััพย์์ ค่่าใช้้จ่่ายในการซ่่อมแซม ถืือเป็็นค่่าใช้้จ่่าย
ในงบแสดงผลการดำำ�เนิินงานทางการเงิิน
• ค่่าเสื่่�อมราคาบัันทึึกเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในงบแสดงผลการดำำ�เนิินงานทางการเงิิน คำำ�นวณโดยวิิธีีเส้้นตรง
ตามอายุุการให้้ประโยชน์์โดยประมาณ ดัังนี้้�
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ประเภทสิินทรััพย์ ์

อาคารถาวร
อาคารชั่่�วคราว/โรงเรืือน
ค่่าตกแต่่งอาคาร (ส่่วนปรัับปรุุงอาคารเช่่า)
สิ่่�งก่่อสร้้าง
- ใช้้คอนกรีีตเสริิมเหล็็กหรืือโครงเหล็็กเป็็นส่่วนประกอบหลััก
- ใช้้ไม้้หรืือวััสดุุอื่่�น ๆ เป็็นส่่วนประกอบหลััก
ครุุภััณฑ์์สำำ�นัักงาน
ครุุภััณฑ์์ยานพาหนะและขนส่่ง
ครุุภััณฑ์์ไฟฟ้้าและวิิทยุุ (ยกเว้้นเครื่่�องกำำ�เนิิดไฟฟ้้าให้้มีีอายุุใช้้งาน 15 ปีี)
ครุุภััณฑ์์โฆษณาและเผยแพร่่
ครุุภััณฑ์์สำำ�รวจ
ครุุภััณฑ์์คอมพิิวเตอร์์
ครุุภััณฑ์์งานบ้้านงานครััว
ครุุภััณฑ์์อื่่�น
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อายุุ การใช้้งาน (ปีี)

อััตราร้้อยละ

20
10
5

5
10
20

20
10
10
5
5
5
5
5
5
5

5
10
10
20
20
20
20
20
20
20

4.5	สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
• สิินทรััพย์ไ์ ม่่มีีตัวั ตน ได้้แก่่ ต้น้ ทุุนที่่เ� กี่่ย� วข้้องโดยตรงในการพััฒนาโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ รวมถึึงระบบ
งานต่่ า ง ๆ และต้้ น ทุุ น เว็็ บ ไซต์์  ทั้้� ง ที่่� ไ ด้้ ม าจากการจัั ดซื้้� อ และการจ้้ า งพัั ฒ นาขึ้้� น โดยหน่่ ว ยงานมีีสิิ ทธิ์์� ค วบคุุ ม
การใช้้ประโยชน์์จากสิินทรััพย์นั้้์ น� และคาดว่่าจะได้้รับั ประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจหรืือศัักยภาพในการให้้บริิการจากสิินทรััพย์นั้้์ น�
เกิินกว่่าหนึ่่�งปีี หน่่วยงานแสดงรายการสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนตามราคาทุุนหัักค่่าตััดจำำ�หน่่ายสะสม
• ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนบัันทึึกเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในงบแสดงผลการดำำ�เนิินงานทางการเงิิน
คำำ�นวณโดยวิิธีีเส้้นตรงตามอายุุการให้้ประโยชน์์โดยประมาณ ดัังนี้้�
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ 4 ปีี
4.6 รายได้้รอการรัับรู้้�ระยะยาว
รายได้้รอการรัับรู้้ร� ะยะยาว เป็็นสิินทรััพย์ที่์ ห่� น่่วยงานได้้รับั ความช่่วยเหลืือจากรััฐบาลต่่างประเทศ องค์์การ
ระหว่่างประเทศ หรืือบุุคคลใด ๆ เพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานให้้บรรลุุวัตั ถุุประสงค์์ และสิินทรััพย์รั์ บั บริิจาค
โดยมีีผู้้�มอบให้้หน่่วยงานไว้้ใช้้ในการดำำ�เนิินงาน รวมทั้้�งการได้้รัับเงิินสดที่่�มีีเงื่่�อนไขเป็็นข้้อจำำ�กััดในการใช้้จ่่ายเงิิน
ซึ่่�งหน่่วยงานยัังไม่่อาจรัับรู้้�รายได้้
รายได้้รอการรัับรู้้�จะถููกทยอยตััดบััญชีีเพื่่�อรัับรู้้�รายได้้ตามเกณฑ์์ที่่�เป็็นระบบและสมเหตุุสมผลตลอด
ระยะเวลาที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อจัับคู่่�รายได้้กัับค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น ทยอยรัับรู้้�รายได้้ตามเกณฑ์์สััดส่่วนของค่่าเสื่่�อมราคา
ของสิินทรััพย์์ที่่�ได้้รัับความช่่วยเหลืือหรืือบริิจาค
4.7 รายได้้จากเงิินงบประมาณ
รายได้้จากเงิินงบประมาณรัับรู้้�ตามเกณฑ์์ ดัังนี้้�
1) กรณีีที่่�เบิิกจ่่ายเงิินเข้้าบััญชีีของหน่่วยงานเพื่่�อนำำ�ไปจ่่ายต่่อให้้แก่่ผู้้�มีีสิิทธิิรัับเงิินของหน่่วยงาน รัับรู้้�
รายได้้จากเงิินงบประมาณเมื่่�อได้้ส่่งคำำ�ขอเบิิกเงิินกัับคลััง
2) กรณีีที่่�เบิิกหัักผลัักส่่งหรืือเบิิกจ่่ายตรงจากรััฐบาลให้้แก่่ผู้้�มีีสิิทธิิรัับเงิินของหน่่วยงาน โดยหน่่วยงาน
ไม่่ได้้รัับตััวเงิิน รัับรู้้�รายได้้จากเงิินงบประมาณเมื่่�อได้้รัับอนุุมััติิคำำ�ขอเบิิกเงิินจากคลััง
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4.8 รายได้้แผ่่นดิิน
รายได้้แผ่่นดิิน เป็็นรายได้้ของรััฐบาลที่่�หน่่วยงานได้้รัับและจะต้้องนำำ�ส่่งคลััง หน่่วยงานรัับรู้้�  เงิินรายได้้
แผ่่นดิินเมื่่�อได้้รัับรายได้้ และเนื่่�องจากรายได้้แผ่่นดิินเป็็นรายได้้ที่่�หน่่วยงานไม่่สามารถนำำ�มาใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงานได้้
ดัังนั้้�น ณ วัันสิ้้น� สุุดรอบระยะเวลารายงาน หน่่วยงานจะปิิดบัญ
ั ชีีรายได้้แผ่่นดิินและบััญชีี รายได้้แผ่่นดิินนำำ�ส่ง่ คลัังไปเข้้า
บััญชีีรายได้้แผ่่นดิินรอนำำ�ส่่งคลััง เพื่่�อแสดงภาระผููกพัันที่่�หน่่วยงานจะต้้องนำำ�เงิินส่่งคลัังในงวดบััญชีีต่่อไป
4.9 รายได้้จากการอุุดหนุุนและบริิจาค
รายได้้จากการอุุดหนุุนและบริิจาค เป็็นส่่วนหนึ่่�งของรายการโอนตามมาตรฐานการบััญชีีภาครััฐ ฉบัับที่่� 23
เรื่่�อง รายได้้จากรายการไม่่แลกเปลี่่�ยน คืือ การโอนทรััพยากรจากหน่่วยงานหนึ่่�งไปยัังอีีกหน่่วยงานหนึ่่�งโดยไม่่ได้้ให้้
สิ่่�งตอบแทนที่่�มีีมููลค่่าใกล้้เคีียงกัันเป็็นการแลกเปลี่่�ยน และไม่่ใช่่รายการทางภาษีี
รายได้้จากการอุุดหนุุนและบริิจาคที่่�มีีเงื่่�อนไขของสิินทรััพย์์ที่่�โอน รัับรู้้�เป็็นรายได้้รอการรัับรู้้�เมื่่�อได้้รัับเงิิน
และทยอยรัับรู้้�เป็็นรายได้้เมื่่�อได้้ทำำ�ตามเงื่่�อนไขที่่�กำำ�หนด สำำ�หรัับรายได้้จากการอุุดหนุุนและบริิจาคที่่�ไม่่มีีเงื่่�อนไขของ
สิินทรััพย์์ที่่�โอน ไม่่ว่่าจะมีีข้้อจำำ�กััดของสิินทรััพย์์ที่่�โอนหรืือไม่่ รัับรู้้�เป็็นรายได้้เมื่่�อได้้รัับสิินทรััพย์์รัับโอนที่่�เป็็นไปตาม
เกณฑ์์การรัับรู้้�สิินทรััพย์์
หมายเหตุุ 5 เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

