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สารจากประธาน 
ศาลปกครองสูงสุด

นับเป็นเวลัาถ่ึง	 ๒	 ที่ศวรรษที่่�ศาลัปกครอง	
เป็นองค์กรหลักัในการที่ำาหน้าที่่�อำานวยความยุตธิรรมที่าง
ปกครองให้กบัประชาชน	 เสัรมิสัร้างโอกาสัในการเข้าถ่งึ	
ความยุติธรรมที่างปกครอง	 การให้บริการประชาชน	
เพัื�อให้เกดิำความเท่ี่าเที่ย่มแลัะที่ั�วถ่งึ	โดำยมผ่ลัการดำำาเนินงาน	
ซึ่ึ� ง เ ป็นที่่�ประ จักษ์ต่อ สัังคมไที่ยที่ำา ใ ห้ประชาชน	
ม่ความร้้ความเข้าใจ	 เป็นที่่� ร้้จักแลัะให้การยอมรับ		
รวมถ่งึมค่วามเชื�อมั�นตอ่การดำำาเนนิงานของศาลัปกครอง		
ตลัอดำระยะเวลัาที่่�ผ่านมา	ศาลัปกครองได้ำมก่ารปรับปรุง
แลัะพััฒินาการดำำาเนินงานเพัื�อให้บริการแลัะอำานวย
ความสัะดำวกให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื�อง	 ม่การ	
นำาเที่คโนโลัย่สัารสันเที่ศมาใช้ในกระบวนวิธ่พัิจารณ์า	
คดำ่ปกครอง	 โดำยประชาชนสัามารถ่ยื�นฟ้้องคดำ่ปกครอง
ผ่านระบบอิเลั็กที่รอนิกสั์	 เป็นการลัดำภาระให้กับ
ประชาชนที่่�ไม่ต้องเดิำนที่างมาฟ้้องคดำ่ที่่�ศาลัปกครอง
ดำ้วยตนเอง	 ม่การเพัิ�มช่องที่างการเข้าถ่ึงบริการข้อม้ลั

ปีแห่่งการพััฒนาการอำานวย
ความยุติิธรรมทางปกครอง 
ให้่เป็นไปติามมาติรฐาน 
อันเป็นท่�ยอมรับัของทุกภาคส่วน
และในระดับัสากลและสอดคล้อง
กับัช่ีวิติวิถ่ีให่ม่ (New normal)”

“



ข่าวสัารการประชาสััมพัันธ์ของศาลัปกครองในร้ปแบบต่าง	ๆ	การให้ความช่วยเหลัือที่างกฎหมายแก่ประชาชน	แลัะ
การเสัริมสัรา้งความร้้ความเข้าใจเก่�ยวกบัคดำป่กครองแลัะกระบวนวิธพ่ัจิารณ์าคดำป่กครองให้แกท่ี่กุภาคส่ัวนในสังัคม	
โดำยการจัดำการให้ความร้้โดำยตรงหรือผ่านสัื�อออนไลัน์ต่าง	 ๆ	 รวมที่ั�งม่การพััฒินาบุคลัากรให้ม่ความร้้ความสัามารถ่	
เป็นคนที่่�ม่คุณ์ภาพั	ม่จิตสัำานึกที่่�ดำ่แลัะม่ความรับผิดำชอบต่อสัังคม	นอกจากน่�	ม่การเสัริมสัร้างเครือข่ายความร่วมมือ	
กับหน่วยงานต่าง	ๆ	ที่ั�งภายในแลัะภายนอกประเที่ศ	เพัื�อให้เป็นที่่�ยอมรับที่ั�งในระดำับประเที่ศแลัะในระดำับสัากลั		

ในปีงบประมาณ์	พั.ศ.	 ๒๕๖๔	 ศาลัปกครองไดำ้กำาหนดำให้เป็น	 “ปีแห่งการพััฒินาการอำานวยความยุติธรรม
ที่างปกครองให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นท่ี่�ยอมรับของทีุ่กภาคสั่วนแลัะในระดำับสัากลัแลัะสัอดำคลั้องกับ	
ช่วิตวิถ่่ใหม่	 (New	normal)”	ซึ่ึ�งศาลัปกครองไดำ้ขับเคลัื�อนการดำำาเนินงานในการอำานวยความยุติธรรมที่างปกครอง	
แลัะภารกิจต่าง	ๆ 	เช่น	การบริหารจัดำการคดำค้่างโดำยนำากลัไกต่าง	ๆ 	มาปรับใช้ในการดำำาเนินงาน	การพัฒัินาประสิัที่ธิภาพั
ในการที่ำางานโดำยการลัดำขั�นตอนการพัิจารณ์าคดำ่ในชั�นการนั�งพัิจารณ์าคดำ่ปกครองในศาลัปกครองสั้งสัุดำ	การป้องกัน
เชิงรุกโดำยการจัดำที่ำาแลัะเผยแพัร่การวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้้องคดำ่ปกครองแลัะการวางแนวปฏิิบัติราชการที่่�ดำ่จาก	
คำาพัิพัากษาศาลัปกครอง	เพัื�อลัดำข้อพัิพัาที่ที่างปกครอง	การให้ความร้้กับประชาชน	เจ้าหน้าที่่�ของรัฐ	แลัะหน่วยงาน	
ที่างปกครอง	 โดำยจัดำที่ำาสืั�อประชาสััมพัันธ์ในร้ปแบบต่าง	 ๆ	 แลัะเผยแพัร่ในสืั�อสัังคมออนไลัน์มากยิ�งขึ�น		
แลัะประการสัำาคญั	การพัฒัินาเที่คโนโลัยส่ัารสันเที่ศตา่ง	ๆ 	เพัื�ออำานวยความสัะดำวกใหก้บัประชาชน	โดำยการนำาระบบงาน	
คดำ่ปกครองอิเลั็กที่รอนิกสั์	 (e-Litigation)	 มาใช้เพัื�ออำานวยความสัะดำวกให้กับประชาชนในการยื�นฟ้้องคดำ	่
ที่างอิเลั็กที่รอนิกสั์	 แลัะเพัื�อให้สัอดำคล้ัองกับวิถ่่ช่วิตใหม่	 โดำยเฉพัาะในช่วงที่่�สัถ่านการณ์์การแพัร่ระบาดำของ	
โรคติดำเชื�อไวรัสัโคโรนา	๒๐๑๙	ม่การแพัร่ระบาดำรุนแรงมากขึ�น	

ศาลัปกครองยังคงยืนหยัดำมุ่งมั�นในการก้าวส่้ัที่ศวรรษที่่�	 ๓	 ดำ้วยการอำานวยความยุติธรรมที่างปกครอง	
ให้กับประชาชน	เพัื�อมุ่งสั้่ศาลัแห่งความเป็นเลัิศ	 (Court	Excellence)	 ใน	พั.ศ.	๒๕๘๐	ภายใต้วิสััยที่ัศน์	“อำานวย
ความยุติธรรมที่างปกครองด้ำวยความเป็นธรรม	 รวดำเร็ว	 ทัี่นสัมัย	 เพัื�อเสัริมสัร้างธรรมาภิบาลัในสัังคม	 แลัะเป็นศาลั	
แห่งความเป็นเลัิศ”	 หรือตามคติพัจน์ศาลัปกครอง	 “เป็นธรรม	 รวดำเร็ว	 ที่ันสัมัย”	 ภายใต้การบริหารงานของ	
ผ้้บริหารศาลัปกครองแลัะสัำานักงานศาลัปกครอง	รวมถ่ึงบุคลัากรศาลัปกครองทีุ่กคนที่่�ปรารถ่นาให้ประชาชนทีุ่กคน
ไดำร้บัการอำานวยความยตุธิรรมที่างปกครองเพัื�อปกปอ้งคุม้ครองสัทิี่ธขิองประชาชนไดำอ้ยา่งที่ั�วถ่งึแลัะเที่า่เที่ย่มสืับไป

นายชาญชยั แสวงศักัด์ิ์ �
ประธานศาลปกครองสููงสุูด
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รายงานการปฏิบิตังิานของศาลัปกครองแลัะสัำานักงานศาลัปกครองได้ำดำำาเนินการ
จดัำที่ำาตามมาตรา	๙๓	ประกอบมาตรา	๙๐	 แห่งพัระราชบัญญตัจิดัำตั�งศาลัปกครองแลัะ
วิธ่พัิจารณ์าคดำ่ปกครอง	 พั.ศ.	 ๒๕๔๒	 ซึ่ึ�งได้ำดำำาเนินการจัดำที่ำาแลัะเสันอต่อคณ์ะรัฐมนตร่		
สัภาผ้แ้ที่นราษฎร	แลัะวุฒิสิัภาปีลัะหนึ�งครั�ง

ในการจดัำที่ำารายงานประจำาปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๔	ศาลัปกครองแลัะสัำานักงาน
ศาลัปกครอง	 ได้ำรวบรวมผลัการปฏิิบัติงานที่่�สัำาคัญของศาลัปกครองแลัะสัำานักงาน	
ศาลัปกครอง	ตลัอดำที่ั�งปัญหาข้อจำากดัำที่่�มผ่ลักระที่บต่อการดำำาเนนิงาน	โดำยม่เนื�อหาในรายงาน	
ประจำาปีฯ	 จำาแนกเป็น	 ๖	 ส่ัวน	 ประกอบด้ำวย	 ส่ัวนนำา	 ภาพัรวมหน่วยงาน	 ส่ัวนท่ี่�	 ๑		
ภาพัรวมการเปร่ยบเท่ี่ยบผลัการดำำาเนินงานระหว่างปีงบประมาณ์	 พั.ศ.	 ๒๕๖๒	 -		
๒๕๖๔	 ส่ัวนที่่�	 ๒	 ผลัการดำำาเนินงานที่่�สัำาคัญ	 ส่ัวนที่่�	 ๓	 การวิเคราะห์ผลัการดำำาเนินงาน		
สั่วนที่่�	๔	รายงานการเงิน	ประจำาปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๔	แลัะสั่วนที่่�	๕	ภาคผนวก	
สัรปุสัาระสัำาคญัดำงัน่�

บัทสรุป 
ผูู้้บัริห่าร

บทสรุปผูบ้ร์หาร6 รายงานประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ศาลปกครองและสำำานักงานศาลปกครอง



LIVE

ประกอบด้ำวย	ตราสััญลัักษณ์์ศาลัปกครองแลัะความหมาย	อำานาจหน้าที่่�	โครงสัร้าง
องค์กร	 แลัะองค์กรบริหารศาลัปกครอง	 วิสััยทัี่ศน์	 พัันธกิจ	 แผนแม่บที่ศาลัปกครอง		
ระยะ	๒๐	 ปี	 แลัะแผนปฏิิบตัริาชการสัำานกังานศาลัปกครอง	 ระยะ	๕	 ปี	 นโยบายแลัะ	
ที่ศิที่างการดำำาเนินงาน	ภาพัถ่่าย	รายนามผ้บ้ริหารศาลัปกครองส้ังสัดุำแลัะศาลัปกครองชั�นต้น		
แลัะผ้้บริหารสัำานักงานศาลัปกครอง	แลัะภาพัรวมดำ้านที่รัพัยากรบุคคลั

ส่วนนำา 

ส่วนท่� ๑ ภาพัรวมการเปรย่บเที่ย่บผลัการดำำาเนินงานระหว่างปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๒	-		
๒๕๖๔	งบประมาณ์ที่่�สัำานกังานศาลัปกครองไดำร้บัจดัำสัรร	ปงีบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๒	จำานวน		
๒,๖๗๔.๔๕๖๗	ลั้านบาที่	ปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๓	จำานวน	๒,๕๕๑.๑๘๑๘	ลั้านบาที่		
แลัะปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๔	จำานวน	๒,๔๗๑.๒๘๕๑	ลั้านบาที่	คิดำเป็นร้อยลัะ	๐.๐๙		
ร้อยลัะ	 ๐.๐๘	 แลัะร้อยลัะ	 ๐.๐๘	 ของวงเงินงบประมาณ์ของประเที่ศตามลัำาดำับ		
โดำยในปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๔	ไดำ้รับงบประมาณ์ลัดำลังจากปี	๒๕๖๒	แลัะปี	๒๕๖๓	
โดำยงบประมาณ์ท่ี่�ได้ำรับจำาแนกเป็น	 ค่าใช้จ่ายบุคลัากร	 ร้อยลัะ	 ๗๗.๙๘	 ค่าใช้จ่าย	
ดำำาเนินงาน	ร้อยลัะ	๑๔.๐๙	แลัะค่าครุภัณ์ฑ์์	ที่่�ดำิน/สัิ�งก่อสัร้าง	ร้อยลัะ	๗.๙๓	

สัำานักงานศาลัปกครองไดำ้เสันอรายงานการปฏิิบัติงานของศาลัปกครอง	
แลัะสัำานกังานศาลัปกครอง	ประจำาป	ี๒๕๖๒	แลัะ	๒๕๖๓	ตอ่วฒุิสิัภา	ซึ่ึ�งสัมาชกิวฒุิสิัภาไดำม้่	
ข้อสัังเกตแลัะข้อแนะนำาในการดำำาเนินงาน	เช่น	ศาลัปกครองควรบริหารจัดำการคดำ่ที่่�ค้าง
พัิจารณ์า	 โดำยเร่งรัดำการพิัจารณ์าคดำ่ให้เสัร็จโดำยเร็ว	 ควรนำาเที่คโนโลัย่สัารสันเที่ศมาใช้	
ในการบรหิารจดัำการคดำใ่ห้เกดิำผลัโดำยเรว็	เพัื�ออำานวยความสัะดำวกในการพัจิารณ์าพัพิัากษา
คดำ่ปกครองแลัะการให้บริการประชาชน	 ซึ่ึ�งศาลัปกครองได้ำขับเคลัื�อนการดำำาเนินงาน	
ในการอำานวยความยตุธิรรมแลัะภารกจิตา่ง	ๆ 	ไดำแ้ก	่๑)	การบรหิารจดัำการคดำค่า้งโดำยนำา	
กลัไกต่าง	 ๆ	 มาปรับใช้ในการดำำาเนินงาน	 เช่น	 การแต่งตั�งคณ์ะอนุกรรมการบริหาร	
ศาลัปกครองศึกษาแนวที่างเร่งรัดำการพิัจารณ์าคดำ่ปกครอง	 การพััฒินาประสัิที่ธิภาพั	
ในการที่ำางาน	 โดำยการลัดำขั�นตอนการพัิจารณ์าคดำ่ในชั�นการนั�งพัิจารณ์าคดำ่ปกครอง	
ในศาลัปกครองสั้งสุัดำ	 ๒)	 การป้องกันเชิงรุกในมิติของการป้องกันหรือบรรเที่าไม่ให้เกิดำ	
ข้อพัิพัาที่ที่างปกครอง	โดำยจัดำที่ำาแลัะเผยแพัร่การวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้้องคดำ่ปกครอง
แลัะการวางแนวปฏิบัิตริาชการที่่�ดำจ่ากคำาพัพิัากษาศาลัปกครอง	๓)	การพัฒัินาระบบต่าง	ๆ 		
เพัื�ออำานวยความสัะดำวกให้กบัประชาชน	เชน่	การนำาระบบงานคดำป่กครองอเิลัก็ที่รอนิกสั์	
(e-Litigation)	 เพัื�อให้ประชาชนสัามารถ่ยื�นฟ้้องคดำ่ปกครองที่างอิเล็ักที่รอนิกส์ัได้ำ	
โดำยไม่ต้องเดำนิที่างมาที่่�ศาลัปกครอง	๔)	การเผยแพัร่ประชาสัมัพันัธ์	โดำยดำำาเนนิการจดัำกจิกรรม	
เพัื�อเผยแพัร่ความร้้ความเข้าใจเก่�ยวกับการอำานวยความยุติธรรมที่างปกครองให้กับ
ประชาชนในร้ปแบบที่่�หลัากหลัาย
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๑.	 การพัิจารณ์าพัิพัากษาคดำ่ดำ้วยความถ่้กต้อง	 รวดำเร็ว	 แลัะเป็นธรรม		
ในปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๔	ศาลัปกครองม่คดำ่ที่่�อย้่ในความรับผิดำชอบที่ั�งหมดำ	จำานวน	
๓๗,๗๐๑	คดำ่	(คดำ่ที่่�อย้่ระหว่างดำำาเนินการยกมาจากปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๓	จำานวน	
๒๖,๓๑๐	คดำ่	แลัะเป็นคดำ่ที่่�รับเข้าในปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๔	จำานวน	๑๑,๓๙๑	คดำ่)	
พัิจารณ์าพัิพัากษาคดำ่แลั้วเสัร็จ	จำานวน	๑๐,๘๑๕	คดำ่	คิดำเป็นร้อยลัะ	๒๘.๖๙	แลัะม่คดำ่
ที่่�อย้่ระหว่างการพัิจารณ์า	จำานวน	๒๖,๘๘๖	คดำ่	(ข้อม้ลั	ณ์	วันที่่�	๓๐	กันยายน	๒๕๖๔)	
จำาแนกเป็นคดำ่ท่ี่�อย้่ระหว่างการพัิจารณ์าของศาลัปกครองส้ังสัุดำ	 จำานวน	๑๑,๔๙๖	 คดำ่	
แลัะเป็นคดำ่ที่่�อย้่ระหว่างการพิัจารณ์าของศาลัปกครองชั�นต้น	 จำานวน	 ๑๕,๓๙๐	 คดำ่		
ในคดำข่องศาลัปกครองชั�นตน้	เมื�อจำาแนกตามเรื�องที่่�ฟ้อ้ง	ปรากฏิวา่	คดำเ่ก่�ยวกับการบรหิาร
งานบคุคลั	วนิยั	สัทิี่ธปิระโยชน	์แลัะองคก์รวชิาชพ่ั	เปน็เรื�องที่่�ถ่ก้ฟ้อ้งมากที่่�สัดุำ	รองลังมา	
เป็นเรื�องการพััสัดำุ	สััญญาที่างปกครอง	แลัะเรื�องลัะเมิดำ	ความรับผิดำอย่างอื�น	

๒.	 การบังคบัคดำป่กครอง	ในปงีบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๔	มค่ดำท่ี่่�เข้าสั้ก่ระบวนการ
บังคับ	จำานวน	๑,๙๓๒	คดำ่	ดำำาเนินการบังคับคดำ่แลั้วเสัร็จ	จำานวน	๑,๖๙๓	คดำ่	แลัะม่คดำ่
ที่่�อย้่ระหว่างดำำาเนินการ	จำานวน	๓,๓๓๘	คดำ่	

๓.	 การวเิคราะห์เหตแุห่งการฟ้้องคดำป่กครองแลัะการวางหลัักกฎหมาย	แนวปฏิิบัติ	
ราชการที่างปกครอง	แลัะคำาพัิพัากษา/คำาสัั�งศาลัปกครองสั้งสัุดำที่่�น่าสันใจ	ปี	๒๕๖๔

วิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้้องคดำ่ปกครอง	 ปี	 ๒๕๖๔	 จำานวน	 ๔	 เรื�อง	 ไดำ้แก่		
๑)	 วิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้้องคดำ่ประเภที่เรื�องความรับผิดำที่างลัะเมิดำ	 ๒)	 วิเคราะห์เหตุ
แห่งการฟ้้องคดำ่ประเภที่เรื�องวินัยกรณ์่คณ์ะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ช่�ม้ลัความผิดำที่างวินัย	
ฐานอื�นที่่�มิใช่ฐานทีุ่จริตต่อหน้าที่่�	 ๓)	 วิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้้องคดำ่ประเภที่เรื�อง	
การประกอบกิจการวิที่ยุกระจายเสั่ยง	 วิที่ยุโที่รที่ัศน์	 แลัะกิจการโที่รคมนาคม	 แลัะ		
๔)	วิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้้องคดำ่ประเภที่เรื�องการบริหารงานบุคคลั

แนวปฏิิบัติราชการที่างปกครอง	ปี	๒๕๖๔	จำานวน	๖	เรื�อง	ไดำ้แก่	๑)	แนวปฏิิบัติ
ราชการเก่�ยวกับการออกคำาสัั�งให้นายกองค์การบริหารสั่วนตำาบลัแลัะรองนายกองค์การ
บริหารสั่วนตำาบลัพั้นจากตำาแหน่ง	 (คำาพัิพัากษาศาลัปกครองสั้งสัุดำที่่�	 อร.๕๒/๒๕๖๔)		
๒)	 แนวปฏิิบัติราชการเก่�ยวกับการใช้สิัที่ธิของบุคคลัที่่�อย้่ในภาคสั่วนราชการ	 องค์กร
ปกครองสัว่นท้ี่องถ่ิ�น	รฐัวสิัาหกจิ	หรอืหนว่ยงานอื�นของรฐั	ในการรบับรกิารสัาธารณ์สุัขตาม	
พัระราชบญัญัตหิลักัประกันสุัขภาพัแห่งชาติ	พั.ศ.	๒๕๔๕	(คำาพัพิัากษาศาลัปกครองส้ังสัดุำ
ที่่�	 อร.๘๕/๒๕๖๔)	 ๓)	 แนวปฏิิบัติราชการเก่�ยวกับการใช้หลัักฐานสััญญาก้้ซืึ่�อบ้านของ
ค้่สัมรสัก่อนสัมรสัในการขอเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ	 (คำาพัิพัากษาศาลัปกครองส้ังสัุดำ
ที่่�	 อร.๙๐/๒๕๖๔)	 ๔)	 แนวปฏิิบัติราชการเก่�ยวกับการบรรจุแลัะแต่งตั�งพันักงานจ้าง	
ของเที่ศบาลั	 (คำาพัิพัากษาศาลัปกครองส้ังสัุดำที่่�	 อบ.๒๕๕/๒๕๖๔)	 ๕)	 แนวปฏิิบัติ
ราชการเก่�ยวกับหน้าที่่�ขององค์กรปกครองส่ัวนที่้องถ่ิ�น	 ในการจัดำให้ม่แลัะบำารุงรักษา
ที่างสัาธารณ์ะที่่�อย้ใ่นความรบัผดิำชอบ	(คำาพัพิัากษาศาลัปกครองสัง้สัดุำที่่�	อ.๔๙๕/๒๕๖๔)		
๖)	แนวปฏิิบัติราชการเก่�ยวกับการขอเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการสั่วนที่้องถ่ิ�นของค้่สัมรสั
ที่่�ไมม่ก่ารจดำที่ะเบย่นสัมรสั	การแตง่ตั�งผ้อ้ย้เ่วรรกัษาสัถ่านที่่�ราชการ	แลัะการปรบัขยาย

ส่วนท่� ๒  
ผลการดิ์ำาเน์นงาน 
ท่�สำาคัญั
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ระดำบัตำาแหน่งเจ้าพันักงานป้องกันแลัะบรรเที่าสัาธารณ์ภัย	๖	(คำาพัพิัากษาศาลัปกครอง
สั้งสัุดำที่่�	อ.๕๐๙/๒๕๖๔)

คำาพัิพัากษา/คำาสัั�งศาลัปกครองสั้งสัุดำที่่�น่าสันใจ	 ปี	 ๒๕๖๔	 จำานวน	 ๙	 เรื�อง	
ประกอบดำว้ย	๑)	เรื�อง	กจิการวทิี่ยกุระจายเสัย่งแลัะวทิี่ยโุที่รที่ศัน	์:	ขอใหเ้พักิถ่อนประกาศ
สัำานักงานคณ์ะกรรมการกิจการกระจายเสั่ยง	 กิจการโที่รที่ัศน์แลัะกิจการโที่รคมนาคม
แห่งชาติ	(คำาพัิพัากษาศาลัปกครองสั้งสัุดำที่่�	อร.๒/๒๕๖๔)	๒)	เรื�อง	กิจการวิที่ยุกระจาย
เสั่ยงแลัะวิที่ยุโที่รทัี่ศน์	 :	 ฟ้้องขอให้เพัิกถ่อนคำาสัั�งเพิักถ่อนใบอนุญาตให้ใช้คลัื�นความถ่่�		
(คำาพัพิัากษาศาลัปกครองส้ังสัดุำที่่�	อร.๒๑/๒๕๖๔)	๓)	เรื�อง	วนิยั	:	ฟ้อ้งขอใหเ้พักิถ่อนคำาสัั�ง	
ปลัดำออกจากราชการ	 (คำาพัิพัากษาศาลัปกครองสั้งสัุดำที่่�	 อบ.๒๙/๒๕๖๔)	 ๔)	 เรื�อง	 วิธ่	
พัจิารณ์าคดำป่กครอง	:	การทุี่เลัาการบังคับคดำต่ามคำาสัั�งที่างปกครอง	(คำาสัั�งที่่�ศาลัปกครองส้ังสุัดำ	
ท่ี่�	 คร.๔๒/๒๕๖๔)	 ๕)	 เรื�อง	 วิธ่พัิจารณ์าคดำ่ปกครอง	 :	 การทุี่เลัาการบังคับตาม	
คำาสัั�งที่างปกครอง	(คำาสัั�งศาลัปกครองสัง้สุัดำที่่�	๑๖๔/๒๕๖๔)	๖)	เรื�อง	การคมนาคมแลัะการ
ขนสั่ง	:	ฟ้้องขอให้ยกเลัิกมติที่่�ประชุมคณ์ะกรรมการนโยบายเขตพััฒินาพัิเศษตะวันออก		
(กพัอ.)	 เก่�ยวกับโครงการรถ่ไฟ้ความเร็วส้ังเชื�อมสัามสันามบิน	 แลัะยกเลัิกมติของ	
คณ์ะรัฐมนตร่	 รวมทัี่�งมติอื�น	 ๆ	 ที่่�เก่�ยวข้องที่ั�งหมดำ	 ยกเลิักกระบวนการที่่�เก่�ยวข้องกับ
โครงการรถ่ไฟ้ฟ้้าความเร็วสั้งเชื�อมสัามสันามบิน	 แลัะยกเลิักสััญญาร่วมลังทีุ่นโครงการ
รถ่ไฟ้ความเรว็สัง้เชื�อมสัามสันามบนิ	(ดำอนเมอืง	-	สุัวรรณ์ภม้	ิ-	อ้ต่ะเภา)	(คำาสัั�งศาลัปกครอง	
สั้งสัุดำที่่�	 คร.๑๘๙/๒๕๖๔)	๗)	 เรื�อง	 สัาธารณ์้ปโภค	 :	ฟ้้องขอให้เพัิกถ่อนมติที่่�เห็นชอบ
ให้แก้ไขเพัิ�มเติมแลัะเปล่ั�ยนแปลังหลัักเกณ์ฑ์์การประเมินข้อเสันอ	 รวมที่ั�งหลัักเกณ์ฑ์	์
การประเมินขอ้เสันอฉบับที่่�แกไ้ขเพัิ�มเตมิ	ในการดำำาเนนิการคดัำเลัอืกเอกชนเพัื�อรว่มลังที่นุ
โครงการรถ่ไฟ้ฟ้้าสัายสั่ส้ัม	 ช่วงบางขุนนนที่์	 -	 ม่นบุร่	 (สัุวินที่วงศ์)	 (คำาสัั�งศาลัปกครอง
สั้งสัุดำ	ที่่�	๓๐๐/๒๕๖๔)	๘)	เรื�อง	การคมนาคมแลัะการขนสั่ง	:	ฟ้้องขอให้ม่คำาพัิพัากษา
หรือคำาสัั�งหยุดำให้บริการที่่าอากาศยานสัุวรรณ์ภ้มิ	แลัะหยุดำการก่อสัร้างที่างวิ�งที่่�	๓	แลัะ
ที่างที่่�	๔	ในที่่าอากาศยานสัุวรรณ์ภ้มิ	(คำาพัิพัากษาศาลัปกครองสั้งสัุดำที่่�	อ.๓๐๗/๒๕๖๔)	
๙)	เรื�อง	สัญัญาที่างปกครอง	:	ฟ้อ้งขอให้ปฏิบัิตติามสัญัญาชดำใช้คา่เสัย่หาย	(คำาพัพิัากษา
ศาลัปกครองสั้งสัุดำที่่�	อ.๔๙๑/๒๕๖๔)

๔.	 ผลัการดำำาเนินงานที่่�สัำาคัญในดำ้านต่าง	ๆ	จำานวน	๗	ดำ้าน	ไดำ้แก่
๑)  การเสริมสร�างโอกาสในการเข้�าถึงึความยุติธิรรมทางปกครอง ภายหลัังเปดิำ

ที่ำาการศาลัปกครองสั้งสัุดำแลัะศาลัปกครองกลัาง	ในปีพัุที่ธศักราช	๒๕๔๔	ศาลัปกครอง
ตระหนักดำ่ว่าประชาชนในท้ี่องถ่ิ�นห่างไกลัควรม่สิัที่ธิที่่�จะได้ำรับความเป็นธรรมเช่นเดำ่ยว
กับประชาชนในสั่วนกลัาง	 จึงไดำ้เปิดำที่ำาการศาลัปกครองในภ้มิภาครวมที่ั�งสัิ�น	 ๑๔	 แห่ง		
แลัะในปีงบประมาณ์	 พั.ศ.	 ๒๕๖๔	 ไดำ้ม่แผนดำำาเนินการก่อสัร้างอาคารที่่�ที่ำาการ	
ศาลัปกครองในภมิ้ภาคเพิั�มเติมอก่	๒	แหง่	ไดำแ้ก	่ศาลัปกครองแพัร่	(อย้ร่ะหวา่งสัำานักงาน
ศาลัปกครองแจง้จงัหวดัำแพัรข่อใชพ้ัื�นที่่�สัำาหรบักอ่สัรา้งอาคารที่่�ที่ำาการศาลัปกครองแพัร่	
บริเวณ์ตำาบลันำ�าชำา	อำาเภอเมืองแพัร่	จังหวัดำแพัร่	(ที่างเข้าอุที่ยานแห่งชาติแพัะเมืองผ่))		
แลัะศาลัปกครองสักลันคร	 นอกจากน่�	 ไดำ้ม่ช่องที่างการเข้าถ่ึงข้อม้ลัข่าวสัารของ	
ศาลัปกครองแลัะสัำานักงานศาลัปกครอง	 การติดำต่อ	 สืั�อสัาร	 แลัะการเผยแพัร่ข้อม้ลั	
ผา่นชอ่งที่างต่าง	ๆ 	จำานวน	๘	ชอ่งที่าง	ไดำแ้ก	่๑)	สัายด่ำวนศาลัปกครอง	๑๓๕๕	๒)	เฟ้ซึ่บุ�ก	
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(Facebook)	๓)	การเผยแพัร่ข้อม้ลัข่าวสัารผ่านไลัน์	Line	OA	๔)	เว็บไซึ่ต์	(Website)	:	
www.admincourt.go.th	๕)	ยท้ี่บ้	(YouTube)	๖)	ที่วิตเตอร์	(Twitter)	๗)	อินสัตาแกรม		
(Instagram)	แลัะ	๘)	พัอดำคาสัต์	(Podcast)

๒) การเสริมสร�างความรู�ความเข้�าใจแก่ทุกภาคส่วนในสังคม ไดำ้ดำำาเนินการ	
ส่ังเสัรมิการประชาสัมัพันัธ์แลัะการสัื�อสัารเพัื�อให้ประชาชนได้ำรบัร้แ้ลัะมค่วามเข้าใจเก่�ยวกบั	
ศาลัปกครองในดำ้านต่าง	 ๆ	 ไดำ้แก่	 ๑)	 ให้คำาปรึกษาแนะนำาเก่�ยวกับคดำ่ปกครอง		
๒)	 เผยแพัร่ประชาสััมพัันธ์เพัื�อสัร้างความร้้ความเข้าใจที่่�ถ่้กต้องเก่�ยวกับบที่บาที่ภารกิจ
ของศาลัปกครอง	ที่ั�งดำำาเนินการผลัิตสัื�อประชาสััมพัันธ์ประเภที่ต่าง	ๆ	ไดำ้แก่	สัื�อว่ดำิที่ัศน์		
สัื�อเสัย่ง	สัื�อสัิ�งพิัมพ์ั/เอกสัาร	สืั�อรายการวิที่ยุ	สัื�อบที่ความที่างวิชาการเก่�ยวกับศาลัปกครอง	
แลัะคดำป่กครอง	สัื�อสัิ�งพัมิพัอ์อนไลัน	์แลัะสัื�อ	Digital	Content	รวมที่ั�งดำำาเนนิการปรบัปรงุ
แลัะพััฒินาระบบการสัื�อสัารประชาสััมพัันธ์เชิงรุก	 ไดำ้แก่	 การเผยแพัร่ประชาสััมพัันธ์
ขา่วสัารการดำำาเนินงานของศาลัปกครองที่างสืั�อมวลัชน	เสัรมิสัร้างเครือขา่ยความร่วมมือ
ดำ้านการประชาสััมพัันธ์	ประสัานความร่วมมือกับม้ลันิธิการศึกษาที่างไกลัผ่านดำาวเที่่ยม
ในพัระบรมราช้ปถั่มภ์	 แลัะ	 ๓)	 การเสัริมสัร้างแลัะเผยแพัร่ความร้้ความเข้าใจเก่�ยวกับ	
คดำ่ปกครองแลัะกระบวนการยุติธรรมที่างปกครอง	 โดำยในปีงบประมาณ์	พั.ศ.	 ๒๕๖๔		
ม่ผ้้ไดำ้รับความร้้ที่ั�งในสั่วนกลัางแลัะในภ้มิภาค	จำานวน	๑๑,๘๐๘	คน

๓) การพัฒนาศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์	 ไดำ้ดำำาเนินการปรับปรุงแลัะพััฒินา
ระบบเที่คโนโลัยส่ัารสันเที่ศเพัื�ออำานวยความสัะดำวกในการพัจิารณ์าพัพิัากษาคดำป่กครอง	
แลัะปรับปรุงการให้บริการประชาชน	 ไดำ้แก่	 ๑)	 ระบบงานคดำ่ปกครองอิเล็ักที่รอนิกส์ั	
(e-Litigation)	๒)	ระบบศาลัปกครองอิเลั็กที่รอนิกสั์	 (e-Admincourt)	๓)	การพััฒินา	
ระบบบริหารจัดำการคดำ่	 (Admcase)	 ๔)	 การพััฒินาระบบสัืบค้นข้อม้ลัอัจฉริยะ		
๕)	 ห้องพิัจารณ์าคดำ่อิเล็ักที่รอนิกส์ั	 (e-Courtrooms)	 ๖)	 โปรแกรมเชื�อมโยงข้อม้ลั	
ผ่านระบบบ้รณ์าการฐานข้อม้ลัประชาชนแลัะการบริการภาครัฐ	 (Linkage	 Center)	
แลัะ	๗)	การพััฒินาระบบสัารบรรณ์อิเลั็กที่รอนิกสั์	เวอร์ชัน	๒	(แบบลัดำการใช้กระดำาษ)	
(e-Saraban)

๔) การเสริมสร�างความร่วมมอืทางวชิาการและความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ		
ไดำ้ดำำา เนินการเสั ริมสัร้างความร่วมมือที่าง วิชาการระหว่างประเที่ศ	 ไดำ้แก่		
๑)	 ความร่วมมือที่างวิชาการกับสัำานักงานคณ์ะผ้้แที่นสัหภาพัยุโรปประจำาประเที่ศไที่ย	
(The	Delegation	of	EU	to	Thailand)	๒)	ความร่วมมือที่างวิชาการกับม้ลันิธิคอนราดำ		
อาเดำนาวร	์ประเที่ศไที่ย	๓)	ความรว่มมอืที่างวชิาการกบัศาลัประชาชนส้ังสัดุำแหง่สัาธารณ์รัฐ	
ประชาธปิไตยประชาชนลัาว	(สัปป.	ลัาว)	๔)	ความรว่มมอืที่างวชิาการกบั	State	Courts	
ของสัิงคโปร์	 ๕)	 ความร่วมมือที่างวิชาการกับรัฐบาลัฝรั�งเศสั	 ประจำาปี	 พั.ศ.	 ๒๕๖๔		
นอกจากน่�	 ไดำ้เข้าร่วมการประชุมคณ์ะกรรมการดำำาเนินงานของสัมาคมศาลัปกครอง
สัง้สุัดำระหวา่งประเที่ศผา่นระบบออนไลัน	์โดำยมส่ัภาแหง่รฐัเบลัเยย่มเปน็เจา้ภาพัจดัำการ
ประชุม	 แลัะการสััมมนาที่างไกลัผ่านจอภาพัในหัวข้อ	 “การนำาเที่คโนโลัย่สัารสันเที่ศ	
มาใชใ้นกระบวนการยตุธิรรม”	ซึ่ึ�งสัำานกังานศาลัปกครองรว่มกบัวทิี่ยาลััยตลุัาการแหง่ชาต	ิ
ของศาลัประชาชนสั้งสัุดำแห่งสัาธารณ์รัฐประชาชนจ่นจัดำการสััมมนา
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๕) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรศาลปกครอง	 ไดำ้ดำำาเนินการพััฒินาตุลัาการ	
ศาลัปกครองแลัะข้าราชการฝ่ายศาลัปกครองตามนโยบายของผ้บ้รหิารสัำานกังานศาลัปกครอง	
ในโครงการต่าง	ๆ 	เช่น	โครงการพััฒินาสัมรรถ่นะของตุลัาการศาลัปกครองแลัะบุคลัากร
สัำานักงานศาลัปกครองใหส้ัอดำรบักบัตำาแหนง่หนา้ที่่�ตามที่่�กฎหมายกำาหนดำ	โครงการเพัิ�ม
ประสัทิี่ธภิาพัการบริหารจัดำการคดำแ่ลัะความเช่�ยวชาญของบุคลัากรเพัื�อใหก้ารพิัจารณ์า
พัิพัากษาคดำ่แลัะการบังคับคดำ่ม่มาตรฐาน	 แลัะรวดำเร็วยิ�งขึ�น	 โครงการเพัิ�มศักยภาพั	
ของบุคลัากรให้พัร้อมรับกบัการเปล่ั�ยนแปลังแลัะการขับเคลัื�อนศาลัปกครองอเิลัก็ที่รอนิกส์ั	
แลัะโครงการฝึกอบรมหลักัสัต้รการเสัรมิสัร้างที่กัษะด้ำานการบรหิาร	 เพัื�อการเสัริมสัร้าง
ที่กัษะที่างการบรหิารแลัะเตรย่มความพัรอ้มในการกา้วสั้ก่ารเปน็นกับริหารที่่�มว่สิัยัที่ศัน	์
มส่ัมรรถ่นะสัง้ในการขบัเคลืั�อนงานของศาลัปกครอง	นอกจากน่�	ไดำด้ำำาเนนิการพัฒัินาระบบ	
การฝึกอบรมอิเลั็กที่รอนิกสั์	(e-Training)	การจัดำที่ำาแผนพััฒินารายบุคคลั	(Individual	
Development	 Plan:	 IDP)	 ของบุคลัากรสัำานักงานศาลัปกครอง	 แลัะพััฒินาระบบ	
การเร่ยนร้้ออนไลัน์	OAC	Academy

๖) การเสริมสร�างวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) และองค์กรแห่งความสุข้		
ประกอบด้ำวย	 การดำำาเนินการเสัริมสัร้างวัฒินธรรมศาลัปกครอง	 (TRUST)	 การสัำารวจ
ความคิดำเห็นเก่�ยวกับพัฤติกรรมของบุคลัากรศาลัปกครองที่่�ปฏิิบัติงานโดำยยึดำวัฒินธรรม
ศาลัปกครอง	 (TRUST)	 การส่ังเสัริมให้บุคลัากรในองค์กรม่ความสุัขแลัะสุัขภาพัดำ่	 แลัะ	
ผลัสัำาเร็จของโครงการเสัริมสัร้างศาลัปกครองให้เป็นองค์กรแห่งความสัุขอย่างยั�งยืน

๗) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานข้องสำานักงาน
ศาลปกครอง (ITA) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	 ไดำ้พััฒินากลัยุที่ธ์ในการ	
ขบัเคลัื�อนการดำำาเนินงานขององค์กร	โดำยในปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๔	ผู้ลการประเมนิ ITA  
ข้องสำานักงานศาลปกครองได�คะแนนเท่ากับ ๙๕.๕๔ คะแนน	จากคะแนนเต็ม	๑๐๐	
คะแนน	อย้ใ่นระดัำบ	AA	(๙๕.๐๐	-	๑๐๐	คะแนน)	หมายถ่งึ	หนว่ยงานสามารถึดำาเนนิการ 
ได�ครบถึ�วนติามติวัช่�วดัและหลักเกณฑ์ก์ารประเมิน ITA โดยสามารถึบรรลุความสำาเร็จ
ในการเปน็หนว่ยงานติ�นแบบด�านคุณธรรมและความโปร่งใสให�แกห่นว่ยงานอื�น ๆ  ได�		
จากผลัคะแนนในระดัำบ	 AA	 สั่งผลัให้สัำานักงานศาลัปกครองได้ำรับรางวัลัประกาศ
เก่ยรติคุณ์เชิดำช้เก่ยรติ	(หน่วยงานที่่�ม่คะแนนมากกว่า	๙๕	คะแนนขึ�นไป)	

ส่วนท่� ๓  
การว์เคัราะห ์
ผลการดิ์ำาเน์นงาน

๑. ผู้ลสัมฤทธิ�หรือประโยชน์ท่�ได�รับจากการใช�จ่ายงบประมาณ ประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ม่ตัวช่�วัดำที่่�ม่ผลัการดำำาเนินงานสัอดำคล้ัองกับวัตถุ่ประสังค์	
แลัะบรรลุค่าเป้าหมายท่�สำาคัญ จำานวน ๓ ติัวช่�วัด	 ไดำ้แก่	 “ร้อยลัะของประชาชนที่่�ม่	
ความเชื�อมั�นตอ่การอำานวยความยตุธิรรมของศาลัปกครอง”	“รอ้ยลัะของคดำท่ี่่�ดำำาเนนิการ	
บงัคบัคดำแ่ล้ัวเสัรจ็”	แลัะ	“จำานวนหน่วยงานที่างปกครองที่่�ได้ำรบัหลักักฎหมายที่่�เป็นแนวที่าง
การปฏิิบัติราชการจากคำาวินิจฉัยของศาลัปกครอง”	 แลัะม่ผลัการดำำาเนินงานไม่บรรลุ 
คา่เปา้หมาย จำานวน ๒ ติวัช่�วดั	ไดำแ้ก่	“รอ้ยลัะของหน่วยงานที่างปกครองแลัะเจ้าหน้าที่่�
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ของรัฐที่่�นำาคำาวินิจฉัยของศาลัปกครองไปใช้เป็นแนวปฏิิบัติราชการ”	 แลัะ	 “จำานวนคดำ่	
ที่่�ศาลัปกครองพัิจารณ์าแลั้วเสัร็จ”

๒. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก�ไข้ ในการดำำาเนนิงานมปั่ญหาในการดำำาเนนิงาน		
ไดำ้แก่	 ๑)	 ปัญหาความลั่าช้าในการอำานวยความยุติธรรมที่างปกครอง	 หรือความลั่าช้า	
ในการพัิจารณ์าพิัพัากษาคด่ำ	 ซึ่ึ�งอาจม่สัาเหตุมาจาก	 (๑)	 อัตรากำาลัังของตุลัาการ	
ศาลัปกครองไมส่ัอดำคลัอ้งกบัปรมิาณ์คดำป่กครองที่่�มจ่ำานวนเพัิ�มมากขึ�น	แลัะ	(๒)	ลักัษณ์ะ
ของคดำ่ปกครองที่่�ม่ความยุ่งยากซัึ่บซึ่้อนมากขึ�น	 แลัะ	 ๒)	 การเผยแพัร่ประชาสััมพัันธ์	
การดำำาเนนิงานของศาลัปกครองแลัะสัำานักงานศาลัปกครองที่่�อาจจะยังไม่สัามารถ่ครอบคลุัม	
ประชาชนที่ั�งหมดำไดำ้ แนวทางแก�ไข้	ไดำ้แก่	๑)	การบริหารจัดำการคดำ่	โดำยนำากลัไกต่าง	ๆ	
มาปรับใช้ในการดำำาเนินงาน	๒)	 การป้องกันเชิงรุกให้กับเจ้าหน้าที่่�ของรัฐแลัะหน่วยงาน	
ที่างปกครองเพัื�อลัดำจำานวนคดำ่เข้าส่้ัศาลั	 ๓)	 การพััฒินาระบบต่าง	 ๆ	 เพัื�ออำานวย	
ความสัะดำวกให้กับประชาชน	แลัะ	๔)	การเผยแพัร่ประชาสััมพัันธ์ผ่านช่องที่างต่าง	ๆ

๓. การประเมินผู้ลสัมฤทธิ�จากการเบิกจ่ายเบ่�ยประชุมสำาหรับข้�าราชการ
ติลุาการศาลปกครองท่�เข้�ารว่มการประชมุท่�ประชมุใหญต่ิลุาการในศาลปกครองสงูสดุ	
(ตั�งแต่วันที่่�	๑๐	ม่นาคม	-	๓๐	กันยายน	๒๕๖๔)	สัำานักงานศาลัปกครองไดำ้ดำำาเนินการ	
จดัำประชุมที่่�ประชุมใหญ่ตลุัาการในศาลัปกครองสัง้สุัดำ	จำานวน	๔	ครั�ง	รวมค่าเบ่�ยประชุม
ที่่�ประชุมใหญ่ตุลัาการในศาลัปกครองสั้งสัุดำที่ั�งสัิ�น	๑,๘๙๖,๐๐๐	บาที่

ส่วนท่� ๔ รายงานการเงิน	ประจำาปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๔	

ภาคัผนวก ประกอบดำ้วย	เขตอำานาจศาลัปกครอง	ที่่�ตั�งศาลัปกครอง	แลัะผ้้จัดำที่ำา
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ส่วนนำา
๑.	 ตราสััญลัักษณ์์ศาลัปกครองแลัะความหมาย
๒.	 อำานาจหน้าที่่�	โครงสัร้างองค์กร	แลัะองค์กรบริหารศาลัปกครอง
๓.	 วิสััยที่ัศน์	พัันธกิจ	แผนแม่บที่ศาลัปกครอง	ระยะ	๒๐	ปี		

แลัะแผนปฏิิบัติราชการของสัำานักงานศาลัปกครอง	ระยะ	๕	ปี	
๔.	 นโยบายแลัะที่ิศที่างการดำำาเนินงาน
๕.	 ภาพัถ่่าย	รายนามผ้้บริหารศาลัปกครองสั้งสัุดำ	อธิบดำ่ศาลัปกครองชั�นต้น	

แลัะผ้้บริหารสัำานักงานศาลัปกครอง
๖.	 ภาพัรวมดำ้านที่รัพัยากรบุคคลั



ศาลัปกครองแลัะสัำานกังานศาลัปกครองได้ำรบัพัระมหากรุณ์าธิคณุ์
จากพัระบาที่สัมเด็ำจพัระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภ้มิพัลัอดุำลัยเดำชมหาราช		
บรมนาถ่บพิัตร	 พัระราชที่านพัระบรมราชานุญาตให้อัญเ ชิญ		
“พัระคที่าจอมที่พัั”	ซึ่ึ�งเป็นพัระคที่าประจำาพัระองค์	ไปประกอบเป็นส่ัวนหนึ�ง	
ของ	“ตราสัญัลัักษณ์ศ์าลัปกครองแลัะสัำานักงานศาลัปกครอง”	เพัื�อเป็นการ	
เที่ิดำพัระเก่ยรติยศของพัระบาที่สัมเดำ็จพัระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภ้มิพัลั
อดำุลัยเดำชมหาราช	บรมนาถ่บพัิตร	ให้สัถ่ิตสัถ่าพัรตลัอดำไป	โดำยประกอบ
เป็นแกนกลัางดุำลัพัาหประดิำษฐานบนพัานมช่่อชัยพัฤกษ์อย้ด้่ำานล่ัางภายใน
ขอบวงร่	ซึ่ึ�งม่ความหมายของตราสััญลัักษณ์์	ดำังน่�	

๑. ตราสััญลัักษณ์์ศาลัปกครองแลัะความหมาย

วงร่ 
วงร่มาจากวงกลัมที่่�ร่เป็นร้ปไข่	หมายถ่ึง	วงกลัม

ซึ่ึ�งม่การเคลัื�อนไหวหมุนไปตลัอดำเวลัา	 เป็นการพััฒินา	
อย่างไม่หยุดำนิ�ง	ม่ความก้าวหน้าอย้่เสัมอ	

ดุิ์ลพาห
ดำลุัหรอืตาชั�ง	เปน็เครื�องหมายวดัำหาความเสัมอกนั		

หมายถ่ึง	 การสัมดำุลั	 เสัมอภาค	 ม่ความเป็นธรรม	 แลัะ	
ไม่เอนเอ่ยงแก่ฝ่ายใดำ	ที่รงไว้ซึ่ึ�งความยุติธรรมเที่่�ยงตรง