(หน่่วย : บาท)

2564

2563

เงิินสด
197.00
9,556.00
เงิินสดย่่อย
1,700,000.00
2,269,665.00
เงิินฝากสถาบัันการเงิิน
5,210,088,287.06
5,764,084,448.15
เงิินฝากคลััง
3,237,830.73
5,344,509.30
รวมเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
5,215,026,314.79
5,771,708,178.45
เงิินฝากสถาบัันการเงิิน จำำ�นวน 5,210,088,287.06 บาท เป็็นเงิินที่่ห� น่่วยงานฝากไว้้กับั ธนาคารพาณิิชย์์ ประกอบด้้วย
เงิินในงบประมาณ จำำ�นวน 1,716,652,895.63 บาท (มีีแผนงานโครงการรองรัับไว้้แล้้ว) เงิินนอกงบประมาณ จำำ�นวน
2,143,462.13 บาท และเงิินค่่าธรรมเนีียมศาล เงิินกลาง เงิินจากการบัังคัับคดีี รวมจำำ�นวน 3,491,291,929.30 บาท
หมายเหตุุ 6 ลููกหนี้้�ระยะสั้้�น
ลููกหนี้้�เงิินยืืมในงบประมาณ
ลููกหนี้้�อื่่�น
รวมลููกหนี้้�ระยะสั้้�น
ลููกหนี้้�เงิินยืืม ณ วัันสิ้้�นปีี แยกตามอายุุหนี้้� ดัังนี้้�
ยัังไม่่ ถึง
ึ กำำ�หนด
ชำำ�ระ

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
2564
2563

896,705.00
1,821,021.72

(หน่่วย : บาท)

2564

2563

900,998.70
1,534,148.08
2,435,146.78

1,821,021.72
2,041,091.72
3,862,113.44

เกิินกำำ�หนดชำำ�ระ
ไม่่ เกิิน 15 วััน

เกิินกำำ�หนดชำำ�ระ
เกิินกว่่ า 15 วััน

4,293.70
-

-

(หน่่วย : บาท)
รวม

900,998.70
1,821,021.72
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หมายเหตุุ 7 สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น
2564

ค่่าเบี้้�ยประกัันจ่่ายล่่วงหน้้า
ค่่าบริิการระบบเครืือข่่ายสื่่�อสารและประชุุมทางไกลจ่่ายล่่วงหน้้า
เงิินประกัันสััญญาเช่่าอาคาร
รวมสิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น

230,039.38
1,438,760.26
690,000.00
2,358,799.64

หมายเหตุุ 8 ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
หััก ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม - อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง
อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง - สุุทธิิ
ครุภัณฑ์
หััก ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม - ครุุภััณฑ์์
ครุุภััณฑ์์ - สุุทธิิ
งานระหว่่างก่่อสร้้าง
รวมที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์ - สุุทธิิ

2563

690,000.00
690,000.00
(หน่่วย : บาท)

2563

3,577,232,243.37
1,304,899,269.62
2,272,332,973.75
1,694,401,530.84
1,282,980,433.00
411,421,097.84
186,487,491.77
2,870,241,563.36

3,319,862,628.61
1,122,431,284.28
2,197,431,344.33
1,572,484,448.89
1,170,695,605.80
401,788,843.09
202,400,367.45
2,801,620,554.87

2564

171,711,979.34
161,354,691.61
10,357,287.73
8,688,961.50
19,046,249.23

หมายเหตุุ 10 เจ้้าหนี้้�ระยะสั้้�น
2564

เจ้้าหนี้้�การค้้า
ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย
ค่่าสาธารณููปโภคค้้างจ่่าย
ใบสำำ�คััญค้้างจ่่าย
เจ้้าหนี้้�อื่่�น
รวมเจ้้าหนี้้�ระยะสั้้�น

(หน่่วย : บาท)

2564

หมายเหตุุ 9 สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
หััก ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ - สุุทธิิ
โปรแกรมระหว่่างพััฒนา
รวมสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน - สุุทธิิ

111

38,859,520.50
19,784,907.95
7,880,110.81
37,669,414.43
104,193,953.69

(หน่่วย : บาท)

2563

164,461,257.34
158,233,859.38
6,227,397.96
6,227,397.96
(หน่่วย : บาท)

2563

33,485,766.99
19,055,606.52
13,103,665.69
26,856,352.92
383,504.00
92,884,896.12
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หมายเหตุุ 11 เจ้้าหนี้้�เงิินโอนและรายการอุุดหนุุนระยะสั้้�น
2564

รายได้แผ่นดินรอนำ�ำส่งคลัง
รวมเจ้้าหนี้้�เงิินโอนและรายการอุุดหนุุนระยะสั้้�น

83,609,630.16
83,609,630.16

หมายเหตุุ 12 เงิินรัับฝากระยะสั้้�น
2564

เงิินรัับฝากค่่าโทรศััพท์์และค่่าไฟฟ้้าสมทบจ่่าย
เงิินประกัันสััญญา
เงิินรัับฝากอื่่�น
รวมเงิินรัับฝากระยะสั้้�น

4,627.91
2,018,772.98
225,821.00
2,249,221.89

หมายเหตุุ 13 หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น
2564

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินเรียกคืนรอนำ�ำส่ง
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

1,239,474.86
1,239,474.86

(หน่่วย : บาท)

2563

338,450,796.74
338,450,796.74
(หน่่วย : บาท)

2563

24,199.55
2,742,517.55
46,597.00
2,813,314.10
(หน่่วย : บาท)

2563

1,016,124.00
95,753.00
1,111,877.00

หมายเหตุุ 14 เจ้้าหนี้้�เงิินโอนและรายการอุุดหนุุนระยะยาว
สำำ�นัักงานศาลปกครอง ได้้รัับบริิจาคทรััพย์์สิินและเงิินช่่วยเหลืือจากต่่างประเทศจากหน่่วยงานหรืือบุุคคลอื่่�น
เพื่่�อไว้้ใช้้ในการดำำ�เนิินงาน ประกอบด้้วย
(หน่่วย : บาท)
2564

รายได้้จากการรัับบริิจาครอการรัับรู้้� (ครุุภััณฑ์์)
รายได้้จากเงิินช่่วยเหลืือรอการรัับรู้้�
- มููลนิิธิิคอนราด อาเดนาวร์์
- สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์
วิิจััยและนวััตกรรม (สกสว.)
- สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.)
รวมเจ้้าหนี้้�เงิินโอนและรายการอุุดหนุุนระยะยาว

7,273,267.72

11,405,491.20

713,564.69

588,002.12

280,980.00
1,209,976.53
9,477,788.94

280,980.00
207,813.71
12,482,287.03

หมายเหตุุ 15 เงิินรัับฝากระยะยาว
2564

เงิินรัับฝาก - เงิินค่่าธรรมเนีียมศาลและค่่าปรัับ
เงิินรัับฝาก - เงิินกลาง
เงิินรัับฝาก - จากการบัังคัับคดีี
เงิินรัับฝากอื่่�น

2563

3,004,852,680.04
390,946,208.80
10,785,636.98
1,451,975.65

(หน่่วย : บาท)

2563

2,905,949,728.80
565,628,886.00
8,061,832.94
1,538,799.61
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เงิินประกัันสััญญา
เงิินประกัันอื่่�น
รวมเงิินรัับฝากระยะยาว

113

2564

2563

579,477.75
66,000.00
3,408,681,979.22

576,542.75
64,000.00
3,481,819,790.10

เงิินรัับฝากประเภทเงิินค่่าธรรมเนีียมศาลและค่่าปรัับ เงิินกลาง และเงิินจากการบัังคัับคดีี เป็็นเงิินซึ่่�งสำำ�นัักงาน
ศาลปกครองต้้องรัับฝากไว้้จนกว่่าการพิิจารณาคดีีจะสิ้้�นสุุด
เงิินรัับฝาก - เงิินค่่าธรรมเนีียมศาลและค่่าปรัับ จำำ�นวน 3,004,852,680.04 บาท ได้้รวมเงิินค่่าธรรมเนีียมศาล
ค้้างจ่่ายของคดีีที่่�ถึึงที่่�สุุดและอยู่่�ระหว่่างการดำำ�เนิินการนำำ�ส่่งเงิินเป็็นรายได้้แผ่่นดิิน จำำ�นวน 572 คดีี และคดีีที่่�ถึึงที่่�สุุด
ที่่�อยู่่�ระหว่่างตรวจสอบเงิินค่่าธรรมเนีียมศาลค้้างจ่่ายในคดีี จำำ�นวน 12,210 คดีี
หมายเหตุุ 16 ภาระผููกพััน
• ภาระผููกพัันเกี่่�ยวกัับรายจ่่ายฝ่่ายทุุน
2564

(หน่่วย : บาท)