พระคัทาจอมทพั 
เป็นพัระคที่าประจำาพัระองค์ในพัระบาที่สัมเด็ำจ

พัระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภ้มิพัลัอดำุลัยเดำชมหาราช	
บรมนาถ่บพัิตร	 เป็นเครื�องหมายแสัดำงว่า	 ศาลัปกครอง
แลัะสัำานักงานศาลัปกครองจัดำตั�งขึ�นสัำาเร็จในรัชสัมัย
ของพัระบาที่สัมเดำ็จพัระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภ้มิพัลั	
อดำุลัยเดำชมหาราช	บรมนาถ่บพัิตร	เพัื�อให้ความยุติธรรม
แก่ประชาชนในพัระปรมาภิ ไธยพัระมหากษัตริย์		
กับที่ั�งเป็นมิ�งขวัญเครื�องเตือนใจให้ตุลัาการศาลัปกครอง
แลัะข้าราชการฝ่ายศาลัปกครองปฏิิบัติหน้าท่ี่�ให้บรรลัุ
เจตนารมณ์์ในการจัดำตั�งศาลัปกครอง

พาน 
ใช้สัำาหรับอัญเชิญสัิ�งสัำาคัญ	ซึ่ึ�งไดำ้แก่	การอัญเชิญ	

พัระคที่าจอมทัี่พัซึึ่� ง เ ป็นพัระคที่าประจำาพัระองค์	
ในพัระบาที่สัมเดำ็จพัระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภ้มิพัลั	
อดำุลัยเดำชมหาราช	บรมนาถ่บพัิตร

ช่อชยัพฤกษ์ ์
เป็นช่อใบไม้ใช้สัวมหัวเมื�อม่ชัยชนะ	 หมายถ่ึง	

ความมชั่ยชนะในการคิดำแลัะการดำำาเนินการแห่งสัรรพักิจ	
ที่ั�งปวงของศาลัปกครองแลัะสัำานักงานศาลัปกครอง
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ศัาลปกคัรอง

รฐัธรรมนญ้แห่งราชอาณ์าจกัรไที่ย	พัทุี่ธศกัราช	๒๕๖๐	มาตรา	๑๙๗	กำาหนดำอำานาจหน้าที่่�ของศาลัปกครอง	ดำงัน่�	
ศาลัปกครองม่อำานาจพัิจารณ์าพัิพัากษาคดำ่ปกครองอันเนื�องมาจากการใช้อำานาจที่างปกครองตามกฎหมาย	

หรือเนื�องมาจากการดำำาเนินกิจการที่างปกครอง	ที่ั�งน่�	ตามที่่�กฎหมายบัญญัติ
ให้ม่ศาลัปกครองสั้งสัุดำแลัะศาลัปกครองชั�นต้น	
อำานาจศาลัปกครองตามวรรคหนึ�ง	 ไม่รวมถ่ึงการวินิจฉัยช่�ขาดำขององค์กรอิสัระซึ่ึ�งเป็นการใช้อำานาจโดำยตรง	

ตามรัฐธรรมน้ญขององค์กรอิสัระนั�น	ๆ
การจัดำตั�ง	วิธ่พัิจารณ์าคดำ่	แลัะการดำำาเนินงานของศาลัปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดำ้วยการนั�น	

พระราชบัญญัติิจัดติั�งศาลปกครองและวิธ่พิจารณาคด่ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาติรา ๙ ได�กำาหนดให� 
ศาลปกครองม่อำานาจในการพิจารณาพิพากษาคด่ปกครอง ดำังน่�

(๑)		 คด่ำพิัพัาที่เก่�ยวกับการท่ี่�หน่วยงานที่างปกครองหรือเจ้าหน้าที่่�ของรัฐกระที่ำาการโดำยไม่ชอบด้ำวยกฎหมาย
ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ	 คำาสัั�งหรือการกระที่ำาอื�นใดำเนื�องจากกระที่ำาโดำยไม่ม่อำานาจหรือนอกเหนืออำานาจหน้าที่่�	
หรือไม่ถ่้กต้องตามกฎหมาย	 หรือโดำยไม่ถ่้กต้องตามร้ปแบบขั�นตอนหรือวิธ่การอันเป็นสัาระสัำาคัญที่่�กำาหนดำไว้สัำาหรับ
การกระที่ำานั�น	หรือโดำยไม่สัุจริต	หรือม่ลัักษณ์ะเป็นการเลัือกปฏิิบัติที่่�ไม่เป็นธรรม	หรือม่ลัักษณ์ะเป็นการสัร้างขั�นตอน
โดำยไม่จำาเป็นหรือสัร้างภาระให้เกิดำกับประชาชนเกินสัมควร	หรือเป็นการใช้ดำุลัพัินิจโดำยมิชอบ

(๒)		 คดำพิ่ัพัาที่เก่�ยวกับการที่่�หน่วยงานที่างปกครองหรือเจา้หนา้ที่่�ของรัฐลัะเลัยต่อหนา้ที่่�ตามที่่�กฎหมายกำาหนดำ
ให้ต้องปฏิิบัติ	หรือปฏิิบัติหน้าที่่�ดำังกลั่าวลั่าช้าเกินสัมควร

(๓)	 คดำพิ่ัพัาที่เก่�ยวกับการที่ำาลัะเมิดำหรือความรับผิดำอย่างอื�นของหน่วยงานที่างปกครองหรือเจ้าหน้าที่่�ของรัฐ	
อันเกิดำจากการใช้อำานาจตามกฎหมาย	 หรือจากกฎ	 คำาสัั�งที่างปกครอง	 หรือคำาสัั�งอื�น	 หรือจากการลัะเลัยต่อหน้าที่่�	
ตามที่่�กฎหมายกำาหนดำให้ต้องปฏิิบัติหรือปฏิิบัติหน้าที่่�ดำังกลั่าวลั่าช้าเกินสัมควร

(๔)	 คดำ่พัิพัาที่เก่�ยวกับสััญญาที่างปกครอง
(๕)		 คดำ่ที่่�ม่กฎหมายกำาหนดำใหห้นว่ยงานที่างปกครองหรอืเจา้หนา้ที่่�ของรฐัฟ้อ้งคดำต่่อศาลัเพัื�อบงัคบัใหบ้คุคลั

ต้องกระที่ำาหรือลัะเว้นกระที่ำาอย่างหนึ�งอย่างใดำ
(๖)	 คดำ่พัิพัาที่เก่�ยวกับเรื�องที่่�ม่กฎหมายกำาหนดำให้อย้่ในเขตอำานาจศาลัปกครอง

คด่ท่�ม่ลักษณะเป็นคด่ปกครองบางเรื�องกฎหมายไม่ได�กำาหนดให�อยู่ในเข้ติอำานาจข้องศาลปกครอง	ไดำ้แก่
(๑)	 การดำำาเนินการเก่�ยวกับวินัยที่หาร
(๒)	 การดำำาเนินการของคณ์ะกรรมการตุลัาการตามกฎหมายว่าดำ้วยระเบ่ยบข้าราชการฝ่ายตุลัาการ
(๓)	 คดำ่ที่่�อย้่ในอำานาจของศาลัเยาวชนแลัะครอบครัว	ศาลัแรงงาน	ศาลัภาษ่อากร	ศาลัที่รัพัย์สัินที่างปัญญา

แลัะการค้าระหว่างประเที่ศ	ศาลัลั้มลัะลัาย	หรือศาลัชำานัญพัิเศษอื�น

พระราชบญัญตัิจิดัติั�งศาลปกครองและวธิพิ่จารณาคด่ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาติรา ๗ กำาหนดให�ศาลปกครอง 
แบ่งออกเป็น ๒ ชั�น	คือ

(๑)	 ศาลัปกครองสั้งสัุดำ
(๒)	 ศาลัปกครองชั�นต้น	ไดำ้แก่	ศาลัปกครองกลัาง	แลัะศาลัปกครองภ้มิภาค

๒. อำานาจหน้าท่ี่�  โครงสัร้างองค์กร แลัะองค์กรบริหาร
ศาลัปกครอง

ส่วนนำา 15



ศัาลปกคัรองสูงสุดิ์ 

พัระราชบัญญตัจิดัำตั�งศาลัปกครองแลัะวธิพิ่ัจารณ์าคดำป่กครอง	พั.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๑	กำาหนดำใหศ้าลัปกครอง
สั้งสัุดำม่อำานาจพัิจารณ์าพัิพัากษาคดำ่	ดำังต่อไปน่�

(๑)	 คดำ่พิัพัาที่เก่�ยวกับคำาวินิจฉัยของคณ์ะกรรมการวินิจฉัยข้อพิัพัาที่ตามที่่�ที่่�ประชุมใหญ่ตุลัาการ	
ในศาลัปกครองสั้งสัุดำประกาศกำาหนดำ

(๒)	 คดำ่พิัพัาที่เก่�ยวกับความชอบด้ำวยกฎหมายของพัระราชกฤษฎ่กา	 หรือกฎท่ี่�ออกโดำยคณ์ะรัฐมนตร่	 หรือ
โดำยความเห็นชอบของคณ์ะรัฐมนตร่

(๓)	 คดำ่ที่่�ม่กฎหมายกำาหนดำให้อย้่ในอำานาจศาลัปกครองสั้งสัุดำ
(๔)	 คดำ่ที่่�อุที่ธรณ์์คำาพัิพัากษาหรือคำาสัั�งของศาลัปกครองชั�นต้น
ศาลัปกครองส้ังสัดุำตั�งอย้ท่ี่่�อาคารศาลัปกครอง	ถ่นนแจ้งวัฒินะ	กรงุเที่พัมหานคร	โดำยไม่มข้่อจำากดัำด้ำานเขตอำานาจศาลั		

ดำงันั�น	คดำท่ี่่�อย้ใ่นอำานาจศาลัปกครองสัง้สัดุำ	ไมว่า่มล้ัคดำจ่ะเกดิำที่่�ใดำ	หรอืผ้้ฟ้อ้งคดำม่ภ้่มลิัำาเนาอย้ท่ี่่�ใดำกส็ัามารถ่ฟ้อ้งคดำต่อ่
ศาลัปกครองสั้งสัุดำไดำ้	เพั่ยงแต่ต้องยื�นฟ้้องให้ถ่้กต้องตามหลัักเกณ์ฑ์์แลัะเงื�อนไขที่่�กฎหมายกำาหนดำ	

ศัาลปกคัรองชั�นต้น้ 

พัระราชบัญญัติจัดำตั�งศาลัปกครองแลัะวิธ่พิัจารณ์าคดำ่ปกครอง	 พั.ศ.	 ๒๕๔๒	 มาตรา	 ๑๐	 กำาหนดำให้	
ศาลัปกครองชั�นตน้มอ่ำานาจพิัจารณ์าพิัพัากษาคดำท่ี่่�อย้ใ่นอำานาจศาลัปกครอง	เวน้แต่คดำท่ี่่�อย้ใ่นอำานาจพิัจารณ์าพิัพัากษา	
ของศาลัปกครองสั้งสัุดำ

โดำยภายหลังัเปดิำที่ำาการศาลัปกครองสัง้สัดุำแลัะศาลัปกครองกลัาง	ในปพีัทุี่ธศกัราช	๒๕๔๔	ศาลัปกครองตระหนกั
ดำว่า่	ประชาชนในที่อ้งถ่ิ�นหา่งไกลัยอ่มมส่ัทิี่ธทิี่่�จะไดำร้บัความเปน็ธรรมเชน่เดำย่วกบัประชาชนในเมอืงหลัวง	ศาลัปกครอง
จึงไดำ้เร่งเปิดำที่ำาการศาลัปกครองในภ้มิภาคอย่างต่อเนื�องเรื�อยมา	จนถ่ึงวันที่่�	๓๐	กันยายน	๒๕๖๓	ศาลัปกครองไดำ้เปิดำ	
ที่ำาการศาลัปกครองในภ้มิภาคทัี่�วประเที่ศแลั้วทัี่�งสัิ�น	 ๑๔	 แห่ง	 ไดำ้แก่	 ศาลัปกครองเช่ยงใหม่	 ศาลัปกครองสังขลัา		
ศาลัปกครองนครราชสั่มา	 ศาลัปกครองขอนแก่น	 ศาลัปกครองพิัษณ์ุโลัก	 ศาลัปกครองระยอง	 ศาลัปกครอง
นครศร่ธรรมราช	 ศาลัปกครองอุดำรธาน่	 ศาลัปกครองอุบลัราชธาน่	 ศาลัปกครองเพัชรบุร่	 ศาลัปกครองนครสัวรรค์		
ศาลัปกครองสัุพัรรณ์บุร่	ศาลัปกครองภ้เก็ต	แลัะศาลัปกครองยะลัา	

รายงานประจำาปีงบัประมาณ พั.ศ. ๒๕๖๔  
ศาลปกครองและสำานักงานศาลปกครอง

พัระราชบัญญัติจัดำตั�งศาลัปกครองแลัะวิธ่พัิจารณ์าคดำ่ปกครอง	พั.ศ.	๒๕๔๒	
มาติรา ๙๐	 เมื�อสัำานักงานตรวจเงินแผ่นดิำนได้ำที่ำาการตรวจสัอบรับรองบัญช่แลัะการเงินทุี่กประเภที่	

ของศาลัปกครองแลัะสัำานักงานศาลัปกครองแล้ัว	 ให้เสันอผลัการสัอบบัญช่โดำยตรงต่อสัภาผ้้แที่นราษฎร	 วุฒิิสัภา		
แลัะคณ์ะรัฐมนตร่	โดำยไม่ชักช้า

มาติรา ๙๓	 ให้สัำานักงานศาลัปกครองจัดำที่ำารายงานการปฏิิบัติงานของศาลัปกครองแลัะของสัำานักงาน	
ศาลัปกครองเสันอต่อคณ์ะรัฐมนตร่	สัภาผ้้แที่นราษฎร	แลัะวุฒิิสัภาปีลัะหนึ�งครั�ง

ส่วนนำา16 รายงานประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ศาลปกครองและสำำานักงานศาลปกครอง



ว์ธ่ีพ์จารณาคัด่ิ์ปกคัรอง
การพัิจารณ์าคดำ่ปกครองม่หลัักเกณ์ฑ์์การพัิจารณ์าที่่�เป็นหลัักสัำาคัญขององค์กรตุลัาการ	เช่น	หลัักการฟ้ังความ

ทีุ่กฝ่าย	 หลัักการพิัจารณ์าคดำ่โดำยเปิดำเผย	 หลัักการพิัจารณ์าคดำ่โดำยรวดำเร็ว	 เป็นต้น	 แลัะเนื�องจากปรัชญาพัื�นฐาน	
ของการตดัำสัินขอ้พัิพัาที่ที่างปกครอง	แลัะลักัษณ์ะของขอ้พัพิัาที่ที่างปกครองม่ลักัษณ์ะเฉพัาะบางประการแตกตา่งจาก
เรื�องอื�น	ๆ	การพัิจารณ์าคดำ่ปกครองจึงม่หลัักเกณ์ฑ์์ที่างวิธ่พัิจารณ์าที่่�เป็นลัักษณ์ะเดำ่นดำังต่อไปน่�

๑) วิธ่พิจารณาระบบไต่ิสวน การควบคุมตรวจสัอบการใช้อำานาจหรือการดำำาเนินกิจการของฝ่ายปกครอง	
ใหเ้ปน็ไปโดำยชอบด้ำวยกฎหมาย	รวมที่ั�งตอ้งให้มค่วามรับผิดำชอบหากก่อความเสัย่หายขึ�นแกบ่คุคลัใดำนั�น	เป็นแกน่สัำาคัญ
ของสัังคมที่่�เป็น	“นิติรัฐ”	ดำังนั�น	การพัิจารณ์าพัิพัากษาคดำ่ปกครองจึงจำาเป็นที่่�จะต้องไดำ้มาซึ่ึ�งความจริง	โดำยไม่ไดำ้จำากัดำ
หรอืผก้พันัตามขอ้เท็ี่จจรงิที่่�ค่้กรณ์เ่สันอตอ่ศาลัเที่า่นั�น	นอกจากนั�น	ค่้กรณ์ใ่นคดำป่กครองซึ่ึ�งปกตจิะไดำแ้กเ่อกชนฝา่ยหนึ�ง		
กับหน่วยงานที่างปกครอง	 หรือเจ้าหน้าที่่�ของรัฐอ่กฝ่ายหนึ�ง	 มักจะม่ความพัร้อมหรือความสัามารถ่ที่่�แตกต่างกัน	
ในการเสันอขอ้เที่จ็จรงิ	แลัะแสัดำงพัยานหลักัฐานตอ่ศาลั	โดำยสัว่นใหญเ่อกสัารหลัักฐานตา่ง	ๆ 	จะอย้ใ่นความครอบครอง	
ของฝ่ายรัฐ	 การใช้วิธ่พัิจารณ์าระบบไต่สัวน	 ซึ่ึ�งเป็นระบบวิธ่พัิจารณ์าที่่�ศาลัจะเป็นผ้้ม่หน้าที่่�สัำาคัญในการควบคุมแลัะ
กำากับการดำำาเนินคดำ่	เพัื�อให้สัามารถ่ตรวจสัอบแลัะค้นหาข้อเที่็จจริงไดำ้อย่างถ่้กต้องแลัะครบถ่้วนจึงเป็นหลัักการสัำาคัญ
ที่่�จำาเป็นแลัะสัอดำคลั้องกับลัักษณ์ะของการพัิจารณ์าพัิพัากษาคดำ่ปกครอง

๒) หลักความเร่ยบง่าย การพัิจารณ์าคดำ่ปกครองยึดำหลัักความเร่ยบง่าย	 เช่น	 การไม่กำาหนดำให้ต้องม่	
ค่าธรรมเน่ยมศาลัในคดำ่ที่ั�ว	 ๆ	 ไป	 เว้นแต่คดำ่ที่่�ม่ทุี่นที่รัพัย์	 การให้ผ้้ฟ้้องคดำ่ยื�นฟ้้องแลัะดำำาเนินคดำ่ได้ำเอง	 โดำยจะม่
ที่นายความหรอืไม่ก็ไดำ	้หรอืการใหย้ื�นฟ้อ้ง	ณ์	ที่่�ที่ำาการศาลัหรือยื�นฟ้อ้งโดำยที่างไปรษณ์ย่ล์ังที่ะเบย่น	ยื�นฟ้อ้งที่างไปรษณ์ย่์
อิเล็ักที่รอนิกส์ั	 สัื�อดิำจิทัี่ลั	 หรือที่างโที่รสัารก็ได้ำ	 ซึ่ึ�งเป็นหลัักการที่่�สัอดำคล้ัองกับการรับรองสิัที่ธิของประชาชนในการ	
เข้าถ่ึงการอำานวยความยุติธรรม

๓) หลกัการพจิารณาคดเ่ปน็ลายลกัษณอ์กัษร	การใช้อำานาจหรือการดำำาเนนิกจิกรรมที่างปกครองมักกระที่ำา
โดำยม่เอกสัารหลัักฐานที่่�เป็นลัายลัักษณ์์อักษร	 การพัิพัากษาตัดำสัินคดำ่ปกครองจึงสัามารถ่พัิจารณ์าข้อเที่็จจริงแลัะ
พัฤติการณ์์ต่าง	ๆ 	เก่�ยวกับคดำ่ไดำ้จากสัิ�งที่่�ปรากฏิเป็นเอกสัารพัยานหลัักฐานที่่�เป็นหนังสัือหรือลัายลัักษณ์์อักษรนั�น	แลัะ
ไมไ่ดำเ้นน้การพัจิารณ์าคดำท่ี่่�ตอ้งมก่ารสับืพัยานบคุคลัหลัายครั�ง	ดำงัที่่�พับในคดำป่ระเภที่อื�น	โดำยอาจกระที่ำาไดำเ้ที่า่ที่่�จำาเปน็

๔) หลักการถ่ึวงดุลการใช�อำานาจตุิลาการ การใช้อำานาจตุลัาการต้องกระที่ำาโดำยความซึ่ื�อสััตย์สุัจริต		
แลัะปราศจากอคตเิพัราะมผ่ลักระที่บตอ่สัทิี่ธหินา้ที่่�ของบคุคลัเปน็อยา่งมากแลัะบางครั�งยงัมผ่ลัตอ่สังัคมสัว่นรวม	ดำงันั�น		
เพัื�อเป็นหลัักประกันที่่�จะสันับสันุนให้การใช้อำานาจตุลัาการศาลัปกครองเป็นไปตามครรลัองความบริสัุที่ธิ�ยุติธรรม	
ดำงักลัา่ว	วธิพ่ัจิารณ์าคดำป่กครองจงึมห่ลักัอก่ประการหนึ�งที่่�เพัิ�มเตมิแลัะแตกตา่งจากวธิพ่ัจิารณ์าคดำป่ระเภที่อื�น	ๆ 	ไดำแ้ก่	
หลักัการถ่ว่งดุำลัการใช้อำานาจของตุลัาการ	โดำยในระบบวิธพิ่ัจารณ์าคดำป่กครองนอกจากจะให้การพิัจารณ์าพิัพัากษาคดำ่
เป็นอำานาจขององค์คณ์ะตุลัาการเช่นเดำ่ยวกับในคดำ่ประเภที่อื�น	ๆ	โดำยม่	“ตุลัาการเจ้าของสัำานวน”	แลัะ	“องค์คณ์ะ”		
เป็นผ้้พัิจารณ์าแลัะกลัั�นกรองข้อเท็ี่จจริงแลัะข้อกฎหมายต่าง	 ๆ	 ในคดำ่แล้ัว	 ยังกำาหนดำให้ม่ตุลัาการศาลัปกครอง	
อ่กนายหนึ�งซึ่ึ�งมิไดำ้ร่วมเป็นตุลัาการในองค์คณ์ะนั�น	 เร่ยกว่า	 “ตุลัาการผ้้แถ่ลังคดำ่”	 ที่ำาหน้าที่่�พัิจารณ์าข้อเที่็จจริงแลัะ	
ข้อกฎหมายต่าง	 ๆ	 ในคด่ำนั�น	 แลัะเสันอข้อวินิจฉัยตามความเห็นชอบโดำยอิสัระของตนโดำยจัดำที่ำาเป็นคำาแถ่ลังการณ์์
เสันอในชั�นการนั�งพัิจารณ์าคดำ่ก่อนท่ี่�องค์คณ์ะจะประชุมปรึกษาเพัื�อม่คำาพัิพัากษา	 ซึ่ึ�งจะเป็นการถ่่วงดุำลัการพิัจารณ์า
พัิพัากษาขององค์คณ์ะ	เพัราะถ่ึงแม้ว่า	คำาพัิพัากษาขององค์คณ์ะเที่่านั�นที่่�จะม่ผลับังคับที่างกฎหมาย	แต่การที่่�กำาหนดำ
ใหม้ก่ารแถ่ลังการณ์ข์องตลุัาการผ้แ้ถ่ลังคดำใ่นชั�นการนั�งพัจิารณ์าคดำซ่ึ่ึ�งกระที่ำาโดำยเปดิำเผย	รวมที่ั�งการที่่�กฎหมายกำาหนดำ
ใหต้อ้งเผยแพัรค่ำาพัพิัากษาขององคค์ณ์ะแลัะคำาแถ่ลังการณ์ข์องตลุัาการผ้แ้ถ่ลังคดำต่อ่สัาธารณ์ะควบค้ก่นัเสัมอ	ยอ่มเปน็	
โอกาสัที่่�ค้่กรณ์่	 แลัะสัาธารณ์ะจะสัามารถ่ที่ราบแลัะเปร่ยบเที่่ยบข้อวินิจฉัย	 แลัะเหตุผลัของตุลัาการผ้้แถ่ลังคดำ่	
กับคำาพิัพัากษาขององค์คณ์ะได้ำ	 ซึ่ึ�งจะเท่ี่ากับเป็นการถ่่วงดุำลัการใช้อำานาจของตุลัาการได้ำเป็นอย่างดำ่	 โดำยกลัไกที่าง
วิธ่พิัจารณ์าคดำ่	 นอกจากนั�น	 การให้ระบบการเสันอคำาแถ่ลังการณ์์ของตุลัาการผ้้แถ่ลังคดำ่ยังช่วยสั่งเสัริมให้องค์คณ์ะ	
ใช้อำานาจตัดำสัินคดำ่ไดำ้อย่างรอบคอบแลัะถ่้กต้องมากขึ�น
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ขั้ั�นต้อนการดิ์ำาเน์นกระบวนพ์จารณาคัด่ิ์

ปรชัญาพัื�นฐานของข้อพิัพัาที่ที่างปกครองแลัะลักัษณ์ะของข้อพิัพัาที่ที่างปกครองมล่ักัษณ์ะเฉพัาะบางประการ
แตกต่างจากเรื�องอื�น	ๆ	การพัิจารณ์าคดำ่ปกครองจึงม่หลัักเกณ์ฑ์์ที่างวิธ่พัิจารณ์าที่่�เป็นลัักษณ์ะเดำ่น	ดำังน่�

๑
การเสนอ
คัำาฟ้้อง

๒
การแสวงหา
ขั้อ้เท็จจร์ง

๓
การนั�งพ์จารณาคัด่ิ์

๔
การพ์พากษ์าคัด่ิ์

๕
การบงัคับัคัด่ิ์

๓
หลกัการพ์จารณาคัด่ิ์ 
เป็นลายลกัษ์ณอ์กัษ์ร

๔
หลกัการถ่่วงดุิ์ล
การใชอ้ำานาจขั้อง
ตุ้ลาการ

ลกัษ์ณะเด่ิ์นขั้องการพ์จารณาคัด่ิ์ปกคัรอง

๑
ว์ธ่ีพ์จารณาระบบ
ไต่้สวน

๒
หลกัคัวามเร่ยบง่าย

สำานกังานศัาลปกคัรอง

อำานาจหนา้ท่�สำานกังานศัาลปกคัรอง
พัระราชบัญญัติจัดำตั�งศาลัปกครองแลัะวิธ่พัิจารณ์าคดำ่ปกครอง	พั.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๗๗	กำาหนดำให้สัำานักงาน

ศาลัปกครองม่อำานาจหน้าที่่�	ดำังต่อไปน่�
(๑)	 รับผิดำชอบในงานธุรการของศาลัปกครอง
(๒)	 ดำำาเนินการเก่�ยวกับคดำ่ปกครองตามคำาสัั�งของศาลัปกครอง
(๓)	 ดำำาเนินการบังคับให้เป็นไปตามคำาบังคับของศาลัปกครอง
(๔)	 ศึกษาแลัะรวบรวมข้อม้ลัเพัื�อประโยชน์แก่การปฏิิบัติงานของศาลัปกครอง
(๕)	 วิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้้องคดำ่เพัื�อเสันอแนะแนวที่างการปรับปรุงวิธ่ปฏิิบัติราชการต่อหน่วยงานของรัฐ	

ที่่�เก่�ยวข้อง
(๖)	 จัดำพัิมพั์แลัะเผยแพัร่คำาพัิพัากษาหรือคำาสัั�งของศาลัปกครอง
(๗)	 จัดำให้ม่การศึกษาอบรมแลัะพััฒินาความร้้ของตุลัาการศาลัปกครอง	 ข้าราชการฝ่ายศาลัปกครองแลัะ

เจ้าหน้าที่่�อื�นของรัฐที่่�เก่�ยวข้อง	 ตลัอดำจนประสัานงานกับหน่วยงานอื�นที่่�เก่�ยวข้องเพัื�อพััฒินาหลัักกฎหมายมหาชน		
การบริหารราชการแผ่นดำิน	แลัะบุคลัากรดำ้านกฎหมายมหาชน

(๘)	 ปฏิิบัติการอื�นตามบที่บัญญัติแห่งพัระราชบัญญัติน่�หรือตามที่่�ม่กฎหมายกำาหนดำให้เป็นอำานาจหน้าที่่�	
ของสัำานักงานศาลัปกครอง
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ศาลปกครองและสำำานักงานศาลปกครอง



โคัรงสรา้งและการแบ่งส่วนราชการขั้องสำานกังานศัาลปกคัรอง

ศัาลปกคัรอง

สำานกังานศัาลปกคัรอง

กลุ่มภารกิจด�านการพิจารณา
พิพากษาคด่ปกครอง

•	 สัำานักประธานศาลัปกครองสั้งสัุดำ
•	 สัำานักงานศาลัปกครองสั้งสัุดำ
•	 สัำานักอธิบดำ่ศาลัปกครองกลัาง
•	 สัำานักงานศาลัปกครองกลัาง
•	 สัำานักงานศาลัปกครองในภ้มิภาค	

(๑๔	แห่ง)
•	 สัำานักบังคับคดำ่ปกครอง

•	 สัำานักวิจัยแลัะวิชาการ
•	 สัำานักหอสัมุดำกฎหมายมหาชน
•	 สัำานักประชาสััมพัันธ์
•	 สัำานักการต่างประเที่ศ
•	 วิที่ยาลััยการยุติธรรมที่างปกครอง

•	 สัำานักบริหารยุที่ธศาสัตร์
•	 สัำานักบริหารที่รัพัยากรมนุษย์
•	 สัำานักวิที่ยาการสัารสันเที่ศ
•	 สัำานักบริหารการเงินแลัะต้นทีุ่น
•	 สัำานักบริหารที่รัพัย์สัิน
•	 สัำานักบริหารกลัาง
•	 สัำานักกฎหมาย
•	 วิที่ยาลััยตุลัาการแลัะข้าราชการ	

ฝ่ายศาลัปกครอง

กลุ่มภารกิจด�านวิชาการคด่ปกครอง
และเสริมสร�างการปฏิิบัติิราชการท่�ด่

กลุ่มภารกิจด�านการบริหารจัดการ
องค์การ

สำานกัต้รวจสอบภายใน กลุ่มช่วยอำานวยการเลขั้าธ์ีการฯ

องคัก์รบร์หารศัาลปกคัรอง

คัณะกรรมการตุ้ลาการศัาลปกคัรอง (ก.ศัป.) 
คณ์ะกรรมการตุลัาการศาลัปกครอง	(ก.ศป.)	จัดำตั�งขึ�นโดำยอาศัยอำานาจตามพัระราชบัญญัติจัดำตั�งศาลัปกครอง

แลัะวธิพ่ัจิารณ์าคดำป่กครอง	พั.ศ.	๒๕๔๒	แก้ไขเพัิ�มเตมิโดำยพัระราชบญัญตัจิดัำตั�งศาลัปกครองแลัะวธิพ่ัจิารณ์าคดำป่กครอง	
(ฉบบัที่่�	๑๐)	พั.ศ.	๒๕๖๑	โดำยกำาหนดำใหค้ณ์ะกรรมการตุลัาการศาลัปกครองมอ่งค์ประกอบตามมาตรา	๓๕	แลัะมห่นา้ที่่�	
เก่�ยวกับการบริหารงานบุคคลัของตุลัาการศาลัปกครอง

องคัป์ระกอบขั้องคัณะกรรมการตุ้ลาการศัาลปกคัรอง1

คณ์ะกรรมการตุลัาการศาลัปกครอง	เร่ยกโดำยย่อว่า	“ก.ศป.”	ประกอบดำ้วย
๑.	 ประธานศาลัปกครองสั้งสัุดำเป็นประธานกรรมการ
๒.	 กรรมการตุลัาการศาลัปกครองผ้้ที่รงคุณ์วุฒิิที่่�เป็นตุลัาการศาลัปกครองจำานวนสัิบคน	ดำังน่�

(ก)	 ตุลัาการในศาลัปกครองสั้งสัุดำจำานวนหกคนซึ่ึ�งไดำ้รับเลัือกจากตุลัาการในศาลัปกครองสั้งสัุดำ
(ข)	 ตุลัาการในศาลัปกครองชั�นต้นจำานวนสั่�คนซึ่ึ�งไดำ้รับเลัือกจากตุลัาการในศาลัปกครองชั�นต้น

๓.	 กรรมการตลุัาการศาลัปกครองผ้ท้ี่รงคณุ์วฒุิซิึ่ึ�งไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็ตลุัาการในศาลัปกครองจำานวนสัองคน	
ที่่�ไดำ้รับเลัือกจากตุลัาการในศาลัปกครองสั้งสัุดำแลัะตุลัาการในศาลัปกครองชั�นต้น

๔.	 ให้เลัขาธิการสัำานักงานศาลัปกครองเป็นเลัขานุการของ	 ก.ศป.	 แลัะให้	 ก.ศป.	 แต่งตั�งข้าราชการ	
ฝ่ายศาลัปกครองจำานวนไม่เกินสัองคนเป็นผ้้ช่วยเลัขานุการ

๑	 มาตรา	๓๕	แห่งพัระราชบัญญัติจัดำตั�งศาลัปกครองแลัะวิธ่พัิจารณ์าคดำ่ปกครอง	พั.ศ.	๒๕๔๒	แลัะที่่�แก้ไขเพัิ�มเติม	(ฉบับที่่�	๑๐)	
พั.ศ.	๒๕๖๑	
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ผลการดิ์ำาเน์นงานขั้องคัณะกรรมการตุ้ลาการศัาลปกคัรอง
คณ์ะกรรมการตุลัาการศาลัปกครอง	 ม่หน้าท่ี่�เก่�ยวกับการบริหารงานบุคคลัของตุลัาการศาลัปกครอง		

ซึ่ึ�งในปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๔	คณ์ะกรรมการตุลัาการศาลัปกครอง	ไดำ้ม่มติในเรื�องต่าง	ๆ	จำานวน	๒๐	เรื�อง	ไดำ้แก่
๑.	 การดำำาเนินการคัดำเลืัอกตุลัาการศาลัปกครองส้ังสัุดำที่่�มาจากบุคคลัซึ่ึ�งมิไดำ้ดำำารงตำาแหน่งตุลัาการ	

ศาลัปกครองในขณ์ะนั�น	(บุคคลัที่ั�วไป)	(มติ	ก.ศป.	จำานวน	๔	ครั�ง)
๒.	 การพิัจารณ์าคัดำเลืัอกผ้้ดำำารงตำาแหน่งตุลัาการในศาลัปกครองส้ังสุัดำให้ดำำารงตำาแหน่งในศาลัปกครองส้ังสุัดำ	

(มติ	ก.ศป.	จำานวน	๑	ครั�ง)
๓.	 การศึกษาระบบการประเมินผลัการปฏิิบัติราชการของตุลัาการในศาลัปกครองสั้งสัุดำ	(มติ	ก.ศป.	จำานวน	

๑	ครั�ง)	
๔.	 การดำำาเนนิการสัอบคัดำเลัอืกบุคคลัเพัื�อแต่งตั�งเป็นตลุัาการประจำาศาลัปกครองชั�นตน้	ป	ี๒๕๖๔	(มต	ิก.ศป.	

จำานวน	๓	ครั�ง)
๕.	 การประเมินผลัการปฏิิบัติราชการประจำาปีของตุลัาการในศาลัปกครองชั�นต้น	 ประจำาปี	 พั.ศ.	 ๒๕๖๓		

(มติ	ก.ศป.	จำานวน	๒	ครั�ง)
๖.	 การพัจิารณ์ายา้ยแลัะเลัื�อนตำาแหนง่ของตลุัาการในศาลัปกครองชั�นตน้	ประจำาปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๔	

(มติ	ก.ศป.	จำานวน	๓	ครั�ง)
๗.	 การพัิจารณ์าเลัื�อนตุลัาการในศาลัปกครองชั�นต้นขึ�นแต่งตั�งให้ดำำารงตำาแหน่งตุลัาการศาลัปกครองสั้งสัุดำ		

ปี	๒๕๖๔	(มติ	ก.ศป.	จำานวน	๑	ครั�ง)
๘.	 การพัิจารณ์าเลัื�อนตุลัาการในศาลัปกครองชั�นต้นขึ�นแต่งตั�งให้ดำำารงตำาแหน่งตุลัาการศาลัปกครองสั้งสัุดำ	

	ปี	๒๕๖๕	(มติ	ก.ศป.	จำานวน	๓	ครั�ง)
๙.	 การประเมนิสัมรรถ่ภาพัในการปฏิบิตัหินา้ที่่�ของตลุัาการศาลัปกครองซึึ่�งจะมอ่ายคุรบหกสับิหา้ปบีรบิร้ณ์์

ในปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๕	(มติ	ก.ศป.	จำานวน	๑	ครั�ง)
๑๐.	 อนุมัติให้ตุลัาการศาลัปกครองเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐตามมาตรา	๑๔	(๕)	แห่งพัระราชบัญญัติ

จัดำตั�งศาลัปกครองแลัะวิธ่พัิจารณ์าคดำ่ปกครอง	พั.ศ.	๒๕๔๒	(มติ	ก.ศป.	จำานวน	๗	ครั�ง)
๑๑.	 ให้ตุลัาการศาลัปกครองชั�นต้นช่วยที่ำางานชั�วคราว	(มติ	ก.ศป.	จำานวน	๔	ครั�ง)
๑๒.	 การพัิจารณ์าเรื�องร้องเร่ยน/ร้องทีุ่กข์	ต่อคณ์ะกรรมการตุลัาการศาลัปกครอง	(มติ	ก.ศป.	จำานวน	๘	ครั�ง)
๑๓.	 หลัักสั้ตรฝึกอบรมตุลัาการประจำาศาลัปกครองชั�นต้น	รุ่นที่่�	๒	(มติ	ก.ศป.	จำานวน	๔	ครั�ง)
๑๔.	 การที่บที่วนการดำำาเนินโครงการพััฒินาสัถ่าบันกระบวนการยุติธรรมที่างปกครอง	 (มติ	 ก.ศป.	 จำานวน		

๑	ครั�ง)
๑๕.	 การรับรองหลัักสั้ตรประกาศน่ยบัตรที่างกฎหมายปกครองวิธ่พัิจารณ์าคดำ่ปกครองแลัะคดำ่ปกครอง		

(มติ	ก.ศป.	จำานวน	๓	ครั�ง)
๑๖.	 ขออนุญาตจัดำอบรมหลัักสั้ตรกฎหมายปกครองหรือหลัักสั้ตรกฎหมายมหาชนที่่�	ก.ศป.	รับรองในร้ปแบบ

ออนไลัน์	(มติ	ก.ศป.	จำานวน	๓	ครั�ง)
๑๗.	 ประกาศประธานศาลัปกครองสัง้สัดุำ	เรื�อง	หลัักเกณ์ฑ์์แลัะวธิก่ารเลัอืก	การนบัคะแนน	แลัะการประกาศผลั		

การเลัือกกรรมการตุลัาการศาลัปกครองผ้้ที่รงคุณ์วุฒิิ	(มติ	ก.ศป.	จำานวน	๑	ครั�ง)
๑๘.	 การแก้ไขเพัิ�มเตมิระเบย่บ	ก.ศป.	วา่ดำว้ยอำานาจหนา้ที่่�ประธานศาลัปกครองสัง้สัดุำแลัะอธบิดำศ่าลัปกครอง

ชั�นต้น	แลัะการบริหารงานศาลัปกครอง	พั.ศ.	๒๕๔๔	(มติ	ก.ศป.	จำานวน	๓	ครั�ง)
๑๙.	 การกำาหนดำตำาแหน่งอื�นในกรณ์่ที่่�ประธานศาลัปกครองส้ังสัุดำดำำารงตำาแหน่งครบวาระแลัะยังไม่พั้นจาก

ตำาแหน่งตุลัาการศาลัปกครอง	(มติ	ก.ศป.	จำานวน	๑	ครั�ง)
๒๐.	 การพัิจารณ์าคัดำเลัือกผ้้ดำำารงตำาแหน่งประธานศาลัปกครองสั้งสัุดำ	(มติ	ก.ศป.	จำานวน	๑	ครั�ง)	
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คัณะกรรมการบร์หารศัาลปกคัรอง (ก.บ.ศัป.) 
คณ์ะกรรมการบริหารศาลัปกครอง	(ก.บ.ศป.)	จัดำตั�งขึ�นโดำยอาศัยอำานาจตามพัระราชบัญญัตจิดัำตั�งศาลัปกครอง

แลัะวิธ่พัิจารณ์าคดำ่ปกครอง	 พั.ศ.	 ๒๕๔๒	 ที่่�แก้ไขเพัิ�มเติมโดำยพัระราชบัญญัติจัดำตั�งศาลัปกครองแลัะวิธ่พัิจารณ์า	
คดำ่ปกครอง	 (ฉบับท่ี่�	 ๙)	 พั.ศ.	 ๒๕๖๐	 ท่ี่�ไดำ้เพัิ�มหมวดำ	 ๓/๑	 คณ์ะกรรมการบริหารศาลัปกครองขึ�น	 โดำยกำาหนดำให้	
คณ์ะกรรมการบริหารศาลัปกครองม่องค์ประกอบตามมาตรา	๔๑/๒	แลัะม่อำานาจหน้าที่่�ตามมาตรา	๔๑/๘	ดำังน่�

องคัป์ระกอบขั้องคัณะกรรมการบร์หารศัาลปกคัรอง (ก.บ.ศัป.)2

คณ์ะกรรมการบริหารศาลัปกครอง	เร่ยกโดำยย่อว่า	“ก.บ.ศป.”	ประกอบดำ้วย	
๑. ก.บ.ศป. โดยติำาแหน่ง	ไดำ้แก่	ประธานศาลัปกครองสั้งสัุดำ	เป็นประธาน	ก.บ.ศป.	โดำยตำาแหน่ง	เลัขาธิการ

คณ์ะกรรมการกฤษฎ่กา	แลัะเลัขาธิการคณ์ะกรรมการข้าราชการพัลัเรือนเป็นกรรมการ	โดำยตำาแหน่ง
๒. ก.บ.ศป. ผูู้�ทรงคุณวุฒิจากข้�าราชการติุลาการศาลปกครอง	 กรรมการบริหารศาลัปกครองผ้้ที่รงคุณ์วุฒิิ	

ที่่�เป็นตุลัาการศาลัปกครอง	จากข้าราชการตุลัาการในแต่ลัะชั�นศาลัจำานวนแปดำคน	ดำังน่�
(ก)	 ตุลัาการในศาลัปกครองสั้งสัุดำจำานวนสั่�คนซึ่ึ�งไดำ้รับเลัือกจากตุลัาการในศาลัปกครองสั้งสัุดำ
(ข)	 ตุลัาการในศาลัปกครองชั�นต้นจำานวนสั่�คนซึ่ึ�งไดำ้รับเลัือกจากตุลัาการในศาลัปกครองชั�นต้น
๓. ก.บ.ศป. ผูู้�ทรงคุณวุฒิจากข้�าราชการฝ่่ายศาลปกครอง กรรมการบริหารศาลัปกครองผ้้ที่รงคุณ์วุฒิิที่่�เป็น

ข้าราชการฝ่ายศาลัปกครองในระดำับไม่ตำ�ากว่าตำาแหน่งที่่�	 ก.ศป.	กำาหนดำ	จำานวนสัองคน	ซึ่ึ�งไดำ้รับเลัือกจากข้าราชการ	
ฝา่ยศาลัปกครอง	ตามวธิก่ารที่่�	ก.ศป.	ประกาศกำาหนดำโดำยความเหน็ชอบของที่่�ประชมุใหญต่ลุัาการในศาลัปกครองสัง้สัดุำ

๔. ก.บ.ศป. ผูู้�ทรงคณุวฒุจิากหน่วยงานภายนอก	กรรมการบรหิารศาลัปกครองผ้ท้ี่รงคณุ์วฒุิด้ิำานการงบประมาณ์		
ดำ้านการพััฒินาองค์กร	 แลัะด้ำานการบริหารจัดำการ	 ซึ่ึ�งได้ำรับเลืัอกจากประธานกรรมการ	 แลัะกรรมการ	 (เลัขาธิการ	
คณ์ะกรรมการกฤษฎ่กา	เลัขาธิการคณ์ะกรรมการข้าราชการพัลัเรือน	กรรมการบริหารศาลัปกครองผ้้ที่รงคุณ์วุฒิิที่่�เป็น
ตลุัาการศาลัปกครอง	แลัะกรรมการบรหิารศาลัปกครองผ้ท้ี่รงคณุ์วฒิุิที่่�เปน็ขา้ราชการฝา่ยศาลัปกครองในระดำบัไมต่ำ�ากวา่	
ตำาแหน่งที่่�	ก.ศป.	กำาหนดำ)	เป็นผ้้เลัือกจากบุคคลัที่่�ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นข้าราชการศาลัปกครอง	ดำ้านลัะหนึ�งคน	

๕. เลข้านุการและผูู้�ช่วยเลข้านุการ ก.บ.ศป. เลัขาธิการสัำานักงานศาลัปกครองเป็นกรรมการแลัะเลัขานุการ	
แลัะรองเลัขาธิการสัำานักงานศาลัปกครองที่่�เลัขาธิการสัำานักงานศาลัปกครองมอบหมายเป็นผ้้ช่วยเลัขานุการ

อำานาจหนา้ท่�ขั้องคัณะกรรมการบร์หารศัาลปกคัรอง (ก.บ.ศัป.)3

ก.บ.ศป.	มอ่ำานาจหน้าที่่�กำากับดำแ้ลัการบรหิารราชการศาลัปกครองแลัะสัำานกังานศาลัปกครอง	ในสัว่นที่่�ไมอ่ย้ใ่น
อำานาจของที่่�ประชุมใหญ่ตุลัาการในศาลัปกครองสั้งสัุดำ	ก.ศป.	หรือ	ก.ขป.	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	ระเบ่ยบ	แบบแผน	
ประเพัณ์่ปฏิิบัติของที่างราชการ	แลัะนโยบายของประธานศาลัปกครองสั้งสัุดำ	โดำยให้ม่อำานาจหน้าที่่�	ดำังต่อไปน่�	

(๑)	 ออกระเบย่บ	ประกาศ	หรอืหลักัเกณ์ฑ์เ์ก่�ยวกบัการบรหิารราชการศาลัปกครองแลัะสัำานักงานศาลัปกครอง	
(๒)	 ออกประกาศแบง่สัว่นราชการภายในของสัำานักงานศาลัปกครอง	แลัะกำาหนดำอำานาจหนา้ที่่�ของสัว่นราชการ

ดำังกลั่าว	
(๓)	 ให้ความเห็นในการเสันอร่างกฎหมายเก่�ยวกับศาลัปกครอง	
(๔)	 พัิจารณ์าให้ความเห็นชอบในการจัดำที่ำางบประมาณ์รายจ่ายประจำาปีเพัื�อดำำาเนินการตามมาตรา	๙๑
(๕)	 พัิจารณ์าให้ความเห็นชอบในการบริหารจัดำการงบประมาณ์ของศาลัปกครอง

๒	 มาตรา	๔๑/๒	แห่งพัระราชบัญญัติจัดำตั�งศาลัปกครองแลัะวิธ่พัิจารณ์าคดำ่ปกครอง	พั.ศ.	๒๕๔๒	แลัะที่่�แก้ไขเพัิ�มเติม	(ฉบับที่่�	๙)	
พั.ศ.	๒๕๖๐

๓	 มาตรา	๔๑/๘	แห่งพัระราชบัญญัติจัดำตั�งศาลัปกครองแลัะวิธ่พัิจารณ์าคดำ่ปกครอง	พั.ศ.	๒๕๔๒	แลัะที่่�แก้ไขเพัิ�มเติม	(ฉบับที่่�	๙)		
พั.ศ.	๒๕๖๐	
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(๖)	 ออกระเบ่ยบเก่�ยวกับการงบประมาณ์	การเงินแลัะที่รัพัย์สัิน	รวมที่ั�งการพััสัดำุของสัำานักงานศาลัปกครอง	
(๗)	 ออกระเบ่ยบเก่�ยวกับการจ้างแลัะการแต่งตั�งบุคคลัซึึ่�งม่ความร้้ความสัามารถ่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏิิบัติหน้าที่่�ของศาลัปกครอง	รวมที่ั�งอัตราค่าตอบแที่นการจ้างดำ้วย	
(๘)	 ออกระเบย่บเก่�ยวกบัการจดัำสัวสััดำกิาร	แลัะการสังเคราะหอื์�นแกข่า้ราชการศาลัปกครอง	พันกังานราชการ	

แลัะลั้กจ้างสัำานักงานศาลัปกครอง	
(๙)	 กำาหนดำวันแลัะเวลัาที่ำางาน	 วันหยุดำราชการ	 แลัะการลัาของข้าราชการศาลัปกครอง	 รวมที่ั�งพันักงาน

ราชการแลัะลั้กจ้างสัำานักงานศาลัปกครอง	
(๑๐)	 กำาหนดำให้ม่ตรา	สััญลัักษณ์์	หรือเครื�องหมายใดำเพัื�อใช้ในการบริหารราชการศาลัปกครอง	รวมที่ั�งกำาหนดำ

หลัักเกณ์ฑ์์แลัะวิธ่การในการที่ำาแลัะใช้ตรา	สััญลัักษณ์์	หรือเครื�องหมายนั�นไว้ดำ้วย	
(๑๑)	 ออกระเบย่บเก่�ยวกับการแต่งตั�งกรรมการหรืออนุกรรมการของศาลัปกครอง	หรอืสัำานกังานศาลัปกครอง	

การกำาหนดำข้อห้ามบุคคลัเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการในเวลัาเดำ่ยวกันเกินจำานวนที่่�กำาหนดำ	 แลัะการกำาหนดำอัตรา	
เบ่�ยประชุมหรือค่าตอบแที่นให้ผ้้ซึ่ึ�งไดำ้รับแต่งตั�งเป็นกรรมการ	อนุกรรมการ	เลัขานุการ	หรือผ้้ช่วยเลัขานุการ	