2563

สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้
ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง
633,071,878.66
547,714,812.52
อุปกรณ์ และอื่น ๆ
17,186,720.50
41,590,834.60
รวม
650,258,599.16
589,305,647.12
ภาระผููกพัันข้้างต้้นเกิิดจากมููลค่่าตามสััญญาจ้้างก่่อสร้้าง ปรัับปรุุง และจััดหาทรััพย์์สิิน
• ภาระผููกพัันตามสััญญาจััดซื้้�อจััดจ้้างพััสดุุและบริิการอื่่�น ๆ
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564 และ 2563 หน่่วยงานมีีภาระผููกพัันที่่เ� กิิดจากสััญญาจััดซื้้อ� จััดจ้า้ งพััสดุแุ ละบริิการอื่่น� ๆ
จำำ�แนกตามระยะเวลาของสััญญา ดัังนี้้�
(หน่่วย : บาท)
2564

ไม่เกิน 1 ปี
รวม

416,754.25
416,754.25

2563

2,087,830.00
2,087,830.00

หมายเหตุุ 17 หนี้้�สิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564 สำำ�นัักงานศาลปกครองมีีหนี้้�สิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการถููกฟ้้องร้้องคดีี กรณีีเกี่่�ยวกัับ
สััญญาทางปกครอง จำำ�นวน 2 คดีี จำำ�นวนทุุนทรััพย์์ 94,663,967.84 บาท คดีีอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของศาลปกครอง
สููงสุุด ทั้้�ง 2 คดีี
กรณีีดัังกล่่าวคดีียัังไม่่ถึึงที่่�สุุด  โดยศาลอาจจะพิิพากษาเป็็นอย่่างอื่่�นได้้ เช่่น พิิพากษายกฟ้้องหรืือให้้ผู้้�ถููกฟ้้อง
ชำำ�ระค่่าเสีียหายพร้้อมดอกเบี้้�ยเป็็นจำำ�นวนเงิินที่่�น้้อยกว่่าที่่�โจทก์์ฟ้้องมาก็็ได้้ ทั้้�งนี้้� ฝ่่ายบริิหารได้้ใช้้ดุุลยพิินิิจในการ
ประเมิินผลของคดีีที่่�ถููกฟ้้องแล้้ว และเชื่่�อมั่่�นว่่าเมื่่�อคดีีถึึงที่่�สุุดจะไม่่มีีความเสีียหายเกิิดขึ้้�นต่่อฐานะการเงิินและผลการ
ดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานอย่่างมีีสาระสำำ�คััญ
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หมายเหตุุ 18 รายได้้จากงบประมาณ
รายได้้จากงบประมาณปีีปััจจุุบััน
รายได้้จากงบเงิินอุุดหนุุน
ค่่าใช้้จ่่ายบุุคลากร
ค่่าใช้้จ่่ายดำำ�เนิินงาน
ค่่าครุุภััณฑ์์ และสิ่่�งก่่อสร้้าง
รายได้้จากงบกลาง
รวมรายได้้จากงบประมาณ

2564

2563

1,894,273,300.00
381,041,000.00
195,970,800.00
294,325,834.15
2,765,610,934.15

1,881,541,700.00
464,792,800.00
204,847,300.00
274,300,554.10
2,825,482,354.10

2564

2563

หมายเหตุุ 19 รายได้้จากการอุุดหนุุนและบริิจาค
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำ�ำเนินงานจากแหล่งอื่น
รายได้จากการบริจาค
รวมรายได้้จากการอุุดหนุุนและบริิจาค

1,374,936.63
34,487,820.70
35,862,757.33

หมายเหตุุ 20 รายได้้อื่่�น
2564

รายได้้ค่่าธรรมเนีียมการสอบแข่่งขัันบุุคคลเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมข้้อมููลข่่าวสารของราชการ
รวมรายได้้อื่่�น

948,306.60
1,940.00
950,246.60

หมายเหตุุ 21 ค่่าใช้้จ่่ายบุุคลากร
2564

เงิินเดืือน
ค่่าล่่วงเวลา
เงิินประจำำ�ตำำ�แหน่่ง
ค่่าจ้้าง
ค่่าตอบแทนพนัักงานราชการ
เงิินช่่วยค่่าครองชีีพ
เงิินค่่าตอบแทนพิิเศษสำำ�หรัับตำำ�แหน่่งพนัักงานคดีีปกครอง
เงิินส่่งเสริิมประสิิทธิิภาพการปฏิิบััติิราชการที่่�ดีีของข้้าราชการ
ฝ่่ายศาลปกครอง
เงิินค่่าตอบแทนพิิเศษของข้้าราชการฝ่่ายศาลปกครอง
ค่่ารัักษาพยาบาล
เงิินช่่วยการศึึกษาบุุตร

(หน่่วย : บาท)

(หน่่วย : บาท)

2,357,027.97
9,866,556.20
12,223,584.17
(หน่่วย : บาท)

2563

2,084,105.30
6,474.00
2,090,579.30
(หน่่วย : บาท)

2563

1,099,608,030.79
402,720.00
147,060,092.58
6,279,122.16
136,743,129.59
4,659,581.50
134,440,335.87
228,313,233.30

1,054,767,051.89
410,980.00
141,299,245.10
7,065,248.61
120,216,546.85
4,815,884.23
137,493,645.00
273,227,996.67

58,951,419.35
94,983,162.06
5,149,218.75

97,062,045.77
5,564,705.75
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เงิินช่่วยเหลืือพิิเศษกรณีีเสีียชีีวิิต
เงิินชดเชย กบข.
เงิินสมทบ กบข.
เงิินสมทบ กสจ.
เงิินสมทบกองทุุนประกัันสัังคม
เงิินสมทบกองทุุนเงิินทดแทน
ค่่าเช่่าบ้้าน
ค่่าใช้้จ่่ายบุุคลากรอื่่�น
รวมค่่าใช้้จ่่ายบุุคลากร

2564

2563

422,880.00
19,223,423.39
28,835,135.47
134,038.80
4,032,601.00
347,464.00
25,855,451.37
189,827,610.23
2,185,268,650.21

451,500.00
18,290,911.45
27,436,367.20
131,036.70
5,286,484.00
289,738.00
27,555,728.37
175,786,852.45
2,097,151,968.04

2564

2563

หมายเหตุุ 22 ค่่าบำำ�เหน็็จบำำ�นาญ
บำำ�นาญ
เงิินช่่วยค่่าครองชีีพ
บำำ�เหน็็จ
บำำ�เหน็็จตกทอด
บำำ�เหน็็จดำำ�รงชีีพ
บำำ�เหน็็จรายเดืือน
ค่่ารัักษาพยาบาล
เงิินช่่วยการศึึกษาบุุตร
เงิินช่่วยเหลืือพิิเศษกรณีีเสีียชีีวิิต
รวมค่่าบำำ�เหน็็จบำำ�นาญ

111,237,176.56
2,622,214.85
295,408.00
5,943,759.25
12,390,182.45
181,632.00
12,418,907.69
158,221.00
330,473.88
145,577,975.68

หมายเหตุุ 23 ค่่าตอบแทน
2564

ค่่าตอบแทนเฉพาะงาน
ค่่าตอบแทนอื่่�น
รวมค่่าตอบแทน

850,850.00
1,569,460.00
2,420,310.00

หมายเหตุุ 24 ค่่าใช้้สอย
2564

ค่่าใช้้จ่่ายฝึึกอบรม
ค่่าใช้้จ่่ายเดิินทาง
ค่่าซ่่อมแซมและบำำ�รุุงรัักษา
ค่่าจ้้างเหมาบริิการ
ค่่าจ้้างที่่�ปรึึกษา

115

4,205,913.79
5,268,892.37
24,702,958.71
72,782,493.32
175,000.00

(หน่่วย : บาท)

95,628,065.84
2,728,843.24
1,765,547.20
3,262,529.40
10,582,261.50
181,632.00
10,909,545.56
196,150.00
104,912.49
125,359,487.23
(หน่่วย : บาท)

2563

603,583.00
1,910,376.00
2,513,959.00
(หน่่วย : บาท)

2563

4,786,101.89
8,249,898.03
22,846,929.41
73,463,189.51
227,000.00
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2564

ค่่าใช้้จ่่ายในการประชุุม
ค่่าเช่่า
ค่่าประชาสััมพัันธ์์
ค่่าใช้้สอยอื่่�น
รวมค่่าใช้้สอย

13,296,242.00
51,474,970.94
1,229,430.00
12,721,161.18
185,857,062.31

หมายเหตุุ 25 ค่่าสาธารณููปโภค
2564

ค่่าไฟฟ้้า
ค่่าน้ำำ��ประปา
ค่่าโทรศััพท์์
ค่่าบริิการสื่่�อสารและโทรคมนาคม
ค่่าบริิการไปรษณีีย์์
ค่่าสาธารณููปโภคอื่่�น
รวมค่่าสาธารณููปโภค

44,414,457.10
1,999,286.70
15,972,530.81
14,541,768.74
6,853,575.00
558,540.00
84,340,158.35

หมายเหตุุ 26 ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่าย
2564

อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง
ครุุภััณฑ์์
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
รวมค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่าย

182,473,822.85
116,885,962.08
3,665,023.23
303,024,808.16

หมายเหตุุ 27 ค่่าใช้้จ่่ายจากการอุุดหนุุนและบริิจาค
2564

ค่่าใช้้จ่่ายอุุดหนุุนเพื่่�อการดำำ�เนิินงานอื่่�น
- มููลนิิธิิคอนราด อาเดนาวร์์
- สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.)
รวมค่่าใช้้จ่่ายจากการอุุดหนุุนและบริิจาค

1,146,630.00
228,306.63
1,374,936.63

2563

13,177,670.00
50,397,539.07
498,620.00
4,569,563.10
178,216,511.01
(หน่่วย : บาท)

2563

43,989,972.99
2,110,996.03
15,335,111.83
13,638,476.80
6,387,035.00
558,540.00
82,020,132.65
(หน่่วย : บาท)

2563

177,007,564.09
137,254,086.21
2,517,760.58
316,779,410.88
(หน่่วย : บาท)