(๑๒)	 กำากับด้ำแลัการบริหารราชการศาลัปกครองแลัะสัำานักงานศาลัปกครองให้เป็นไปตามที่่�บัญญัติไว้ใน	
พัระราชบัญญัติน่�หรือกฎหมายอื�น	

(๑๓)	 ยับยั�งการดำำาเนินการที่่�ไม่เป็นไปตามระเบ่ยบ	ประกาศ	หรือหลัักเกณ์ฑ์์ที่่�ออกตามมาตราน่�	
(๑๔)	 พัิจารณ์าเรื�องอื�นใดำตามที่่�ที่่�ประชุมใหญ่ตุลัาการในศาลัปกครองสั้งสัุดำ	ก.ศป.	หรือ	ก.ขป.	ร้องขอ

ผู้ลการดำาเนินงานข้องคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จำาแนกตามอำานาจหน้าที่่�ตามมาตรา	 ๔๑/๘	 แห่งพัระราชบัญญัติจัดำตั�งศาลัปกครองแลัะวิธ่พัิจารณ์าคดำ่ปกครอง		
พั.ศ.	๒๕๔๒		ที่่�แกไ้ขเพัิ�มเตมิโดำยพัระราชบญัญตัจิดัำตั�งศาลัปกครองแลัะวธิพ่ัจิารณ์าคดำป่กครอง	(ฉบบัที่่�	๙)	พั.ศ.	๒๕๖๐	
พัระราชบัญญัติจัดำตั�งศาลัปกครองแลัะวิธ่พิัจารณ์าคดำ่ปกครอง	 (ฉบับที่่�	 ๑๓)	 พั.ศ.	 ๒๕๖๔	 แลัะพัระราชบัญญัติจัดำตั�ง	
ศาลัปกครองแลัะวิธ่พัิจารณ์าคดำ่ปกครอง	(ฉบับที่่�	๑๔)	พั.ศ.	๒๕๖๔	ดำังน่�

๑.	 มาตรา	๔๑/๘	(๑)		 จำานวน	๑	เรื�อง
๒.	 มาตรา	๔๑/๘	(๑)	ประกอบ	(๖)		 จำานวน	๑	เรื�อง
๓.	 มาตรา	๔๑/๘	(๑)	ประกอบ	(๙)		 จำานวน	๘	เรื�อง
๔.	 มาตรา	๔๑/๘	(๓)	 จำานวน	๒	เรื�อง
๕.	 มาตรา	๔๑/๘	(๔)	 จำานวน	๒	เรื�อง
๖.	 มาตรา	๔๑/๘	(๕)	 จำานวน	๑๓	เรื�อง
๗.	 มาตรา	๔๑/๘	(๖)	 จำานวน	๒	เรื�อง
๘.	 มาตรา	๔๑/๘	(๖/๑)	 จำานวน	๑	เรื�อง
๙.	 มาตรา	๔๑/๘	(๘)	 จำานวน	๕	เรื�อง

คัณะกรรมการขั้า้ราชการฝ่่ายศัาลปกคัรอง (ก.ขั้ป.) 
คณ์ะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลัปกครอง	 (ก.ขป.)	 จัดำตั�งขึ�นโดำยอาศัยอำานาจตามพัระราชบัญญัติจัดำตั�ง	

ศาลัปกครองแลัะวิธ่พิัจารณ์าคดำ่ปกครอง	 พั.ศ.	 ๒๕๔๒	 แก้ไขเพัิ�มเติมโดำยพัระราชบัญญัติจัดำตั�งศาลัปกครองแลัะ	
วธิพิ่ัจารณ์าคดำป่กครอง	(ฉบบัที่่�	๙)	พั.ศ.	๒๕๖๐	โดำยกำาหนดำใหค้ณ์ะกรรมการขา้ราชการฝา่ยศาลัปกครองมอ่งคป์ระกอบ
ตามมาตรา	๘๑	แลัะม่หน้าที่่�ตามมาตรา	๘๔

ส่วนนำา22 รายงานประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ศาลปกครองและสำำานักงานศาลปกครอง



องคัป์ระกอบขั้องคัณะกรรมการขั้า้ราชการฝ่่ายศัาลปกคัรอง4

คณ์ะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลัปกครอง	เร่ยกโดำยย่อว่า	“ก.ขป.”	ประกอบดำ้วย
(๑)	 ประธานศาลัปกครองสั้งสัุดำ	หรือรองประธานศาลัปกครองสั้งสัุดำที่่�ประธานศาลัปกครองสั้งสัุดำมอบหมาย	

เป็นประธานกรรมการ	
(๒)	 เลัขาธิการสัำานักงานศาลัปกครอง	แลัะเลัขาธิการคณ์ะกรรมการข้าราชการพัลัเรือน	เป็นกรรมการ
(๓)	 กรรมการขา้ราชการฝา่ยศาลัปกครองผ้ท้ี่รงคุณ์วฒุิทิี่่�เปน็ตลุัาการศาลัปกครอง	จำานวนสั่�คน	ซึ่ึ�งไดำร้บัเลัอืก

จากตุลัาการในศาลัปกครองสั้งสัุดำ	จำานวนสัองคน	แลัะไดำ้รับเลัือกจากตุลัาการในศาลัปกครองชั�นต้น	จำานวนสัองคน
(๔)	 กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลัปกครองผ้้ที่รงคุณ์วุฒิิที่่�เป็นข้าราชการฝ่ายศาลัปกครองในระดัำบไม่ตำ�ากว่า

ตำาแหน่งที่่�	ก.ศป.	กำาหนดำ	จำานวนสั่�คน	ซึ่ึ�งไดำ้รับเลัือกจากข้าราชการฝ่ายศาลัปกครอง
(๕)	 กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลัปกครองผ้้ที่รงคุณ์วุฒิิดำ้านการพััฒินาองค์กรแลัะด้ำานการบริหารจัดำการ		

ที่่�ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นข้าราชการฝ่ายศาลัปกครอง	ดำ้านลัะหนึ�งคน	ซึ่ึ�งไดำ้รับเลัือกจากประธานกรรมการแลัะกรรมการ
ตาม	(๒)	(๓)	แลัะ	(๔)

	 ให้	ก.ขป.	แต่งตั�งข้าราชการฝ่ายศาลัปกครองเป็นเลัขานุการ	แลัะผ้้ช่วยเลัขานุการ

อำานาจหนา้ท่�ขั้องคัณะกรรมการ5

ก.ขป.	 ม่อำานาจออกระเบ่ยบหรือประกาศเก่�ยวกับการบริหารงานบุคคลัแลัะการดำำาเนินการอื�นของสัำานักงาน
ศาลัปกครองในเรื�อง	ดำังต่อไปน่�

(๑)	 การกำาหนดำคุณ์สัมบัติ	 การคัดำเลัือก	 การบรรจุ	 การแต่งตั�ง	 การที่ดำลัองปฏิิบัติหน้าที่่�ราชการ	 การย้าย		
การเลัื�อนตำาแหน่ง	การพั้นจากตำาแหน่ง	การเลัื�อนเงินเดำือน	การออกจากราชการ	วินัย	การสัอบสัวน	การสัั�งพัักราชการ	
การสัั�งให้ออกจากราชการไว้ก่อน	แลัะการลังโที่ษที่างวินัย	การร้องทีุ่กข์	แลัะการอุที่ธรณ์์การลังโที่ษสัำาหรับข้าราชการ
ฝ่ายศาลัปกครอง

(๒)	 การรักษาราชการแที่นแลัะการปฏิิบัติราชการแที่นในตำาแหน่งของข้าราชการฝ่ายศาลัปกครอง
(๓)	 การกำาหนดำเครื�องแบบแลัะการแต่งกายของข้าราชการฝ่ายศาลัปกครอง
(๔)	 การแต่งตั�งบุคคลัหรือคณ์ะบุคคลัเพัื�อดำำาเนินกิจการใดำ	ๆ	ตามแต่จะมอบหมาย
(๕)	 การรักษาที่ะเบ่ยนประวัติแลัะควบคุมการเกษ่ยณ์อายุของข้าราชการฝ่ายศาลัปกครอง
(๖)	 การกำาหนดำวธิก่ารแลัะเงื�อนไขในการจา้งพันักงานราชการแลัะลัก้จา้งสัำานกังานศาลัปกครอง	การกำาหนดำ

เครื�องแบบแลัะการแต่งกาย	วินัย	การสัอบสัวนแลัะการลังโที่ษที่างวินัย	การร้องทีุ่กข์	การอุที่ธรณ์์	การรักษาที่ะเบ่ยน
ประวัติ	รวมที่ั�งการอื�นที่่�จำาเป็นของพันักงานราชการแลัะลั้กจ้างสัำานักงานศาลัปกครอง

(๗)	 พัิจารณ์าเสันอแนะต่อ	ก.บ.ศป.	ในการออกประกาศแบ่งสั่วนราชการภายในของสัำานักงานศาลัปกครอง	
แลัะกำาหนดำอำานาจหน้าที่่�ของสั่วนราชการดำังกลั่าว

(๘)	 พัจิารณ์าเสันอแนะตอ่	ก.บ.ศป.	ในการออกระเบย่บการจดัำสัวสััดำกิารแลัะการสังเคราะหอ์ื�นแกข่า้ราชการ
ฝ่ายศาลัปกครอง	แลัะพันักงานราชการแลัะลั้กจ้างสัำานักงานศาลัปกครอง

(๙)	 การกำาหนดำกิจการอื�นที่่�อย้่ในอำานาจแลัะหน้าที่่�ของ	ก.ขป.

๔	 มาตรา	 ๘๑	 แห่งพัระราชบัญญัติจัดำตั�งศาลัปกครองแลัะวิธ่พิัจารณ์าคดำ่ปกครอง	 พั.ศ.	 ๒๕๔๒	 แลัะที่่�แก้ไขเพัิ�มเติม	 (ฉบับที่่�	 ๙)		
พั.ศ.	๒๕๖๐

๕	 มาตรา	 ๘๔	 แห่งพัระราชบัญญัติจัดำตั�งศาลัปกครองแลัะวิธ่พิัจารณ์าคดำ่ปกครอง	 พั.ศ.	 ๒๕๔๒	 แลัะที่่�แก้ไขเพัิ�มเติม	 (ฉบับที่่�	 ๙)		
พั.ศ.	๒๕๖๐

ส่วนนำา 23



ผลการดิ์ำาเน์นงานขั้องคัณะกรรมการขั้า้ราชการฝ่่ายศัาลปกคัรอง
คณ์ะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลัปกครอง	 ม่หน้าที่่�ในการออกระเบ่ยบหรือประกาศเก่�ยวกับการบริหาร		

งานบุคคลัแลัะการดำำาเนินการอื�นของสัำานักงานศาลัปกครอง	ซึ่ึ�งในปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๔	คณ์ะกรรมการข้าราชการ
ฝ่ายศาลัปกครอง	ไดำ้ม่มติในเรื�องต่าง	ๆ	ไดำ้แก่

๑.	 กำาหนดำคุณ์สัมบัติ	 การคัดำเลัือก	 การบรรจุ	 การแต่งตั�ง	 การที่ดำลัองปฏิิบัติหน้าที่่�ราชการ	 การย้าย		
การเลัื�อนตำาแหน่ง	การพั้นจากตำาแหน่ง	การเลัื�อนเงินเดำือน	การออกจากราชการ	วินัย	การสัอบสัวน	การสัั�งพัักราชการ	
การสัั�งให้ออกจากราชการไว้ก่อน	แลัะการลังโที่ษที่างวินัย	การร้องทีุ่กข์	แลัะการอุที่ธรณ์์การลังโที่ษสัำาหรับข้าราชการ
ฝ่ายศาลัปกครอง	(มติ	ก.ขป.	จำานวน	๖	ครั�ง)

๒.	 การแต่งตั�งบคุคลัหรอืคณ์ะบุคคลัเพัื�อดำำาเนนิกจิการใดำ	ๆ 	ตามแต่จะมอบหมาย	(มต	ิก.ขป.	จำานวน	๑๑	ครั�ง)
๓.	 การกำาหนดำวธิก่ารแลัะเงื�อนไขในการจา้งพันกังานราชการแลัะล้ักจา้งสัำานักงานศาลัปกครอง	การกำาหนดำ

เครื�องแบบแลัะการแต่งกาย	วินัย	การสัอบสัวนแลัะการลังโที่ษที่างวินัย	การร้องทีุ่กข์	การอุที่ธรณ์์	การรักษาที่ะเบ่ยน
ประวัติ	รวมที่ั�งการอื�นที่่�จำาเป็นของพันักงานราชการแลัะลั้กจ้างสัำานักงานศาลัปกครอง	(มติ	ก.ขป.	จำานวน	๑	ครั�ง)

๔.	 การกำาหนดำกิจการอื�นที่่�อย้่ในอำานาจหน้าที่่�ของ	ก.ขป.	(มติ	ก.ขป.	จำานวน	๘	ครั�ง)

ว์สยัทศัันศ์ัาลปกคัรอง ๒๐ ปี (พ.ศั. ๒๕๘๐)

อำานวยคัวามยุต์้ธีรรมทางปกคัรองดิ์ว้ยคัวามเป็นธีรรม รวดิ์เร็ว ทนัสมยั  
เพ่�อเสร์มสรา้งธีรรมาภ์บาลในสงัคัม และเป็นศัาลแห่งคัวามเป็นเล์ศั  
หร่อเป็นคัต์้พจนว่์า “เป็นธีรรม รวดิ์เร็ว ทนัสมยั”

พนัธีก์จท่� ๒ 
วางหลัักปฏิิบัติราชการที่างปกครอง	

ที่่�เป็นบรรทัี่ดำฐานในการใช้อำานาจที่างปกครอง	
ที่่� เป็นธรรม	 เพืั�อป้องกันแลัะลัดำการเกิดำ	
ข้อพัิพัาที่ที่างปกครอง

๓. วิสััยทัี่ศน์ พัันธกิจ แผนแม่บที่ศาลัปกครอง ระยะ ๒๐ ปี  
แลัะแผนปฏิิบัติราชการของสัำานักงานศาลัปกครอง 
ระยะ ๕ ปี

พนัธีก์จ

พนัธีก์จท่� ๑ 
พัิพัากษาคดำ่แลัะบังคับคดำ่ด้ำวยความถ้่กต้อง		

เป็นธรรม	รวดำเร็ว	แลัะเกิดำสััมฤที่ธิผลั	ทีุ่กภาคสั่วน	
ในสัังคมเข้าถ่งึการอำานวยความยติุธรรมที่างปกครอง	
ไดำ้โดำยง่าย	แลัะที่ั�วถ่ึง

พนัธีก์จท่� ๓ 
ยกระดำั บก า รดำำา เ นิ น ง านขอ ง	

ศ า ลัป กค ร อ ง ใ ห้ ม่ ป ร ะ สัิ ที่ ธิ ภ า พั		
ม่คุณ์ภาพั	 ตามมาตรฐานสัากลั	 แลัะ	
ม่ธรรมาภิบาลั	 เพัื�อให้ทีุ่กภาคสั่วน	
ในสังัคมไดำร้บัการบรกิารอยา่งมค่ณุ์ภาพั

พนัธีก์จท่� ๔ 
สั่ ง เ สั ริ ม แลัะ เ ผ ยแพั ร่ ค ว าม ร้้	

ความเข้าใจในดำ้านสัิที่ธิแลัะหน้าที่่�
ต า ม กฎหม ายปกค รอ ง แลั ะหลัั ก
ปฏิิบัติราชการที่่�ดำ่จากแนวคำาวินิจฉัย	
ของศาลัปกครองให้แก่ทีุ่กภาคส่ัวน	
ในสัังคม

พนัธีก์จท่� ๕ 
เสัริมสัร้างความสัมัพัันธ์แลัะเครือข่าย	

ความร่วมมือที่างการศาลั	 ที่างวิชาการ	
แลัะอื�น	 ๆ	 ที่่�จำาเป็นที่ั� งในประเที่ศ	
แลัะต่างประเที่ศ

ส่วนนำา24 รายงานประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ศาลปกครองและสำำานักงานศาลปกครอง



แผนแม่บทศัาลปกคัรอง ระยะท่� ๒  
(พ.ศั. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

ในปีงบประมาณ์	 พั.ศ.	 ๒๕๗๐	 ศาลัปกครองจะเป็นระบบ	
ศาลัอิเลั็กที่รอนิกสั์	(e-Admincourt)	แลัะม่มาตรฐานการบริหาร
จัดำการคดำ่ที่่�เป็นสัากลั	

แผนแม่บทศัาลปกคัรอง ระยะท่� ๓  
(พ.ศั. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) 

ในปีงบประมาณ์	 พั.ศ.	 ๒๕๗๕	 ศาลัปกครองจะเป็น	
ศาลัปกครองอัจฉริยะ	(Smart	Admincourt)

แผนแม่บทศัาลปกคัรอง ระยะท่� ๔  
(พ.ศั. ๒๕๗๕ - ๒๕๘๐) 

ในปีงบประมาณ์	 พั.ศ.	 ๒๕๘๐	 ศาลัปกครองจะเป็นศาลั	
แห่งความเป็นเลัิศ	(Court	Excellence)

แผนแม่บทศัาลปกคัรอง ระยะท่� ๑  
(พ.ศั. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

ในปีงบประมาณ์	 พั.ศ.	 ๒๕๖๒	 ศาลัปกครองจะพััฒินา	
การบริหารจัดำการคดำแ่ลัะการจัดำการองค์กรให้มป่ระสิัที่ธิภาพัยิ�งขึ�น		
แลัะเมื�อสัิ�นสัุดำปีงบประมาณ์	พั.ศ.	 ๒๕๖๕	 ศาลัปกครองจะเป็น	
ศาลัท่ี่� ม่การบริหารจัดำการคดำ่ 	 การพิัจารณ์าพิัพัากษาคดำ่		
แลัะการบังคับคดำ่	 เป็นไปตามกรอบเวลัามาตรฐานท่ี่�กำาหนดำ		
มร่ะบบต้นแบบระบบศาลัปกครองอเิล็ักที่รอนกิส์ั	(e-Admincourt)	
แลัะเป็นองค์กรแห่งความสุัข	 (Happy	Organization)	 พัร้อมรับ	
การตรวจสัอบ	(Accountability)	จากทีุ่กภาคสั่วน

ที่ั�งน่� 	 คณ์ะกรรมการบริหารศาลัปกครอง	 (ก.บ.ศป.)		
ม่คำาสัั�งท่ี่�	๘/๒๕๖๒	ลังวนัที่่�	๑๖	กันยายน	๒๕๖๒	ใหใ้ชแ้ผนแมบ่ที่
ศาลัปกครอง	ระยะ	๒๐	ปี	(พั.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๘๐)	แลัะคำาสัั�งที่่�	
๙/๒๕๖๒	ลังวันที่่�	๑๖	กันยายน	๒๕๖๒	ให้ใช้แผนปฏิิบัติราชการ
ของสัำานักงานศาลัปกครอง	ระยะ	๕	ปี	(พั.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๖๕)	
(ในวาระแรก	ระยะ	๓	ปี	(พั.ศ.	๒๕๖๓	-	๒๕๖๕)

ศาลัปกครองไดำ้กำาหนดำแผนที่่�นำาที่าง	หรือ	Road	Map	เพัื�อบรรลัุวิสััยที่ัศน์ศาลัปกครองในระยะ	๒๐	ปี	 โดำยกำาหนดำเป้าหมายสัำาคัญ	
ที่่�ต้องการบรรลัุเมื�อสัิ�นสัุดำแผนแม่บที่ศาลัปกครองทีุ่กระยะ	๕	ปี	ดำังน่�

เป้าประสงคัห์ลกั/ต้วัช่ �วดัิ์เป้าประสงคัห์ลกั ระยะ ๒๐ ปี

แผนปฏ์ิบต์ั้ราชการขั้องสำานกังานศัาลปกคัรอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศั. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
(ในวาระแรก ระยะ ๓ ปี (พ.ศั. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)) 

ประกอบดำ้วย
แผนปฏิิบัติราชการดำ้านที่่�	๑	 การเพัิ�มประสัิที่ธิภาพัการบริหารจัดำการคดำ่ปกครอง
แผนปฏิิบัติราชการดำ้านที่่�	๒	 การเสัริมสัร้างธรรมาภิบาลัในสัังคม
แผนปฏิิบัติราชการดำ้านที่่�	๓	 การพััฒินาศาลัปกครองอัจฉริยะ	(Smart	Admincourt)
แผนปฏิิบัติราชการดำ้านที่่�	๔	 การพััฒินาระบบการบริหารจัดำการองค์กรสั้่ความเป็นเลัิศ
แผนปฏิิบัติราชการดำ้านที่่�	๕	 การยกระดำับความร่วมมือที่ั�งในแลัะต่างประเที่ศ	การวิจัยแลัะพััฒินานวัตกรรม

เป้าประสงคัห์ลกั

๑.	 ที่กุภาคส่ัวนในสังัคมมค่วามเชื�อมั�นในระดำบัสัง้	
ต่อการอำานวยความยุติธรรมของศาลัปกครอง

๒.	 การดำำาเนนิงานแลัะการอำานวยความยุตธิรรม	
ที่างปกครองเป็นไปตามเกณ์ฑ์์มาตรฐานที่่�กำาหนดำ

ต้วัช่ �วดัิ์ระยะ ๕ ปีแรกขั้องเป้าประสงคัห์ลกั

๑.	 ร้อยลัะของประชาชนที่่�ม่ความเชื�อมั�นต่อ
การอำานวยความยตุธิรรมของศาลัปกครอง	(ร้อยลัะ	๙๐)

๒.	 ศาลัปกครองม่การดำำาเนินงานแลัะการ
อำานวยความยตุธิรรมที่างปกครองตามเกณ์ฑ์ม์าตรฐาน
ที่่�กำาหนดำ	(ระดำับ	๔	คะแนนไม่น้อยกว่า	๔๐๐	-	๔๙๙	
คะแนน)
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๔. นโยบายแลัะทิี่ศที่างการดำำาเนินงาน

นโยบัายประธานศาลปกครองสูงสุด

นายปิยะ ปะตัิงทา 
ประจำาปีงบัประมาณ พั.ศ. ๒๕๖๔

เพื�อให�การข้บัเคลื�อนภารกจิข้องศาลปกครองในการอำานวยความยติุิธรรมเปน็ไปอยา่งติอ่เนื�อง โดยเรย่บร�อย
และสอดคล�องกับแผู้นแมบ่ทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และวิสยัทศันศ์าลปกครองท่�กำาหนดวา่  
“อำานวยความยุติิธรรมทางปกครองด�วยความเป็นธรรม รวดเร็ว ทันสมัย เพื�อเสริมสร�างธรรมาภิบาลในสังคม  
และเป็นศาลแห่งความเป็นเลิศ” โดยเฉพาะอย่างยิ�งเพื�อให�สามารถึติอบสนองต่ิอการเปล่�ยนแปลงข้องสังคม 
สู่ช่วิติวิถึ่ใหม่ (New normal) ข้องประชาชน และการให�บริการข้องหน่วยงานภาครัฐ ประธานศาลปกครองสูงสุด 
จึงกำาหนดนโยบายการดำาเนินงานข้องศาลปกครองประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังน่�

๑. การพัฒนามาติรฐานในการอำานวยความยุติิธรรมทางปกครองอย่างต่ิอเนื�องให�เป็นไปติามมาติรฐาน 
อันเป็นท่�ยอมรับในระดับสากล ทั�งในด�านระบบการทำางาน โครงสร�างพื�นฐาน และบุคลากร

	 ๑.๑	 การพัฒัินาการอำานวยความยตุธิรรมที่างปกครองที่่�เปน็มาตรฐาน	โดำยมุง่เนน้ใหเ้กดิำประโยชนส์งูสดุ
ติอ่ประชาชน หนว่ยงานทางปกครองและเจ�าหน�าท่�ข้องรฐั ซึึ่�งเป็นผูู้�รบับรกิาร และการคุ�มครองประโยชนส์าธารณะ

	 	 ๑.๑.๑	 พัฒัินาให้การอำานวยความยตุธิรรมที่างปกครองมก่รอบระยะเวลัาที่่�ชดัำเจน	มค่วามรวดำเร็ว	
รวมที่ั�งนำากระบวนการไกล่ัเกล่ั�ยข้อพิัพัาที่ในคดำ่ปกครองซึึ่�งเป็นวิธ่การที่่�สัามารถ่ที่ำาให้ข้อพิัพัาที่ยุติลังด้ำวยดำ่ภายใน	
ระยะเวลัาที่่�รวดำเร็ว	 มาใช้ให้มากยิ�งขึ�น	 เพัื�อให้ค้่กรณ์่ไดำ้รับความยุติธรรมโดำยไม่ล่ัาช้า	 แลัะสัามารถ่แก้ไขเย่ยวยา	
ความเดำือดำร้อนเสั่ยหายของประชาชนแลัะค้่กรณ์่ไดำ้ที่ันการณ์์

	 	 ๑.๑.๒	 สั่งเสัริมให้ประชาชนแลัะทีุ่กภาคสั่วนในสัังคมสัามารถ่เข้าถ่ึงการอำานวยความยุติธรรม	
ที่างปกครอง	 โดำยเร่ยบง่าย	 ม่ความสัะดำวก	 แลัะไม่สัิ�นเปลืัองค่าใช้จ่าย	 ด้ำวยช่องที่างสัมัยใหม่ที่่�สัอดำคล้ัองกับ	
ความเปลั่�ยนแปลังของสัังคม	แลัะช่วิตวิถ่่ใหม่	(New	normal)	ของประชาชนผ่านระบบงานคดำ่ปกครองอิเลั็กที่รอนิกสั์	
แลัะการพัิจารณ์าคดำ่โดำยวิธ่การที่างอิเลั็กที่รอนิกสั์หรือระบบการประชุมที่างจอภาพั	 ซึ่ึ�งเป็นระบบที่่�ม่ความสัะดำวก	
รวดำเร็ว	โปร่งใสั	แลัะม่ค่าใช้จ่ายน้อย

	 	 ๑.๑.๓	 นำาเอาระบบฐานข้อม้ลัขนาดำใหญ่มาใช้ให้เกิดำประสิัที่ธิภาพัแก่การพัิจารณ์าพัิพัากษาคดำ่	
แลัะการให้บริการประชาชน	เพัื�อเป็นฐานในการพัฒัินาระบบองค์ความร้้ที่างกฎหมายแลัะวิที่ยาการ	แลัะระบบสันับสันุน
การจัดำที่ำาคำาพัิพัากษา/คำาสัั�งศาลัปกครอง	ดำ้วยเที่คโนโลัย่ที่่�ที่ันสัมัยแลัะม่ความเหมาะสัม

	 ๑.๒	 การสัร้างเสัริมแลัะพััฒินาโครงสร�างพื�นฐานที่่�จำาเป็นต่อการปฏิิบัติงานแลัะกระบวนการทำางาน 
ของศาลัปกครอง

ปีแห่งการพฒันาการอำานวยคัวามยุต์้ธีรรม 
ทางปกคัรองใหเ้ป็นไปต้ามมาต้รฐาน 
อนัเป็นท่�ยอมรบัขั้องทุกภาคัส่วน 
และในระดิ์บัสากลและสอดิ์คัลอ้งกบัช่ว์ต้ว์ถ่่ใหม่ 
(New normal)
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ศาลปกครองและสำำานักงานศาลปกครอง



	 	 ๑.๒.๑	 ปรับปรงุกระบวนการที่ำางานหรอืกระบวนวิธพ่ัจิารณ์าคดำใ่หม้ค่วามกระชับ	สัะดำวก	รวดำเรว็		
ตามแนวคิดำสัมัยใหม่ของการอำานวยความยุติธรรม	

	 	 ๑.๒.๒	 จดัำให้มโ่ครงสัร้างพัื�นฐานที่่�จำาเป็นต่อการปฏิบิตังิาน	เช่น	การพัฒัินาระบบฐานข้อมล้ัขนาดำใหญ่
เพืั�อการพัจิารณ์าพัพิัากษาคดำแ่ลัะการบรกิารประชาชน	ห้องพัจิารณ์าคดำ	่ห้องไต่สัวน	ห้องไกล่ัเกล่ั�ย	ฯลัฯ	เพัื�อใหม้ค่วามพัร้อม	
ในการรองรับการอำานวยความยุติธรรมที่างปกครองไดำ้อย่างม่ประสัิที่ธิภาพัมากขึ�น	

	 	 ๑.๒.๓	 พัฒัินาเครื�องมอืที่างเที่คโนโลัยส่ัารสันเที่ศ	แลัะนวตักรรมที่่�มป่ระสัทิี่ธภิาพัส้ังแลัะสัอดำคลัอ้ง
กับแนวคิดำการที่ำางานสัมัยใหม่	เช่น	การพััฒินาระบบปัญญาประดำิษฐ์	(Artificial	Intelligence:	AI)	เพัื�อสันับสันุนการ	
ยกระดำบัการปฏิบิตังิาน	สั้ก่ารเปน็ศาลัปกครองอจัฉรยิะ	(Smart	Admincourt)	การพัฒัินา	Mobile	Application		ระบบงาน	
คดำ่ปกครองอิเลั็กที่รอนิกสั์เพัื�อประชาชน	การพััฒินาระบบข้อม้ลัองค์ความร้้ที่่�สัามารถ่เข้าถ่ึงไดำ้ง่ายแลัะม่คุณ์ภาพั	ฯลัฯ

	 ๑.๓	 การพััฒินาบุคลัากรเพัื�อเพัิ�มประสัิที่ธิภาพัแลัะผลัสััมฤที่ธิ�ในการอำานวยความยุติธรรมที่างปกครอง	
	 	 ๑.๓.๑	 มุ่งเน้นการพััฒินาแลัะส่ังเสัริมให้บุคลัากรม่ความสัามารถ่ในการเร่ยนร้้แลัะม่ทัี่กษะ	

ที่่�สัอดำคลั้องแลัะจำาเป็นต่อการปฏิิบัติงานในสัภาพัแวดำลั้อมสัมัยใหม่	
	 	 ๑.๓.๒	 ส่ังเสัรมิใหบ้คุลัากรศาลัปกครองปฏิบิตัติามคา่นยิมหลักัของศาลัปกครอง๖	รวมที่ั�งวฒัินธรรม	

ศาลัปกครอง	(TRUST)	แลัะการเป็นองค์กรแห่งความสัุขต้นแบบ
	 	 ๑.๓.๓	 พัิจารณ์าดำำาเนินการให้ม่อัตรากำาลัังบุคลัากรที่่�เหมาะสัมแลัะสัอดำคล้ัองกับปริมาณ์คดำ	่

ที่่�รับผิดำชอบ
	 	 ๑.๓.๔	 สัง่เสัรมิใหบ้คุลัากรมส่ัภาพัแวดำลัอ้มการที่ำางานที่่�ดำ	่มส่ัขุภาพัพัลัานามยัแขง็แรง	มส่ัภาพัจติใจ	

ที่่�ม่ความสัุขแลัะม่ที่ัศนคติที่่�เอื�อต่อการปฏิิบัติหน้าที่่�ในการอำานวยความยุติธรรม	
๒. การมุ่งเน�นให�กระบวนการยุติิธรรมทางปกครองเป็นกลไกในการจัดการข้�อพิพาทท่�เป็นปัญหาสำาคัญ 

ซึ่ึ�งจะม่ผู้ลติ่อความเป็นอยู่ การคุ�มครองสิทธิเสร่ภาพ และการปกป้องคุ�มครองทรัพยากรธรรมชาติิและสิ�งแวดล�อม
	 ๒.๑	 ยกระดำับการพัิจารณ์าพัิพัากษาคดำ่ปกครองที่่�เก่�ยวข้องกับความเป็นอย้่	 หรือสิัที่ธิเสัร่ภาพัของ

ประชาชน	เช่น	การประกอบอาช่พั	การที่ำากินในที่่�ดำิน	การดำำาเนินธุรกิจที่่�เก่�ยวข้องกับการพัิจารณ์าของรัฐ	ฯลัฯ	ให้เกิดำ	
ผลัสััมฤที่ธิ�ที่่�ชัดำเจนยิ�งขึ�นในดำ้านความเป็นธรรมแลัะไดำ้ผลัรวดำเร็ว	 เพัื�อให้ประชาชนผ้้ไดำ้รับความเดำือดำร้อนเส่ัยหาย	
แลัะหน่วยงานภาครัฐสัามารถ่ปรับตัวไดำ้อย่างสัอดำคลั้องกับสัภาพัที่างสัังคมแลัะเศรษฐกิจที่่�เปลั่�ยนแปลังไป

	 ๒.๒	 พััฒินาการอำานวยความยุติธรรมที่างปกครองในข้อพัิพัาที่เก่�ยวกับทรัพยากรธรรมชาติิและ 
สิ�งแวดล�อมให้ม่ประสิัที่ธิภาพัแลัะก่อให้เกิดำผลัสััมฤที่ธิ�ที่่� เป็นร้ปธรรมอย่างแท้ี่จริงในการปกป้องคุ้มครอง
ที่รัพัยากรธรรมชาติแลัะสัิ�งแวดำลั้อม

๓. การสานติอ่และข้ยายความรว่มมอืกบัองคก์รภายนอก ทั�งท่�เปน็องคก์รภาครฐัและภาคประชาชน รวมทั�ง 
องค์กรติ่างประเทศ

	 ๓.๑	 สั่งเสัริมความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ	 เพัื�อให้เกิดำแนวที่างการปฏิิบัติราชการที่่�ถ่้กต้องแลัะเป็น
ประโยชน์ต่อการขับเคลัื�อนการบริหารราชการแผ่นดำินแลัะการจัดำที่ำาบริการสัาธารณ์ะ	

	 ๓.๒	 สัง่เสัริมให้ภาคประชาชนมส่่ัวนร่วมกับการพัฒัินาการให้บรกิารของศาลัปกครองในมิตทิี่่�หลัากหลัาย
	 ๓.๓	 สัร้างความร่วมมือที่างการศาลัแลัะที่างวิชาการกับองค์กรต่าง	 ๆ	 เพัื�อร่วมกันขับเคลืั�อนการพััฒินา

นวตักรรมในระบบบรหิารงานศาลัแลัะกระบวนการยตุธิรรมที่างปกครองใหเ้ปน็มาตรฐานอนัเปน็ที่่�ยอมรับในระดัำบสัากลั

๖	 ค่านิยมหลัักของศาลั	(Court	Core	Values)	๑๐	ประการ:	(๑)	ความเสัมอภาค	(Equality	before	the	law)	(๒)	ความเป็นธรรม	
(Fairness)	(๓)	ความเป็นกลัาง	(Impartiality)	(๔)	ความเป็นอิสัระในการพัิจารณ์าพัิพัากษาคดำ่	(Independence	of	decision-making)		
(๕)	ความซึ่ื�อสัตัย์	(Integrity)	(๖)	ความโปร่งใสั	(Transparency)	(๗)	การเปิดำโอกาสัให้เข้าถึ่ง	(Accessibility)	(๘)	ความรวดำเร็ว	(Timeliness)	
(๙)	มาตรฐานในการพัิจารณ์าคดำ่	(Certainty)	แลัะ	(๑๐)	หลัักความสัุขในการที่ำางาน	(Happiness)

ส่วนนำา 27



นายชีาญชัีย แสวงศักดิ�  
ประธานศาลัปกครองสั้งสัุดำ

นายปิยะ ปะตัิงทา
ตุลัาการผ้้ที่รงคุณ์วุฒิ	ิ

ในศาลัปกครองปกครองสั้งสัุดำ

นายวรพัจน์ วิศรุติพิัชีญ์
รองประธานศาลัปกครองสั้งสัุดำ

นายวิษณุ วรัญญูู
รองประธานศาลัปกครองสั้งสัุดำ

นายสุเมธ รอยกุลเจริญ
รองประธานศาลัปกครองสั้งสัุดำ

นายประสิทธิ�ศักดิ�  ม่ลาภ
รองประธานศาลัปกครองสั้งสัุดำ

นายสุชีาติิ มงคลเลิศลพั
รองประธานศาลัปกครองสั้งสัุดำ

ผูู้้บัริห่ารศาลปกครอง

๕. ภาพัถ่่าย รายนามผ้้บริหารศาลัปกครองส้ังสุัดำ อธิบด่ำ 
ศาลัปกครองชั�นต้น แลัะผ้้บริหารสัำานักงานศาลัปกครอง

ส่วนนำา28 รายงานประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ศาลปกครองและสำำานักงานศาลปกครอง



นายพัรชัีย มนัสศิริเพ็ัญ
ประธานแผนกคดำ่สัิ�งแวดำลั้อม

ในศาลัปกครองสั้งสัุดำ

นายสมรรถีชัีย วิศาลาภรณ์
ประธานแผนกคดำ่บริหารงานบุคคลั

ในศาลัปกครองสั้งสัุดำ

นางมณ่วรรณ พัรห่มน้อย
ประธานแผนกคดำ่วินัยการคลััง	

แลัะการงบประมาณ์
ในศาลัปกครองสั้งสัุดำ	

นายประวิติร บุัญเท่ยม
ประธานแผนกคดำ่ลัะเมิดำแลัะความรับผิดำอย่างอื�น

ในศาลัปกครองสั้งสัุดำ

นายสมชีาย เอมโอชี
ประธานแผนกคดำ่บริหารราชการแผ่นดำิน

ในศาลัปกครองสั้งสัุดำ

ข้อม้ลั	ณ์	วันที่่�	๓๐	กันยายน	๒๕๖๔

ส่วนนำา 29



อธิบัด่ศาลปกครองชัี�นต้ิน

ข้อม้ลั	ณ์	วันที่่�	๓๐	กันยายน	๒๕๖๔

๑. นายสุชีาติิ ศร่วรกร
อธิบดำ่ศาลัปกครองกลัาง

๒. นายเมธ่ ชัียสิทธิ�
อธิบดำ่ศาลัปกครองขอนแก่น

๓. นายรังสิกร อุปพังศ์
อธิบดำ่ศาลัปกครองเช่ยงใหม่

๔. นายเก่ยรติิภูมิ แสงศศิธร
อธิบดำ่ศาลัปกครองนครราชสั่มา

๕. นายสะเท้�อน ชูีสกุล
อธิบดำ่ศาลัปกครองนครศร่ธรรมราช

๖. นายภิรัติน์ เจ่ยรนัย
อธิบดำ่ศาลัปกครองนครสัวรรค์

๗. นายสมศักดิ�  ตัิณฑเลขา
อธิบดำ่ศาลัปกครองพัิษณ์ุโลัก

๘. นายฉััติรชัีย นิติิภักดิ�
อธิบดำ่ศาลัปกครองเพัชรบุร่

๙. นายวชิีระ ชีอบัแต่ิง
อธิบดำ่ศาลัปกครองภ้เก็ต

๑๐. นายสมมาศ รัฐพิัทักษ์สันติิ
อธิบดำ่ศาลัปกครองยะลัา

 ๑๑. นางสาวสายทิพัย์ 
สุคติิพัันธ์

อธิบดำ่ศาลัปกครองระยอง

๑๒. นายอาทร คุระวรรณ
อธิบดำ่ศาลัปกครองสังขลัา

๑๓. นายไพัศาล บุัญเกิด
อธิบดำ่ศาลัปกครองสัุพัรรณ์บุร่

๑๔. นายพิันิจ มั�นสัมฤทธิ�
อธิบดำ่ศาลัปกครองอุดำรธาน่

๑๕. นายชีาชิีวัฒน์ ศร่แก้ว
อธิบดำ่ศาลัปกครองอุบลัราชธาน่

ส่วนนำา30 รายงานประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ศาลปกครองและสำำานักงานศาลปกครอง



ข้อม้ลั	ณ์	วันที่่�	๓๐	กันยายน	๒๕๖๔

ผูู้้บัริห่ารสำานักงานศาลปกครอง

นายอติิโชีค ผู้ลด่
เลัขาธิการสัำานักงานศาลัปกครอง

นางสมฤด่ ธัญญสิริ
รองเลัขาธิการ	

สัำานักงานศาลัปกครอง

นางสาวธรรมรังส่ วรรณโก
รองเลัขาธิการ	

สัำานักงานศาลัปกครอง

นายยุทธนา ศร่ติระกูล
รองเลัขาธิการ	

สัำานักงานศาลัปกครอง

นายประพััฒน์ ตัินสุวรรณนนท์
รองเลัขาธิการ	

สัำานักงานศาลัปกครอง

นางสาวสุรางคณา
หิ่รัญวัฒนสิน

ที่่�ปรึกษา	
สัำานักงานศาลัปกครอง

นายจำานงค์ ถีาวรวิสิทธิ�
ที่่�ปรึกษา	

สัำานักงานศาลัปกครอง

นางสาวปราน่ สุขศร่
ที่่�ปรึกษา	

สัำานักงานศาลัปกครอง

นางสาวกลิ�นแก้ว 
นพัวงศ์ ณ อยุธยา

ที่่�ปรึกษา	
สัำานักงานศาลัปกครอง

ส่วนนำา 31



๖. ภาพัรวมด้ำานที่รัพัยากรบุคคลั 

อัติรากำาลังบุัคลากรของศาลปกครอง 
รวมทั�งสิ�น ๓,๓๑๓ คน

๑. ตุ้ลาการศัาลปกคัรอง 
จำานวน	2๖๙ คน	

ติลุาการศาลปกครองสงูสดุ 
จำานวน	5๙ คน

ติุลาการศาลปกครองชั�นติ�น	
จำานวน	1๙1	คน

ติลุาการประจำาศาลปกครอง
ชั�นติ�น	จำานวน	1๙	คน

๓. พนกังานราชการ
ศัาลปกคัรอง 
จำานวน	๗4๙ คน

๒. ขั้า้ราชการ 
ฝ่่ายศัาลปกคัรอง 
จำานวน	2,2๗๘ คน

๔. ลูกจา้งประจำา
จำานวน	1๗ คน	

ข้อม้ลั	ณ์	วันที่่�	๓๐	กันยายน	๒๕๖๔

ส่วนนำา32 รายงานประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ศาลปกครองและสำำานักงานศาลปกครอง



ภาพัรวมการเปร่ยบัเท่ยบั 
ผู้ลการดำาเนินงาน 
ระห่ว่างปีงบัประมาณ พั.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔

ส่วนท่�   

๑ 

๑.	 เปรย่บเที่ย่บงบประมาณ์รายจ่ายประจำาปงีบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๒	-	๒๕๖๔
๒.	 สัรุปประเดำ็นข้อสัังเกตของวุฒิิสัภาในการเสันอรายงานการปฏิิบัติงาน	

ของศาลัปกครองแลัะสัำานักงานศาลัปกครอง	ประจำาปี	๒๕๖๒
๓.	 สัรุปประเดำ็นข้อสัังเกตของวุฒิิสัภาในการเสันอรายงานการปฏิิบัติงาน	

ของศาลัปกครองแลัะสัำานักงานศาลัปกครอง	ประจำาปี	๒๕๖๓



๑. เปร่ยบเท่ี่ยบงบประมาณ์รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ์ 
พั.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔

สำานกังานศัาลปกคัรองไดิ์ร้บัการจดัิ์สรรงบประมาณต้ามพระราชบญัญต์ั้ 
งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ต้ ั�งแต่้ปีงบประมาณ พ.ศั. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ดิ์งัน่ �

ปีงบประมาณ วงเง์นงบประมาณ 
ขั้องประเทศั

(ลา้นบาท)

วงเง์นงบประมาณท่�สำานกังานศัาลปกคัรองไดิ์ร้บัจดัิ์สรร

จำานวนเง์น 
(ลา้นบาท)

รอ้ยละ ... 
ขั้องงบประมาณ

ประเทศั

เพ์�ม (+) /ลดิ์ (-)
จากปีงบประมาณ
ก่อนหนา้ (รอ้ยละ)

พั.ศ.	๒๕๖๒ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐๐๐ ๒,๖๗๔.๔๕๖๗ ๐.๐๙ +	๐.๒๘
พั.ศ.	๒๕๖๓ ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐๐๐ ๒,๕๕๑.๑๘๑๘ ๐.๐๘ -	๔.๖๑
พั.ศ.	๒๕๖๔ ๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐๐๐ ๒,๔๗๑.๒๘๕๑ ๐.๐๘ -	๓.๑๓

ท่�มา	:	 ๑.	 งบประมาณ์โดำยสัังเขป	(ฉบับปรับปรุง)	ตามพัระราชบัญญัติงบประมาณ์รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๒
	 ๒.	 เอกสัารงบประมาณ์	ฉบบัที่่�	๑	รายรบัรายจ่ายเปรย่บเที่ย่บ	ฉบบัปรบัปรงุ	ตามพัระราชบญัญตังิบประมาณ์รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ์		

พั.ศ.	๒๕๖๓	สัำานักงบประมาณ์	สัำานักนายกรัฐมนตร่	
	 ๓.	 เอกสัารงบประมาณ์	ฉบับที่่�	๓	งบประมาณ์รายจ่าย	ฉบับปรับปรุง	ตามพัระราชบัญญัติงบประมาณ์รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ์	

พั.ศ.	๒๕๖๒	(เลั่มที่่�	๑๒)	สัำานักงบประมาณ์	สัำานักนายกรัฐมนตร่	
	 ๔.	 เอกสัารงบประมาณ์	ฉบับที่่�	๓	งบประมาณ์รายจ่าย	ฉบับปรับปรุง	ตามพัระราชบัญญัติงบประมาณ์รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ์	

พั.ศ.	๒๕๖๓	(เลั่มที่่�	๑๕)	สัำานักงบประมาณ์	สัำานักนายกรัฐมนตร่
		 ๕.	 เอกสัารงบประมาณ์	ฉบับที่่�	๓	งบประมาณ์รายจ่าย	ฉบับปรับปรุง	ตามพัระราชบัญญัติงบประมาณ์รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ์	

พั.ศ.	๒๕๖๔	(เลั่มที่่�	๑๕)	สัำานักงบประมาณ์	สัำานักนายกรัฐมนตร่

ปีงบประมาณ พ.ศั. ๒๕๖๓
๒,๕๕๑.๑๘๑๘ ลา้นบาท

ปีงบประมาณ พ.ศั. ๒๕๖๔
๒,๔๗๑.๒๘๕๑ ลา้นบาท

งบประมาณท่�ศัาลปกคัรองไดิ์ร้บัจดัิ์สรร

งบรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศั. ๒๕๖๔

วงเง์น รอ้ยละ

รวม ๒,๔๗๑.๒๘๕๑ ๑๐๐

ค่าใช้จ่ายบุคลัากร ๑,๙๒๗.๒๓๒๔ ๗๗.๙๘

ค่าใช้จ่ายดำำาเนินงาน ๓๔๘.๐๘๑๙ ๑๔.๐๙

ครุภัณ์ฑ์์	ที่่�ดำิน/สัิ�งก่อสัร้าง ๑๙๕.๙๗๐๘ ๗.๙๓

ที่่�มา	:	 	 เอกสัารงบประมาณ์	ฉบับที่่�	๓	งบประมาณ์รายจ่าย	ฉบับ
ปรับปรุง	 ตามพัระราชบัญญัติงบประมาณ์รายจ่ายประจำา
ปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๔	(เลั่มที่่�	๑๕)	สัำานักงบประมาณ์	
สัำานักนายกรัฐมนตร่	

ค่ัาใชจ่้ายดิ์ำาเน์นงาน
 ๑๔.๐๙ %

คัรุภณัฑ์ ์ท่�ด์ิ์น/ส์�งก่อสรา้ง 
๗.๙๓ %

ค่ัาใชจ่้ายบุคัลากร 
๗๗.๙๘ %

ปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๔	สัำานักงานศาลัปกครองไดำ้รับจัดำสัรรงบประมาณ์ตาม	พั.ร.บ.	งบประมาณ์รายจ่าย
ประจำาปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๔	รวมวงเงิน	๒,๔๗๑.๒๘๕๑	ลั้านบาที่	จำาแนกตามงบรายจ่ายของภาครัฐไดำ้	ดำังน่�

ส่วนท่�  ๑ ภาพรวมการเปร่ยบเท่ยบผลการดิ์ำาเน์นงานระหว่างปีงบประมาณ พ.ศั. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔34 รายงานประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ศาลปกครองและสำำานักงานศาลปกครอง
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ศาลัปกครองควรบรหิารจดัำการคด่ำที่่�คา้งพัจิารณ์าเพัื�อใหเ้ปน็ไปตามวสิัยัที่ศันศ์าลัปกครอง	๒๐	ป	ีแลัะ
ควรดำำาเนินการบริหารจัดำการคดำใ่ห้เป็นไปตามรัฐธรรมนญ้แลัะกฎหมายที่่�เก่�ยวข้อง	พัฒัินา	แลัะปรับปรุงระบบ
แลัะกระบวนการพัิจารณ์าคด่ำปกครอง	 ระบบการบริหารจัดำการคดำ่แลัะเร่งรัดำการพัิจารณ์าคดำ่ที่่�ค้างให้เสัร็จ	
โดำยเร็ว	 โดำยอาจแยกประเภที่คด่ำที่่�ไม่ม่ความยุ่งยากซึ่ับซึ่้อนออกจากคดำ่ที่่�ยุ่งยาก	 หรือต้องใช้ระยะเวลัานาน	
ในการพัิจารณ์า	ซึ่ึ�งอาจที่ำาให้ลัดำปริมาณ์คดำ่ที่่�ค้างพัิจารณ์าไดำ้
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ำาถ่
าม ศาลัปกครองไดำ้พััฒินาประสัิที่ธิภาพัการดำำาเนินงาน	 เช่น	 การพััฒินาระบบเที่คโนโลัย่สัารสันเที่ศ	