2563

1,154,516.17
1,202,511.80
2,357,027.97

หมายเหตุุ 28 อื่่�น ๆ
สำำ�นัักงานศาลปกครอง ได้้ทำำ�บัันทึึกข้้อตกลงการใช้้ประโยชน์์ในพื้้�นที่่�อาคารศููนย์์ราชการเฉลิิมพระเกีียรติิ
80 พรรษา 5 ธัันวาคม 2550 (โครงการศููนย์์ราชการบริิเวณถนนแจ้้งวััฒนะ กรุุงเทพมหานคร) กัับบริิษััทธนารัักษ์์พััฒนา
สิินทรััพย์ จำ
์ ำ�กัด 
ั ตามบัันทึึกฉบัับที่่� 6/2551 ลงวัันที่่� 30 มิิถุนุ ายน 2551 โดยมีีพื้้�นที่่ก� ารใช้้ประโยชน์์ภายในอาคาร จำำ�นวน
56,540 ตารางเมตร วงเงิิน 9,592,416,731.04 บาท ประกอบด้้วย ค่่าเช่่าอาคาร จำำ�นวน 3,769,118,556.72 บาท 
ค่่าบริิการ จำำ�นวน 5,653,678,174.32 บาท มีีกำำ�หนดเวลา 30 ปีี นับั แต่่วันั ที่่� 1 กรกฎาคม 2551 ถึึงวัันที่่� 30 มิิถุนุ ายน 2581
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และค่่าเช่่าเฟอร์์นิิเจอร์์ จำำ�นวน 169,620,000.00 บาท มีีกำำ�หนดเวลา 5 ปีี นัับแต่่วัันที่่� 1 กรกฎาคม 2551 ถึึงวัันที่่�
30 มิิถุนุ ายน 2556 เมื่่อ� ครบกำำ�หนดเวลาดัังกล่่าว กรรมสิิทธิ์์ใ� นอาคารและเฟอร์์นิเิ จอร์์ตามสััญญาจะตกเป็็นกรรมสิิทธิ์์ข� อง
กรมธนารัักษ์์ กรณีีครบกำำ�หนดเวลาของการเช่่าเฟอร์์นิเิ จอร์์ กรมธนารัักษ์์จะส่่งมอบให้้สำำ�นักั งานศาลปกครองเป็็นผู้้�ดููแล
รัักษาเฟอร์์นิเิ จอร์์ในพื้้�นที่่ใ� ช้้ประโยชน์์เอง ซึ่ง่� สำำ�นักั งานศาลปกครองได้้รับั มอบเฟอร์์นิเิ จอร์์แล้้วเมื่่�อวัันที่่� 1 กรกฎาคม 2556
การจ่่ายเงิินตามข้้อตกลงดัังกล่่าว กรมธนารัักษ์์ดำำ�เนิินการตั้้�งเบิิกเงิินงบประมาณจากกรมบััญชีีกลาง และนำำ�เงิินจ่่ายให้้
กัับบริิษััทธนารัักษ์์พััฒนาสิินทรััพย์์ จำำ�กััด แทนสำำ�นัักงานศาลปกครอง ตลอดอายุุของบัันทึึกข้้อตกลง
ในปีี ง บประมาณ  2564 กรมธนารัั ก ษ์์ ดำำ� เนิิ น การตั้้� ง เบิิ ก เงิิ น งบประมาณจากกรมบัั ญ ชีีกลางไปแล้้ ว
เป็็นเงิิน 295,545,888.00 บาท ประกอบด้้วย ค่่าเช่่าอาคาร จำำ�นวน 118,218,355.20 บาท และค่่าบริิการ จำำ�นวน
177,327,532.80 บาท
รายงานฐานะเงิินงบประมาณรายจ่่ าย ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายการ

งบสุุ ทธิิ หลัังโอน
เปลี่่� ยนแปลง

เงิินกัันไว้้เบิิก
เหลื่่� อมปีี
(การสำำ�รองเงิิน)

� /
ใบสั่่�งซื้้ อ
สััญญา

เบิิกจ่่ าย

คงเหลืือ

แผนงบประมาณ
แผนงาน : แผนงานบุุคลากรภาครััฐ
	ผลผลิิต : รายการค่่าใช้้จ่่ายบุุคลาการภาครััฐ การจััดการของรััฐสภา ศาล และหน่่วยงานอิิสระของรััฐ
- ค่่าใช้้จ่่ายบุุคลากร
1,894,273,300.00
1,894,273,300.00
- ค่่าใช้้จ่่ายดำำ�เนิินงาน
32,959,100.00
32,959,100.00
แผนงาน : แผนงานพื้้�นฐานด้้านการปรัับสมดุุลและพััฒนาระบบการบริิหารจััดการภาครััฐ
	ผลผลิิต : ผลงานด้้านการอำำ�นวยความยุุติิธรรมทางปกครอง
- ค่่าใช้้จ่่ายดำำ�เนิินงาน
348,081,900.00
348,081,900.00
- ครุุภััณฑ์์ สิ่่�งก่่อสร้้าง
195,970,800.00
195,970,800.00
รวม
2,471,285,100.00
- 2,471,285,100.00

-

รายงานฐานะเงิินงบประมาณรายจ่่ าย ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการ

งบสุุ ทธิิหลัังโอน
เปลี่่� ยนแปลง

เงิินกัันไว้้เบิิก
� /
เหลื่่� อมปีี
ใบสั่่�งซื้้ อ
(การสำำ�รองเงิิน) สััญญา

เบิิกจ่่ าย

แผนงบประมาณ
แผนงาน : แผนงานบุุคลากรภาครััฐ
	ผลผลิิต : รายการค่่าใช้้จ่่ายบุุคลาการภาครััฐ การจััดการของรััฐสภา ศาล และหน่่วยงานอิิสระของรััฐ
- ค่่าใช้้จ่่ายบุุคลากร
1,881,541,700.00
1,881,541,700.00
- ค่่าใช้้จ่่ายดำำ�เนิินงาน
97,890,000.00
97,890,000.00
แผนงาน : แผนงานพื้้�นฐานด้้านการปรัับสมดุุลและพััฒนาระบบการบริิหารจััดการภาครััฐ
	ผลผลิิต : ผลงานด้้านการอำำ�นวยความยุุติิธรรมทางปกครอง
- ค่่าใช้้จ่่ายดำำ�เนิินงาน
366,902,800.00
366,902,800.00
- ครุุภััณฑ์์ สิ่่�งก่่อสร้้าง
204,847,300.00
204,847,300.00
รวม
2,551,181,800.00
- 2,551,181,800.00

คงเหลืือ

-
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สำำ �นัั กงานศาลปกครอง

รายงานรายได้้ แผ่่ นดิิ น
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2564
2564

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
รายได้้แผ่่นดิิน - นอกจากภาษีี
รวมรายได้้แผ่่นดิินที่่�จััดเก็็บ
รายได้้แผ่่นดิินนำำ�ส่่งคลััง
รายได้้แผ่่นดิินรอนำำ�ส่่งคลััง
ปรัับ รายได้้แผ่่นดิินรอนำำ�ส่่งคลััง
รายการรายได้้แผ่่นดิินสุุทธิิ

103,192,268.46
103,192,268.46
19,582,638.30
83,609,630.16
83,609,630.16
-

(หน่่วย : บาท)

2563

361,790,759.76
361,790,759.76
23,339,963.02
338,450,796.74
338,450,796.74
-

รายได้้แผ่่นดิิน - นอกจากภาษีี จำำ�นวน 103,192,268.46 บาท ประกอบด้้วย
2564

รายได้้แผ่่นดิินค่่าคััดสำำ�เนาและรัับรองสำำ�เนา
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมศาลและค่่าปรัับ
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมบัังคัับคดีี
รายได้้ค่่าปรัับผิิดสััญญา
รายได้้จากการขายทรััพย์์สิิน
รายได้้ดอกเบี้้�ยเงิินฝากธนาคาร
รายได้้เงิินเหลืือจ่่ายปีีเก่่า
รายได้้อื่่�น
รายได้้ค่่าซื้้�อเอกสารจััดซื้้�อจััดจ้้าง
รวมรายได้้แผ่่นดิิน - นอกจากภาษีี

951,565.00
75,634,566.95
326,800.90
1,657,532.14
2,410,000.00
14,836,284.71
5,444,626.27
1,815,892.49
115,000.00
103,192,268.46

2563

1,073,192.00
332,255,726.51
413,818.92
1,844,922.09
239,793.00
19,977,936.33
5,274,406.37
569,964.54
141,000.00
361,790,759.76

ภาคผนวก
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ที่่� ตั้้� งศาลปกครอง

ศาลปกครองนครราชสีีมา

ตั้้ง� อยู่่� ณ เลขที่่� ๓๔๕ หมู่่�ที่่� ๖ ถนนมิิตรภาพ - เลี่่ย� งเมืือง ตำำ�บลหนองกระทุ่่�ม
อำำ�เภอเมืืองนครราชสีีมา จัังหวััดนครราชสีีมา ๓๐๐๐๐
มีีตุุลาการศาลปกครองปฏิิบััติิหน้้าที่่�รวม ๙ คน
ศาลปกครองขอนแก่่ น

ตั้้�งอยู่่� ณ เลขที่่� ๓๓๓ หมู่่�ที่่� ๒ ถนนเหล่่านาดีี ตำำ�บลเมืืองเก่่า อำำ�เภอเมืือง
ขอนแก่่น จัังหวััดขอนแก่่น ๔๐๐๐๐
มีีตุุลาการศาลปกครองปฏิิบััติิหน้้าที่่�รวม ๘ คน

เชีียงใหม่่

ศาลปกครองพิิษณุุ โลก

อุุ ดรธานีี

ตั้้�งอยู่่� ณ เลขที่่� ๑๑๑ หมู่่�ที่่� ๘ ถนนพิิษณุุโลก - นครสวรรค์์ ตำำ�บลท่่าทอง
อำำ�เภอเมืืองพิิษณุุโลก จัังหวััดพิิษณุุโลก ๖๕๐๐๐
มีีตุุลาการศาลปกครองปฏิิบััติิหน้้าที่่�รวม ๗ คน

พิิษณุุ โลก
ขอนแก่่ น

ศาลปกครองระยอง

นครสวรรค์ ์
อุุ บลราชธานีี
นครราชสีีมา

10
9

สุุ พรรณบุุ รีี
4
7

6

2

1

8
3
5

ศาลปกครองนครศรีีธรรมราช

ตั้้�งอยู่่� ณ  เลขที่่� ๕/๘ หมู่่�ที่่� ๖ ถนนนครศรีีธรรมราช - ร่่อนพิิบููลย์์
ตำำ�บลนาพรุุ อำำ�เภอพระพรหม จัังหวััดนครศรีีธรรมราช ๘๐๐๐๐
มีีตุุลาการศาลปกครองปฏิิบััติิหน้้าที่่�รวม ๘ คน

เพชรบุุ รีี

๑. กรุุงเทพมหานคร
๒. นนทบุุรีี
๓. ปทุุมธานีี
๔. นครปฐม
๕. สมุุทรปราการ
๖. สมุุทรสาคร
๗. สมุุทรสงคราม
๘. พระนครศรีีอยุุธยา
๙. อ่่างทอง
๑๐. สิิงห์์บุุรีี

นครศรีีธรรมราช

ภูู เก็็ ต

สงขลา

ยะลา

ศาลปกครองกลาง

ตั้้ง� อยู่่� ณ เลขที่่� ๑๒๐ หมู่่�ที่่� ๓ ถนนแจ้้งวััฒนะ แขวงทุ่่�งสองห้้อง เขตหลัักสี่่�
กรุุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
มีีตุุลาการศาลปกครองปฏิิบััติิหน้้าที่่�รวม ๙๓ คน
ศาลปกครองเชีียงใหม่่

ตั้้�งอยู่่� ณ เลขที่่� ๓๓๓ ถนนโชตนา ตำำ�บลช้้างเผืือก อำำ�เภอเมืืองเชีียงใหม่่
จัังหวััดเชีียงใหม่่ ๕๐๓๐๐
มีีตุุลาการศาลปกครองปฏิิบััติิหน้้าที่่�รวม ๑๐ คน
ศาลปกครองสงขลา

ตั้้�งอยู่่� ณ  เลขที่่� ๗๗๗ ถนนสุุขุุมวิิท ตำำ�บลเนิินพระ อำำ�เภอเมืืองระยอง
จัังหวััดระยอง ๒๑๑๕๐
มีีตุุลาการศาลปกครองปฏิิบััติิหน้้าที่่�รวม ๙ คน

ตั้้�งอยู่่� ณ เลขที่่� ๑๑๑๑ หมู่่�ที่่� ๒ ถนนสงขลา - เกาะยอ ตำำ�บลพะวง อำำ�เภอ
เมืืองสงขลา จัังหวััดสงขลา ๙๐๑๐๐
มีีตุุลาการศาลปกครองปฏิิบััติิหน้้าที่่�รวม ๗ คน