เพืั�อสันับสันุนการดำำาเนินงานดำ้านคดำ่แลัะการบริหารจัดำการคดำ่	 กำาหนดำกรอบระยะเวลัาในการพัิจารณ์าคดำ่
เพัื�อให้ประชาชนไดำ้รับการอำานวยความยุติธรรมในระยะเวลัาที่่�รวดำเร็ว

นอกจากน่�	ประธานศาลัปกครองสัง้สัดุำไดำม่้นโยบายในการเรง่รดัำการพัจิารณ์าคดำ	่โดำยจำาแนกลักษณะ
สำานวนคด่	 ออกเป็น	 สัำานวนคด่ำที่ั�วไป	 สัำานวนคดำ่เร่งดำ่วน	 สัำานวนคดำ่สัำาคัญ	 สัำานวนคดำ่สัำาคัญแลัะเร่งดำ่วน		
เพัื�อเพัิ�มประสัิที่ธิภาพัในการบริหารจัดำการคดำ่

ศาลัปกครองควรพัฒัินาระบบเที่คโนโลัยส่ัารสันเที่ศในกระบวนการยตุธิรรมที่างปกครองให้พัฒัินา
ไปสั้ศ่าลัปกครองอัจฉริยะตามยุที่ธศาสัตร์ศาลัปกครอง	โดำยพัฒัินาระบบเที่คโนโลัยส่ัารสันเที่ศเพัื�อสันับสันุน
การบริหารจัดำการคดำ่ปรับปรุงห้องไต่สัวน/ห้องพิัจารณ์าคด่ำอิเล็ักที่รอนิกส์ั	 (e-Courtrooms)	 พััฒินา
ระบบการรับฟ้ังอิเลั็กที่รอนิกสั์	 (e-Filing)	 ให้บริการระบบงานคดำ่ปกครองอิเลั็กที่รอนิกสั์เพัื�อประชาชน	
(e-Litigation	Portal)	ซึ่ึ�งจะที่ำาให้เกิดำประโยชน์กับภาครัฐแลัะประชาชน

๑

๒

สัำานักงานศาลัปกครองไดำ้เสันอรายงานการปฏิิบัติงานของศาลัปกครองแลัะสัำานักงานศาลัปกครอง	 ประจำาปี		
๒๕๖๒	 ตามมาตรา	 ๙๓	 ประกอบมาตรา	 ๙๐	 แห่งพัระราชบัญญัติจัดำตั�งศาลัปกครองแลัะวิธ่พัิจารณ์าคดำ่ปกครอง		
พั.ศ.	๒๕๔๒	ต่อที่่�ประชุมวุฒิิสัภา	ครั�งที่่�	 ๑๙	 (สัมัยสัามัญประจำาปีครั�งที่่�หนึ�ง)	 เมื�อวันอังคารที่่�	 ๑๔	กันยายน	๒๕๖๔		
ณ์	ห้องประชุมวุฒิิสัภา	อาคารรัฐสัภา	(เก่ยกกาย)	ชั�น	๒	สัรุปประเดำ็นข้อสัังเกตแลัะข้อแนะนำาของสัมาชิกวุฒิิสัภา	ดำังน่�

ศาลัปกครองได้ำพััฒินาระบบเที่คโนโลัย่สัารสันเที่ศโดำยมุ่งการเพิั�มประสิัที่ธิภาพัในการให้บริการ
ประชาชน	 แลัะสันับสันุนการดำำาเนินงานภายในองค์กร	 เช่น (๑) ระบบงานคด่ปกครองอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Litigation Portal) (๒) การพัฒนาระบบการรับชำาระค่าธรรมเน่ยมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Payment) (๓) ระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) (๔) ห�องพิจารณาคด่
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Courtrooms)

ส่วนท่�  ๑ ภาพรวมการเปร่ยบเท่ยบผลการดิ์ำาเน์นงานระหว่างปีงบประมาณ พ.ศั. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 35
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การระงับข้อพิัพัาที่โดำยการไกลั่เกลั่�ยข้อพัิพัาที่ในคดำ่ปกครองยังไม่ม่ความชัดำเจนในการดำำาเนินงาน	
แลัะไม่ปรากฏิว่าจะเร่งรัดำผลัักดำันโดำยใช้กลัไกใดำให้ม่การนำาการไกลั่เกลั่�ยข้อพัิพัาที่แลัะการดำำาเนินกระบวน
พัิจารณ์าโดำยเร่งดำ่วนมาปรับใช้ในการดำำาเนินคดำ่ของศาลัปกครองให้กว้างขวางแลัะครอบคลัุม	 ม่อำานาจ
พัิจารณ์าพัิพัากษา	รวมถ่ึงจะต้องม่การแก้ไขกฎหมายดำ้วยหรือไม่

การดำำาเนินการไกลั่เกลั่�ยข้อพัิพัาที่ในคดำ่ปกครองขณ์ะน่�เป็นระยะเริ�มต้นในการดำำาเนินการจำาต้องม่
การศึกษาแลัะประเมินผลัของการดำำาเนินงานอ่กระยะหนึ�ง	 ซึ่ึ�งหากม่ประเดำ็นที่่�ต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
ก็จะดำำาเนินตามกระบวนนิติวิธ่ต่อไป

สัำาหรับการดำำาเนินกระบวนพิัจารณ์าโดำยเร่งดำ่วนนั�น	 โดำยปกติการพิัจารณ์าคดำ่	 ศาลัจะพิัจารณ์า	
ตามลัำาดัำบการยื�นฟ้้อง	 (ตามหมายเลัขคดำ่ดำำา)	 เพัราะศาลัไม่อาจที่่�จะดำำาเนินการที่่�กระที่บถึ่งสัิที่ธิผ้้ฟ้้องคดำ่		
หากพิัจารณ์าไมเ่ปน็ตามลัำาดำบัอาจกระที่บสิัที่ธผิ้ฟ้้อ้งคดำใ่นลัำาดำบัตน้	อยา่งไรกด็ำ	่ศาลัจะพัจิารณ์าความจำาเปน็	
เร่งดำ่วนในการพัิจารณ์าคดำ่เป็นพัิเศษ	 เพัื�อให้ที่ันต่อการเย่ยวยาความเดำือดำร้อนเสั่ยหาย	 โดำยคำานึงถ่ึงคดำ่
ประเภที่ดำังกลั่าว	ศาลัจะไดำ้เร่งรัดำเป็นกรณ์่พัิเศษ
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๔
ศาลัปกครองควรพัิจารณ์าที่บที่วน	ปรับปรุง	 แก้ไขกฎหมายที่่�เก่�ยวข้อง	 รวมที่ั�งกฎ	 ระเบ่ยบคำาสัั�ง	

ประกาศ	ของศาลัปกครองให้มค่วามเหมาะสัมกับบริบที่ที่่�มก่ารเปล่ั�ยนแปลัง	เพัื�อแก้ปญัหา	การบริหารจัดำการ
คดำ่แลัะจากการที่่�ศาลัปกครองไดำ้เสันอร่างพัระราชบัญญัติจัดำตั�งศาลัปกครองแลัะวิธ่พิัจารณ์าคดำ่ปกครอง	
(ฉบบัที่่�	..)	พั.ศ.	....	โดำยมห่ลักัการใหค้ณ์ะกรรมการบรหิารศาลัปกครองมอ่ำานาจหนา้ที่่�ออกระเบย่บเก่�ยวกบั	
การกำาหนดำเบ่�ยประชุมสัำาหรับตุลัาการศาลัปกครองซึ่ึ�งเข้าร่วมการประชุมใหญ่ตุลัาการในศาลัปกครอง
สั้งสัุดำ	จึงม่ข้อสัังเกตว่าจะม่แนวที่างอย่างไรในการนำาผลัจากการประชุมใหญ่ตุลัาการในศาลัปกครองสั้งสัุดำ	
มาเปน็แนวที่างเก่�ยวกบัการบรหิารจดัำการคดำป่กครองแลัะควรเรง่รดัำพิัจารณ์าคดำท่ี่่�คา้ง	โดำยการพัจิารณ์าคดำ่	
นอกเวลัาราชการแลัะม่ระเบ่ยบกำาหนดำค่าตอบแที่นตามข้อสัังเกตของคณ์ะกรรมาธิการวิสัามัญพิัจารณ์า	
ร่างพัระราชบัญญัติจัดำตั�งศาลัปกครองแลัะวิธ่พัิจารณ์าคดำ่ปกครอง	(ฉบับที่่�	..)	พั.ศ.	....	วุฒิิสัภา

๑) การพิจารณาทบทวน ปรับปรุงแก�ไข้กฎหมายท่�เก่�ยวข้�อง
	 ศาลัปกครองไดำ้ตระหนักถ่ึงปัญหาในการดำำาเนินงานบางประการที่่�เป็นข้อจำากัดำของการ	

ใหบ้รกิารประชาชน	จงึไดำม้ก่ารเสันอแกไ้ข	พั.ร.บ.	จดัำตั�งศาลัปกครองแลัะวธิพ่ัจิารณ์าคดำป่กครอง	พั.ศ.	๒๕๔๒		
มาอย่างต่อเนื�อง	จำานวนที่ั�งสัิ�น	๑๔	ครั�ง

๒) การนำาผู้ลจากการประชุมใหญ่ติุลาการในศาลปกครองสูงสุดมาเป็นแนวทางเก่�ยวกับ 
การบริหารจัดการคด่ปกครอง 

	 ตั�งแต่เปิดำที่ำาการศาลัปกครองจนถ่ึงปัจจุบันท่ี่�ประชุมใหญ่ตุลัาการในศาลัปกครองสั้งสัุดำไดำ้ม่	
การประชุมพัิจารณ์าคดำ่มาแลั้ว	จำานวน	๑๔๕	เรื�อง

	 ผลัการวนิจิฉยัของที่่�ประชมุใหญต่ลุัาการในศาลัปกครองสัง้สัดุำถ่อืเปน็บรรที่ดัำฐานที่่�สัำาคญัสัำาหรบั
ใช้อ้างอิงในการพัิจารณ์าพัิพัากษาคดำ่ปกครองในประเภที่เดำ่ยวกัน

๓) การเร่งรัดพิจารณาคด่ท่�ค�างการพิจารณาโดยให�ม่การพิจารณาคด่นอกเวลาราชการและ
ระเบย่บอื�นกำาหนดคา่ติอบแทนติามข้�อสังเกติข้องคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณารา่งพระราชบญัญตัิิ
จัดติั�งศาลปกครองและวิธ่พิจารณาคด่ปกครอง (ฉบับท่� ..) พ.ศ. .... วุฒิสภา

	 กรณ่์ข้อสัังเกตเก่�ยวกับการพิจารณาคด่นอกเวลาราชการนั�น	 หากจะให้ศาลัม่อำานาจในการ
พัจิารณ์าคด่ำนอกเวลัาราชการ	ซึ่ึ�งอาจเป็นการไต่สัวน	การนั�งพิัจารณ์าคด่ำ	หรอืการดำำาเนนิกระบวนพัจิารณ์าอื�น	
ที่่�เก่�ยวข้องกับค้ก่รณ์	่พัยานในคด่ำนั�น	จำาเปน็ตอ้งมก่ารศกึษารายลัะเอย่ดำความเหมาะสัม	ความเปน็ไปได้ำแลัะ
ลัักษณ์ะการพัิจารณ์าคดำ่ของศาลัปกครอง	ซึ่ึ�งใช้ระบบไต่สัวน	เพัื�อให้เกิดำความรอบคอบ	โดำยเฉพัาะอย่างยิ�ง	
ผลักระที่บที่่�จะเกิดำขึ�นต่อภาระงบประมาณ์แผ่นดำิน

ส่วนท่�  ๑ ภาพรวมการเปร่ยบเท่ยบผลการดิ์ำาเน์นงานระหว่างปีงบประมาณ พ.ศั. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔36 รายงานประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ศาลปกครองและสำำานักงานศาลปกครอง
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ในการเสันอรายงานการปฏิิบัติงานของศาลัปกครองแลัะสัำานักงานศาลัปกครองต่อวุฒิิสัภา		
อาจพิัจารณ์ากำาหนดำหัวข้อการประเมินผลัสััมฤที่ธิ�จากการเบิกจ่ายเบ่�ยประชุม	 สัำาหรับข้าราชการตุลัาการ	
ศาลัปกครองซึึ่�งเขา้รว่มการประชุมใหญ่ตลุัาการในศาลัปกครองสัง้สุัดำดำว้ย	ตามขอ้สังัเกตของคณ์ะกรรมาธิการ	
วิสัามัญพัิจารณ์าร่างพัระราชบัญญัติจัดำตั�งศาลัปกครองแลัะวิธ่พิัจารณ์าคดำ่ปกครอง	 (ฉบับที่่�	 ..)	 พั.ศ.	 ....	
วุฒิิสัภา

สัำานักงานศาลัปกครองจะไดำ้สัรุปรวบรวมข้อม้ลัเพัื�อประเมินผลัสััมฤที่ธิ�จากการเบิกจ่ายเบ่�ยประชุม
สัำาหรับข้าราชการตุลัาการซึ่ึ�งเข้าร่วมการประชุมใหญ่ตุลัาการในศาลัปกครองสั้งสัุดำ	 ตามข้อสัังเกตของ	
คณ์ะกรรมาธกิารวสิัามญัพิัจารณ์ารา่งพัระราชบัญญัตจิดัำตั�งศาลัปกครองแลัะวธิพ่ัจิารณ์าคดำป่กครอง	(ฉบับที่่�	..)		
พั.ศ.	 ....	 วุฒิิสัภา	 โดำยจะเสันอในรายงานการปฏิิบัติงานของศาลัปกครองแลัะสัำานักงานศาลัปกครอง		
ประจำาปี	๒๕๖๔	

สัำานักงานศาลัปกครองอาจพิัจารณ์าดำำาเนินการปรับแผนปฏิบัิตริาชการของสัำานักงานศาลัปกครอง
ระยะ	๕	ปี	(พั.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๖๕)	เพัื�อให้บรรลัุวัตถุ่ประสังค์แลัะสัาระสัำาคัญของแนวที่างการพััฒินาในแผน
แม่บที่เฉพัาะกิจภายใต้ยุที่ธศาสัตร์ชาติเพัื�อขับเคลัื�อนการพััฒินาประเที่ศในระหว่าง	พั.ศ.	๒๕๖๔	-	๒๕๖๕	
แลัะสัาระสัำาคญัตามแผนการปฏิริป้ประเที่ศดำา้นกระบวนการยตุธิรรม	(ฉบบัปรบัปรงุ)	เรง่รดัำการดำำาเนนิการ
ในเรื�องการบริหารจัดำการคดำโ่ดำยนำาระบบเที่คโนโลัยส่ัารสันเที่ศมาใช้ในการพัฒัินาระบบสืับค้นข้อมล้ัผ่านที่าง	
เที่คโนโลัย่สัารสันเที่ศ	 เชื�อมโยงข้อม้ลัผ่านระบบบ้รณ์าการฐานข้อม้ลัประชาชนแลัะการบริการภาครัฐ	
จะที่ำาให้ประชาชนสัามารถ่เข้าถ่ึงแลัะตรวจสัอบขั�นตอนในคดำ่	 โดำยอาจเสันอของบประมาณ์เพัื�อขับเคลัื�อน
การดำำาเนินการตามแผนปฏิิบัติการดำังกลั่าวให้เป็นร้ปธรรมต่อไป	
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ศาลัปกครองแลัะสัำานักงานศาลัปกครองได้ำให้ความสัำาคัญกับการนำาเทคโนโลย่สารสนเทศมา 
สนบัสนุนเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคดแ่ละการให�บริการประชาชน และขั้บเคลื�อนแผู้นแม่บท 
ศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผู้นปฏิิบัติิราชการข้องสำานักงานศาลปกครอง 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (ในวาระแรกระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และได�จัดทำา 
แผู้นพัฒนาดิจิทัลข้องศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ซึ่ึ�งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน	ดำังน่�

๑)	 การบรหิารจดัำการคดำโ่ดำยนำาระบบเที่คโนโลัยส่ัารสันเที่ศมาใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มล้ัเก่�ยวกบั
งานคดำ่ปกครอง

๒)	 การพััฒินาระบบสัืบค้นข้อม้ลัผ่านที่างเที่คโนโลัย่สัารสันเที่ศ
๓)	 การเพัิ�มหนว่ยงานในการเชื�อมโยงขอ้มล้ัผา่นระบบบร้ณ์าการฐานขอ้มล้ัประชาชนแลัะการบรกิาร

ภาครัฐ	(กรมที่่�ดำิน	สัำานักงานประกันสัังคม	แลัะกระที่รวงการคลััง)
๔)	 การให้ประชาชนสัามารถ่เข้าถ่ึงแลัะตรวจสัอบขั�นตอนในการบริหารจัดำการคดำ่ไดำ้อย่างแที่้จริง
ในปีงบประมาณ์	พั.ศ.	 ๒๕๖๕	 สัำานักงานศาลัปกครองจะจัดำที่ำาแผู้นปฏิิบัติิราชการข้องสำานักงาน 

ศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี ฉบับท่� ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื�อให�สอดรับกับเป้าหมายข้องแผู้นแม่บท
ศาลปกครอง ระยะท่� ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื�อสิ�นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ คือ “ศาลปกครอง  
จะเป็นระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) และม่มาติรฐานการบริหารจัดการคด่ท่�เป็นสากล” 
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จำานวนคดำ่เก่�ยวกับที่รัพัยากรธรรมชาติแลัะสัิ�งแวดำลั้อมที่่�เข้าสั้่การพัิจารณ์าของศาลัปกครอง	

จนถ่ึงปัจจุบันม่มากน้อยเพั่ยงใดำ	 แลัะม่คดำ่ที่่�ค้างการพัิจารณ์าอ่กจำานวนเที่่าใดำ	 ตามแผนการปฏิริป้ประเที่ศ
ด้ำานที่รพััยากรธรรมชาตแิลัะสัิ�งแวดำล้ัอม	ศาลัปกครองม่ส่ัวนเก่�ยวข้องกบัการปฏิิรป้ระบบยตุธิรรมสัิ�งแวดำล้ัอม
อย่างไร	แลัะมค่วามก้าวหน้ามากน้อยเพัย่งใดำ

ส่วนท่�  ๑ ภาพรวมการเปร่ยบเท่ยบผลการดิ์ำาเน์นงานระหว่างปีงบประมาณ พ.ศั. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 37



กา
รต้

อบ
ปร

ะเ
ดิ์

น
คั

ำาถ่
าม

	ขอ้มล้ัรบัเขา้จากแผนกคดำส่ัิ�งแวดำลัอ้มตั�งแตเ่ปดิำที่ำาการจนถ่งึวนัที่่�	๓๐	กนัยายน	๒๕๖๔	มค่ดำร่บัเขา้		
จำานวน	๗,๓๙๔	คดำ่	พัิจารณ์าแลั้วเสัร็จ	จำานวน	๖,๒๙๐	คดำ่	คิดำเป็นร้อยลัะ	๘๕.๐๗	อย้่ระหว่างดำำาเนินการ	
จำานวน	๑,๑๐๔	คดำ่	คิดำเป็นร้อยลัะ	๑๔.๙๓

	 ตามแผนการปฏิิร้ปที่รัพัยากรธรรมชาติแลัะสัิ�งแวดำล้ัอม	 ศาลัปกครองดำำาเนินการในกิจกรรม	
การปฏิิร้ปที่่�	 ๗	 การปฏิิร้ประบบยุติธรรมสัิ�งแวดำล้ัอม	 ม่แนวที่างการที่ำากิจกรรม	 จำานวน	 ๘	 ข้อรายการ		
ม่เป้าหมาย	 คือ	 การเข้าถ่ึงระบบยุติธรรมสัิ�งแวดำลั้อมของประชาชน	 เพืั�อเป็นกลัไกระงับข้อพัิพัาที่	
ดำ้านสัิ�งแวดำลั้อมแลัะสันับสันุนการพััฒินาที่่�ยั�งยืน	การดำำาเนินงานที่่�ผ่านมา	อย้่ระหว่างการจดัำที่ำาร่าง	พั.ร.บ.	
วธิพิ่ัจารณ์าคดำป่กครองที่่�เก่�ยวข้อง	โดำยในช่วงเดำอืนกนัยายน	๒๕๖๔	คณ์ะกรรมการปฏิริป้ประเที่ศจะพิัจารณ์า	
ร่วมกับ	ร่าง	พั.ร.บ.	พิัจารณ์าคดำส่ัิ�งแวดำล้ัอมของศาลัยุตธิรรม	ซึ่ึ�งได้ำจดัำส่ังไปให้คณ์ะกรรมการปฏิริป้ประเที่ศแล้ัว		
แลัะมก่ารรับฟั้งความคิดำเหน็เก่�ยวกบัร่างกฎหมายวิธพ่ัจิารณ์าคดำป่กครองสัิ�งแวดำล้ัอม	ร่างกฎหมายวิธพ่ัจิารณ์า	
คดำป่กครองสัิ�งแวดำล้ัอมเฉพัาะเรื�อง	แลัะอย้ร่ะหวา่งเสันอกฎหมายวา่ดำว้ยวธิพ่ัจิารณ์าคดำป่กครองสัิ�งแวดำลัอ้ม
เข้าเป็นวาระการประชุมของที่่�ประชุมใหญ่ตุลัาการในศาลัปกครองสั้งสัุดำ
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การที่ำางานเชิงรุกของศาลัปกครองเก่�ยวกับการเสัริมสัร้างความร้้ความเข้าใจในการป้องกันการ	
ฟ้อ้งคดำต่่อศาลั	ที่ำาอยา่งไรจะใหค้ดำท่ี่่�เขา้สั้ศ่าลัลัดำลัง	ศาลัปกครองที่กุแหง่มห้่องอบรมใหค้วามร้กั้บประชาชน		
ในสั่วนกลัางควรจะม่หลัักสั้ตรที่่�ให้หน่วยงานราชการ	 ผ้้ฟ้้องแลัะผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่	 ภาคเอกชน	 องค์กรวิชาช่พั	
มาใหค้วามร้้	เชน่	หลักัสัต้ร	บยป.	ที่่�ปจัจบุนัไดำย้กเลักิไปแลัว้	แลัะขอใหศ้าลัปกครองรวบรวมแลัะจัดำที่ำาตวัอยา่ง	
คดำ่สัำาคัญเป็นบรรที่ัดำฐาน	เพัื�อไม่ให้หน่วยงานของรัฐกระที่ำาผิดำซึ่ำ�า

การที่ำางานเชิงรุกของศาลัปกครองเป็นการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่่�ของรัฐไปลัะเมิดำสิัที่ธิสั่งผลัให้
คด่ำขึ�นสั้่ศาลัน้อยลัง	 เช่น	 การให้หน่วยงานที่างปกครองแลัะเจ้าหน้าที่่�ของรัฐม่หลัักปฏิิบัติราชการที่่�เป็น
บรรที่ัดำฐานในการอำานวยความยุติธรรมที่างปกครองที่่�เป็นธรรม	 สัำานักงานศาลัปกครองไดำ้ม่การจัดำที่ำา	
แลัะเผยแพัร่แนวที่างการปฏิิบัติราชการจากคำาวินิจฉัยของศาลัปกครองสั้งสัุดำให้แก่หน่วยงานที่างปกครอง
แลัะเจ้าหน้าที่่�ของรัฐสัำาหรับใช้เป็นแนวที่างในการปฏิิบัติราชการเป็นประจำาทีุ่กปี	 โดำยในปีงบประมาณ์		
พั.ศ.	๒๕๖๓	รวมที่ั�งสัิ�น	๙,๖๒๕	หน่วยงาน

นอกจากน่�	ไดำม้ก่ารจดัำที่ำาขอ้ตกลังกบักรมส่ังเสัรมิการปกครองที่อ้งถ่ิ�น	โดำยปรับรป้แบบการให้ความร้้		
เป็นการถ่่ายที่อดำการอบรมด้ำวยระบบที่างไกลัผ่านเครือข่ายอินเที่อร์เน็ต	 (Web	 Conference)	 แลัะได้ำ	
เผยแพัร่ให้กับหน่วยงานของกรมส่ังเสัริมการปกครองท้ี่องถ่ิ�นที่ั�วประเที่ศ	 โดำยใช้เงินงบประมาณ์ประมาณ์	
๑๘,๐๐๐	บาที่	แต่ไดำ้กลัุ่มเป้าหมายกว้างขวางครอบคลัุมที่ั�วประเที่ศ	จากเดำิม	๒๕๐	คน	เป็น	๑,๓๙๕	คน