ศาลปกครองอุุ ดรธานีี

ตั้้�งอยู่่� ณ เลขที่่� ๙๙๙ หมู่่�ที่่� ๗ ถนนทางหลวงแผ่่นดิินหมายเลข ๒ (ถนน
มิิตรภาพ) ตำำ�บลบ้้านขาว อำำ�เภอเมืืองอุุดรธานีี จัังหวััดอุุดรธานีี ๔๑๐๐๐
มีีตุุลาการศาลปกครองปฏิิบััติิหน้้าที่่�รวม ๗ คน
ศาลปกครองอุุ บลราชธานีี

ตั้้�งอยู่่� ณ เลขที่่� ๔๔๔ หมู่่�ที่่� ๓ ถนนแจ้้งสนิิท ตำำ�บลแจระแม อำำ�เภอเมืือง
อุุบลราชธานีี จัังหวััดอุุบลราชธานีี ๓๔๐๐๐
มีีตุุลาการศาลปกครองปฏิิบััติิหน้้าที่่�รวม ๘ คน
ศาลปกครองเพชรบุุ รีี

ตั้้�งอยู่่� ณ  เลขที่่� ๙๘๐/๙๘ ถนนเพชรเกษม ตำำ�บลชะอำำ� อำำ�เภอชะอำำ� 
จัังหวััดเพชรบุุรีี ๗๖๑๒๐
มีีตุุลาการศาลปกครองปฏิิบััติิหน้้าที่่�รวม ๕ คน
ศาลปกครองนครสวรรค์ ์

ตั้้�งอยู่่� ณ เลขที่่� ๙/๙ หมู่่�ที่่� ๗ ตำำ�บลกลางแดด อำำ�เภอเมืืองนครสวรรค์์
จัังหวััดนครสวรรค์์ ๖๐๐๐๐
มีีตุุลาการศาลปกครองปฏิิบััติิหน้้าที่่�รวม ๕ คน
ศาลปกครองสุุ พรรณบุุ รีี

ตั้้�งอยู่่� ณ  เลขที่่� ๓๓๓ ตำำ�บลสนามชััย อำำ�เภอเมืืองสุุพรรณบุุรีี จัังหวััด
สุุพรรณบุุรีี ๗๒๐๐๐
มีีตุุลาการศาลปกครองปฏิิบััติิหน้้าที่่�รวม ๕ คน
ศาลปกครองภูู เก็็ ต

ตั้้�งอยู่่� ณ เลขที่่� ๓๓/๓ หมู่่�ที่่� ๕ ตำำ�บลไม้้ขาว อำำ�เภอถลาง จัังหวััดภููเก็็ต
๘๓๑๑๐
มีีตุุลาการศาลปกครองปฏิิบััติิหน้้าที่่�รวม ๕ คน
ศาลปกครองยะลา

ตั้้�งอยู่่� ณ เลขที่่� ๑๙๙ หมู่่�ที่่� ๑ ตำำ�บลท่่าสาป อำำ�เภอเมืืองยะลา จัังหวััด
ยะลา ๙๕๐๐๐
มีีตุุลาการศาลปกครองปฏิิบััติิหน้้าที่่�รวม ๕ คน
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ผู้้�จััดทำำ�
ที่่� ปรึึกษา :

นางสมฤดีี ธััญญสิิริิ
นายยุุทธนา ศรีีตระกููล
คณะผู้้�จััดทำำ� :

นางสาวระดาภััทร จงธรรมคุุณ
นางเกศรา ศิิริิผลสมสุุข
นางสาวนวพร ยรรยง
นายทายาท ชมเชย
นางสาวเสาวภา อัักษรเนีียม
นางสาวพิิชยา อุุดมจิิรภาส 
นางสาวลลิิล ธณิินกุุลจิิรา

เลขาธิิการสำำ�นัักงานศาลปกครอง
รองเลขาธิิการสำำ�นัักงานศาลปกครอง

ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักบริิหารยุุทธศาสตร์์
ผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มติิดตามและประเมิินผล
เจ้้าหน้้าที่่�ศาลปกครองชำำ�นาญการพิิเศษ
เจ้้าหน้้าที่่�ศาลปกครองชำำ�นาญการพิิเศษ
เจ้้าหน้้าที่่�ศาลปกครองชำำ�นาญการ
เจ้้าหน้้าที่่�ศาลปกครองปฏิิบััติิการ
พนัักงานธุุรการ

จััดทำำ�โดย :

สำำ�นัักบริิหารยุุทธศาสตร์์ สำำ�นัักงานศาลปกครอง
เลขที่่� ๑๒๐ หมู่่�ที่่� ๓ ถนนแจ้้งวััฒนะ แขวงทุ่่�งสองห้้อง
เขตหลัักสี่่� กรุุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศััพท์์ ๐ ๒๑๔๑ ๐๗๔๖-๙ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๘๑๕

พิิมพ์์ที่่� :
บริิษััทอมริินทร์์พริ้้�นติ้้�งแอนด์์พัับลิิชชิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
เลขที่่� ๓๗๖ ถนนชััยพฤกษ์์ แขวงตลิ่่�งชััน เขตตลิ่่�งชััน กรุุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐
โทรศััพท์์ ๐ ๒๔๒๒ ๙๐๐๐ และ ๐ ๒๘๘๒ ๑๐๑๐
โทรสาร ๐ ๒๔๓๓ ๒๗๔๒ และ ๐ ๒๔๓๔ ๑๓๘๕

สำำ �นัั กงานศาลปกครอง
เลขที่่� ๑๒๐ หมู่่�ที่่� ๓ ถนนแจ้้งวััฒนะ แขวงทุ่่�งสองห้้อง เขตหลัักสี่่� กรุุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศััพท์์ ๐ ๒๑๔๑ ๑๑๑๑

www.admincourt.go.th

สำำ�นัักงานศาลปกครอง

สายด่วนศาลปกครอง

๑๓๕๕