ศาลัปกครองกับการปฏิิร้ปประเที่ศด้ำานกระบวนการยุติธรรม	 ประเด็ำนสัำาคัญ	 คือ	 “ที่ำาอย่างไร	
ใหก้ระบวนการยตุธิรรมเปน็เครื�องมอืในการอำานวยความเปน็ธรรมที่่�รวดำเรว็	เสัมอภาค	ที่ั�วถ่งึใหก้บัประชาชน”		
ศาลัปกครองจะต้องเป็นตัวอย่างขององค์กรศาลัที่่�เป็นระบบเปิดำ	 โดำยเปิดำเผยกระบวนการที่ำางาน	 แลัะม่	
ช่องที่างให้ประชาชนไดำ้ม่สั่วนร่วมในการรับร้้การที่ำางานของศาลัปกครองให้มากที่่�สัุดำ

ควรให้ความสัำาคัญกับข้อม้ลัคด่ำค้างการพิัจารณ์า	 โดำยให้แยกว่าเป็นคดำ่ค้างปกติ	 ไม่ปกติ	 หรือคดำ	่
ที่่�เปน็ปญัหา	ซึ่ึ�งระยะเวลัาในกระบวนพัจิารณ์าคดำป่กครองไมค่วรเกนิ	๒	ป	ีตอ่คดำ	่แลัะใหแ้สัดำงสัถ่ติคิดำท่ี่่�คา้ง	
นานเกินกว่า	๔	ปี	ไว้ในรายงานการปฏิิบัติงานฯ	ประจำาปีงบประมาณ์ถ่ัดำไป	แลัะให้เสันอต่อวุฒิิสัภาดำ้วย

ศาลัปกครองกับการปฏิิร้ปประเที่ศม่เนื�อหาค่อนข้างมาก	 จะขอส่ังเป็นเอกสัาร	 เนื�องจากเนื�อหา
เรื�องแผนปฏิิร้ปซึ่ึ�งเป็นการขับเคลืั�อนกิจกรรมที่่�จะสั่งผลัให้เกิดำการเปลั่�ยนแปลังที่่�ม่ต่อประชาชนอย่างม่	
นัยสัำาคัญ	(Big	Rock)	

สัำาหรับเรื�องคดำ่ค้าง	 ไดำ้รับคำาแนะนำาจากคณ์ะกรรมการปฏิิร้ปประเที่ศดำ้านการยุติธรรมว่า	 ควรจะ
จำาแนกว่า	เป็นคดำ่ที่่�ลั่าช้าจริง	หรือเป็นคดำ่ที่่�ใช้ระยะเวลัาดำำาเนินการตามปกติแต่ยังไม่ลั่าช้า	ซึ่ึ�งก็จะสัามารถ่
ตรวจสัอบไดำ้อย่างแน่ชัดำเมื�อร่าง	 พั.ร.บ.	 กำาหนดำระยะเวลัาการดำำาเนินการในกระบวนการยุติธรรมม่ผลั	
ใช้บังคับ	ซึ่ึ�งจะใช้บังคับกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ั�งหมดำ	

ส่วนท่�  ๑ ภาพรวมการเปร่ยบเท่ยบผลการดิ์ำาเน์นงานระหว่างปีงบประมาณ พ.ศั. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔38 รายงานประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ศาลปกครองและสำำานักงานศาลปกครอง
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๑๐
ประเด็ำนปัญหาที่่�เป็นความเดืำอดำร้อนของประชาชนที่่�เก่�ยวกับกระบวนการยุติธรรมที่างปกครอง	

คือ	เรื�องคดำ่ลั่าช้า	เนื�องจากศาลัปกครองม่ข้อจำากัดำในดำ้านอัตรากำาลัังตุลัาการศาลัปกครอง	ซึ่ึ�ง	ณ์	ปัจจุบัน		
มจ่ำานวนตลุัาการเพัิ�มขึ�นจากป	ี๒๕๖๒	ในอตัราที่่�นา่พัอใจตอ่การอำานวยความยตุธิรรมใหก้บัประชาชนหรือไม่		
อย่างไร

สัำานักงานศาลัปกครองดำำาเนินการสัรรหาตุลัาการศาลัปกครองมาอย่างต่อเนื�องเป็นประจำาทีุ่กปี		
แตเ่นื�องดำว้ยสัถ่านการณ์ก์ารแพัร่ระบาดำของโรคติดำเชื�อไวรัสัโคโรนา	๒๐๑๙	(COVID-19)	จึงที่ำาใหก้ารสัรรหา
ตุลัาการลั่าช้าลัง	แลัะไดำ้จำานวนที่่�ไม่เพั่ยงพัอกับปริมาณ์คดำ่ที่่�เพัิ�มขึ�น

๓. สัรุปประเด็ำนข้อสัังเกตของวุฒิิสัภาในการเสันอรายงาน
การปฏิิบัติงานของศาลัปกครองแลัะสัำานักงาน 
ศาลัปกครอง ประจำาปี ๒๕๖๓
สัำานักงานศาลัปกครองไดำ้เสันอรายงานการปฏิิบัติงานของศาลัปกครองแลัะสัำานักงานศาลัปกครอง	 ประจำาปี		

๒๕๖๓	 ตามมาตรา	 ๙๓	 ประกอบมาตรา	 ๙๐	 แห่งพัระราชบัญญัติจัดำตั�งศาลัปกครองแลัะวิธ่พัิจารณ์าคดำ่ปกครอง		
พั.ศ.	๒๕๔๒	ต่อที่่�ประชุมวุฒิิสัภา	ครั�งที่่�	๒๔	(สัมัยสัามัญประจำาปีครั�งที่่�สัอง)	เมื�อวันอังคารที่่�	๑๕	กุมภาพัันธ์	๒๕๖๕	
ณ์	ห้องประชุมวุฒิิสัภา	อาคารรัฐสัภา	(เก่ยกกาย)	ชั�น	๒	สัรุปประเดำ็นข้อสัังเกตแลัะข้อแนะนำาของสัมาชิกวุฒิิสัภา	ดำังน่�	
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๑
ข้�อสังเกติข้องคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติิธรรม และการติำารวจ วุฒิสภา

๑)	 ศาลัปกครองควรเร่งรัดำการพัิจารณ์าพัิพัากษาคด่ำให้เป็นไปตามคติพัจน์ของศาลัปกครอง		
“ถ่้กต้อง	รวดำเร็ว	แลัะเป็นธรรม”	แลัะควรจะหาแนวที่างในการบริหารคดำ่ให้ม่ประสัิที่ธิภาพั	

๒)	 ศาลัปกครองมก่ารดำำาเนนิงานอย่างไรให้เกดิำผลัเป็นรป้ธรรม	เพัื�อขบัเคลัื�อนไปสั้วิ่สัยัที่ศัน	์พันัธกิจ		
แลัะเป้าประสังค์หลััก/ตัวช่�วัดำเป้าประสังค์หลััก	ระยะ	๒๐	ปี

๓)	 จากนโยบายแลัะที่ิศที่างการดำำาเนินงานของศาลัปกครอง	 “ปีแห่งการพััฒินาอำานวย	
ความยุติธรรมที่างปกครองให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่่�ยอมรับในระดัำบสัากลั”	 ศาลัปกครองจึงควร
ผลัักดำันให้การดำำาเนินงานของศาลัปกครองเป็นปีแห่งการพััฒินาการอำานวยความยุติธรรมที่างปกครอง	
ให้ไดำ้มาตรฐานแลัะเป็นที่่�ยอมรับในระดำับสัากลัอย่างแที่้จริง

๔)	 ศาลัปกครองม่จำานวนคดำ่ที่่�เข้าสั้่ศาลัปกครองแลัะคดำ่ที่่�อย้่ระหว่างการพิัจารณ์าจำานวนมาก	
แต่จำานวนตุลัาการศาลัปกครองม่จำานวนน้อย	 จึงควรเร่งรัดำการพิัจารณ์าคดำ่หรือการบริหารจัดำการคดำ่ค้าง
สัะสัมให้เกิดำผลัสััมฤที่ธิ�เป็นร้ปธรรม

๕)	 จากสัถ่ิติการบังคับคดำ่ปกครองในภาพัรวมตั�งแต่เปิดำที่ำาการ	 -	 ๓๐	 กันยายน	 ๒๕๖๓	 ม่คดำ่	
ที่่�เข้าสั้ก่ารบงัคบัคดำท่ี่ั�งหมดำ	จำานวน	๑๖,๘๒๐	คดำ	่สัามารถ่ดำำาเนนิการบงัคบัคดำแ่ลัว้เสัรจ็	จำานวน	๑๓,๗๒๓	คดำ่		
หรือคิดำเป็นร้อยลัะ	 ๘๑.๕๙	 ซึ่ึ�งถ่ือว่าศาลัปกครองดำำาเนินการไดำ้อย่างม่ประสัิที่ธิภาพั	 ศาลัปกครองจึงควร
รักษามาตรฐานดำังกลั่าวไว้แลัะพััฒินากระบวนการต่อไป

๖)	 การก่อสัร้างอาคารศาลัปกครองสั้งสัุดำ	 (แห่งใหม่)	 แลัะโครงการก่อสัร้างอาคารที่่�ที่ำาการ	
ศาลัปกครองในภ้มิภาค	ศาลัปกครองควรเร่งรัดำให้การดำำาเนินการดำังกลั่าวเสัร็จสัิ�นภายในกำาหนดำเวลัา

๗)	 การนำาเที่คโนโลัยส่ัารสันเที่ศมาใช้ในการบรหิารจดัำการคดำเ่ป็นเรื�องที่่�ศาลัปกครองควรดำำาเนนิการ	
ใหเ้กิดำผลัโดำยเรว็	เพัื�ออำานวยความสัะดำวกในการพัจิารณ์าพิัพัากษาคดำป่กครอง	แลัะปรับปรุงการใหบ้รกิาร
ประชาชนเพัื�อให้ไดำ้รับความสัะดำวกแลัะรวดำเร็วยิ�งขึ�น

ส่วนท่�  ๑ ภาพรวมการเปร่ยบเท่ยบผลการดิ์ำาเน์นงานระหว่างปีงบประมาณ พ.ศั. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 39
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ศาลัปกครองไดำ้กำาหนดำวิสััยที่ัศน์ว่า	 “อำานวยความยุติธรรมที่างปกครองดำ้วยความเป็นธรรม	 รวดำเร็ว		

ที่นัสัมยั	เพัื�อเสัรมิสัรา้งธรรมาภบิาลัในสังัคม	แลัะเปน็ศาลัแหง่ความเปน็เลัศิ”	โดำยไดำข้บัเคลัื�อนการดำำาเนนิงาน	
ในการอำานวยความยุติธรรมแลัะภารกิจต่าง	ๆ	เพัื�อให้บรรลัุวิสััยที่ัศน์	ใน	๔	ประเดำ็น	ดำังน่�
๑. ประเด็นท่� ๑ การบริหารจัดการคด่

ศาลัปกครองไดำใ้หค้วามสัำาคญักบัการบรหิารจดัำการคดำ	่โดำยนำากลัไกตา่ง	ๆ 	มาปรบัใชใ้นการดำำาเนนิงาน		
ไดำ้แก่

๑)	 การแต่งตั�งคณ์ะอนุกรรมการบริหารศาลัปกครองศึกษาแนวที่างเร่งรัดำการพัิจารณ์าคดำ่ปกครอง
๒)	 การพััฒินาประสัิที่ธิภาพัในการที่ำางาน	เช่น	ลัดำขั�นตอนการพัิจารณ์าคดำ่ในชั�นการนั�งพัิจารณ์าคดำ่

ในศาลัปกครองสั้งสัุดำ	แลัะออกระเบ่ยบ	ก.บ.ศป.	ว่าดำ้วยการปฏิิบัติงานในวันหยุดำราชการเพัื�อเร่งรัดำคดำ่ของ
ศาลัปกครอง	พั.ศ.	๒๕๖๔

๓)	 การพััฒินาดำ้านเที่คโนโลัย่	แลัะจัดำที่ำาระบบสันับสันุนการดำำาเนินคดำ่	
๒. ประเด็นท่� ๒ การป้องกันเชิงรุก	 ในมิติของการป้องกันหรือบรรเที่าไม่ให้เกิดำข้อพัิพัาที่ที่างปกครอง	

หรอืการที่ำาให้ขอ้พิัพัาที่หมดำสิั�นไปหรือบรรเที่าเบาบางแลัะลัดำปริมาณ์ลังไป	เชน่	ดำำาเนินการวเิคราะห์
เหติุแห่งการฟ้้องคด่ปกครอง	แลัะการวางแนวปฏิิบัติิราชการท่�ด่จากคำาพิพากษาศาลปกครอง

๓. ประเด็นท่� ๓ การพัฒนาระบบติ่าง ๆ เพื�ออำานวยความสะดวกให�กับประชาชน	ไดำ้แก่	
๑)	 ระบบงานคด่ำปกครองอิเลั็กที่รอนิกสั์	 (e-Litigation)	 เพัื�อให้ประชาชนที่่�ประสังค์จะยื�นฟ้้องคดำ่

สัามารถ่ยื�นฟ้้องที่างอิเลั็กที่รอนิกสั์ไดำ้	โดำยไม่ต้องเดำินที่างมาที่่�ศาลัปกครอง	
๒)	 ระบบหอ้งพิัจารณ์าคดำแ่ลัะไต่สัวนอิเลัก็ที่รอนิกสั	์(e-Courtrooms)	เปน็ระบบที่่�ใหค้้ก่รณ์ส่ัามารถ่

ขอใช้บริการไต่สัวน/พัิจารณ์าคดำ่ผ่านจอภาพั	ลัดำการเดำินที่าง	โดำยค้่กรณ์่สัามารถ่เดำินที่างไปยังศาลัปกครอง
ที่่�ใกลั้แลัะตนเองสัะดำวกไดำ้

๓)	 ระบบชำาระเงินผ่านช่องที่างอิเล็ักที่รอนิกส์ั	 (e-Payment)	 สัำาหรับค่าธรรมเน่ยมศาลั เพัื�อให้	
ค้่กรณ์่ที่่�ยื�นฟ้้องคดำ่แบบปกติ	(สัำานวนคดำ่กระดำาษ)	แลัะกรณ์่อุที่ธรณ์์ที่่�ศาลัปกครองชั�นต้นสัามารถ่ชำาระเงิน
ที่างอิเลั็กที่รอนิกสั์	(e-Payment)	

๔)	 ระบบบรกิารจองคิวแลัะขอบริการปรกึษาแนะนำาคดำป่กครองออนไลัน์ดำว้ย	VDO	Call เปน็ระบบ	
ที่่�พััฒินาขึ�น	 สัำาหรับการจองคิวเพัื�อรับคำาปรึกษาแนะนำากับเจ้าหน้าที่่�ศาลัปกครอง	 แลัะเมื�อถึ่งกำาหนดำ	
นัดำหมาย	 ผ้้ขอรับบริการสัามารถ่ปรึกษาคดำ่กับเจ้าหน้าที่่�ของศาลัปกครองผ่านแอปพัลิัเคชันไลัน์	 ที่ั�งแบบ	
VDO	Call	หรือแบบโที่รดำ้วยเสั่ยง	

๕)	 แอปพัลิัเคชันบนอุปกรณ์เ์คลัื�อนที่่�	(Admincourt	mobile	application)	เชน่	ระบบบริการขอคัดำ	
แลัะรับรองสัำาเนาคำาพิัพัากษาแลัะคำาสัั�งผ่านแอปพัลิัเคชันบนอุปกรณ์์เคลัื�อนที่่�	 (Admincourt	mobile	
application)	แลัะการค้นหาบัญช่นัดำศาลัปกครองแลัะปฏิิที่ินนัดำหมายของศาลัปกครองไดำ้ที่ั�งในสั่วนกลัาง
แลัะสั่วนภ้มิภาค	แลัะเลัือกให้แอปพัลัิเคชันสั่งแจ้งเตือนเมื�อใกลั้ถ่ึงวันนัดำหมายไดำ้

๖)	 ระบบร้องเร่ยน/ร้องที่กุข์ผ่านเว็บไซึ่ต์ศาลัปกครอง	เป็นระบบที่่�พัฒัินาขึ�นมาเพัื�อรวบรวมเรื�องร้องที่กุข์		
รอ้งเรย่น	แลัะติดำตามความเคลัื�อนไหวในการแก้ไขปัญหาความเดืำอดำร้อนของประชาชน	ค้ก่รณ์	่แลัะบุคลัากร
ศาลัปกครอง
๔. ประเด็นท่� ๔ การเผู้ยแพร่ประชาสัมพันธ์

สัำานักงานศาลัปกครองได้ำดำำาเนินการจัดำกิจกรรมเพัื�อเผยแพัร่ความร้้ความเข้าใจเก่�ยวกับการอำานวย
ความยุติธรรมที่างปกครองให้กับประชาชน	เช่น	๑)	โครงการเสัริมสัร้างความร้้ความเข้าใจเก่�ยวกับบที่บาที่	
หน้าที่่�ของศาลัปกครองแลัะวิธ่พัิจารณ์าคดำ่ปกครองให้แก่ประชาชน	 ๒)	 บริการข้อม้ลัข่าวสัาร	
ของศาลัปกครองแลัะสัำานักงานศาลัปกครองแก่ผ้ม้าติดำต่อขอรับบริการ	ณ์	เคาน์เตอร์ศน้ย์บริการประชาชน	
แลัะ	๓)	การให้บริการข้อมล้ัข่าวสัารของศาลัปกครองแลัะสัำานกังานศาลัปกครอง	แลัะการบริหารจัดำการระบบ	
โที่รศัพัที่์อัตโนมัติของศาลัปกครอง	 Call	 Center	 (สัายดำ่วนศาลัปกครอง	 ๑๓๕๕	 แลัะโที่รศัพัที่์พัื�นฐาน		
๐	๒๑๔๑	๑๑๑๑)

ส่วนท่�  ๑ ภาพรวมการเปร่ยบเท่ยบผลการดิ์ำาเน์นงานระหว่างปีงบประมาณ พ.ศั. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔40 รายงานประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ศาลปกครองและสำำานักงานศาลปกครอง
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๒
ประเด็นการอภิปรายข้องสมาชิกวุฒิสภา

๑.	 ศาลัปกครองเป็นหน่วยงานหนึ�งในกระบวนการยุตธิรรม	ซึ่ึ�งในการปฏิริป้ประเที่ศด้ำานกระบวนการ	
ยุติธรรมตาม	 “ร่างพัระราชบัญญัติกำาหนดำระยะเวลัาดำำาเนินการในกระบวนการยุติธรรม	 พั.ศ.	 ....”		
ศาลัปกครองได้ำให้ความสัำาคญักับพัระราชบญัญัตฯิ	 ฉบบัน่�อย่างไร	 ได้ำเตรย่มการสัำาหรบัดำำาเนนิการในเรื�องน่�
อย่างไร	เพัื�อให้เกิดำความโปร่งใสั	ประชาชนตรวจสัอบได้ำ	แลัะมส่่ัวนร่วม	

๒.	 จากรายงานการปฏิบิติังานฯ	ประจำาปี	๒๕๖๓	ศาลัปกครองมค่ดำท่ี่่�รบัผดิำชอบ	จำานวน	๓๗,๐๔๙	คดำ่		
แล้ัวเสัร็จ	 จำานวน	 ๑๐,๗๔๗	 คดำ่	 (ร้อยลัะ	 ๒๙.๐๑)	 ในการดำำาเนินกระบวนวิธ่พัิจารณ์าคด่ำปกครอง	
ควรใช้ระยะเวลัาเท่ี่าไร	มค่ด่ำค้างนานที่่�สัดุำก่�ปี	

๓.	 ปัญหาการบรหิารจดัำการคดำค้่าง	ผ้บ้รหิารหน่วยงานราชการควรได้ำรบัการอบรมให้ความร้เ้ก่�ยวกบั	
คดำป่กครอง	 ซึ่ึ�งศาลัปกครองดำำาเนินการมาแล้ัว	๖	 รุน่	 แล้ัวได้ำยกเลิักไป	 ควรจะดำำาเนนิการอบรมให้ความร้้		
เพัราะเป็นการดำำาเนินการในเชิงป้องกนั

๔.	 ในการเสันอรายงานการปฏิบิตังิานฯ	ปีต่อไป	ขอให้ประมวลัผลัการดำำาเนนิงาน	เช่น	มก่รณ์ใ่ดำบ้าง
ที่่�ประชาชนฟ้้องคดำต่่อรัฐ	หรือเจ้าหน้าที่่�ของรฐัฟ้้องคดำต่่อรฐั	เป็นเรื�องเก่�ยวกบัอะไร	แลัะมข้่อแนะนำาอย่างไร	
เพัื�อนำาไปแก้ปัญหา

๕.	 จากรายงานการปฏิบัิตงิานฯ	ในหน้า	๗๑	ศาลัปกครองมก่ารพัฒัินาเที่คโนโลัย	่จัดำที่ำาแอปพัลิัเคชัน	
แลัะให้บริการผ่านช่องที่างอิเลั็กที่รอนิกส์ั	 (e-Service)	 ประเภที่หนึ�ง	 คือ	 การคัดำสัำาเนาคำาพัิพัากษาคำาสัั�ง	
ผ่านแอปพัลิัเคชัน	 แลัะจากสัถิ่ตข้ิอมล้ัในปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๒	 เปรย่บเท่ี่ยบกับ	พั.ศ.	๒๕๖๓	มส่ัถิ่ต	ิ
การใช้บรกิารเพิั�มขึ�นจำานวนมาก	แต่มข้่อสังัเกตว่า	คำาแถ่ลังการณ์์ของตลุัาการผ้แ้ถ่ลังคดำก่ม็ค่วามสัำาคญัเก่�ยวกบั	
การพิัจารณ์าพัพิัากษาคดำอ่ก่ประการหนึ�ง	 จงึควรเพัิ�มช่องที่างให้มก่ารคัดำสัำาเนาของตุลัาการผ้้แถ่ลังคดำด้่ำวย	
จะมป่ระโยชน์มากยิ�งขึ�น

	 ในรายงานการปฏิบิตังิานฯ	หน้า	๖๒	มผ้้่มาศกึษาดำง้านที่ั�งข้าราชการ	ประชาชน	แลัะนกัเรย่น	
นกัศกึษาจำานวนมาก	ซึ่ึ�งศาลัปกครองได้ำนำาเสันอข้อม้ลัโดำยจดัำที่ำาเป็นอนิโฟ้กราฟิ้กแสัดำงข้อมล้ัต่าง	ๆ	แต่ยงัม่	
ประชาชนแลัะนักเร่ยนนักศึกษาจำานวนไม่น้อยที่่�ไม่ม่ศักยภาพัในการเข้าถ่ึงข้อม้ลัอิเลั็กที่รอนิกส์ั	 จึงขอให้
ศาลัปกครองเลืัอกตวัอย่างคด่ำที่่�เป็นประโยชน์	แลัะนำามาจดัำที่ำาเป็นแผ่นพับั	เพัื�อเผยแพัร่ไปยงัโรงเรย่น	กำานนั	
ผ้ใ้หญ่บ้าน	เป็นต้น

๖.	 สัำานกังานศาลัปกครองในฐานะหน่วยงานธรุการศาลั	 สัามารถ่นำาคำาพัพิัากษาของศาลัปกครอง
สั้งสัุดำที่่�วางบรรที่ัดำฐานเป็นแนวปฏิิบัติราชการที่่�ด่ำที่่�ทีุ่กหน่วยงานของรัฐควรร้้	 เพืั�อไม่ให้กระที่ำาผิดำซึ่ำ�า		
แลัะควรผลัักดำันโดำยเสันอไปยังคณ์ะรัฐมนตร่	เพัื�อให้คณ์ะรัฐมนตร่ม่มติให้หน่วยงานราชการต่าง	ๆ	ปฏิิบัต	ิ
ตามแนวปฏิิบัติราชการที่่�ด่ำตามที่่�ศาลัปกครองเสันอ	 ก็จะเป็นอ่กช่องที่างหนึ�งที่่�จะลัดำปริมาณ์คด่ำเข้าสั้	่
ศาลัปกครองได้ำ	ซึ่ึ�งที่ราบว่าศาลัปกครองอย้่ระหว่างดำำาเนินการผลัักดำันในเรื�องน่�	

คำาช่�แจง
๑.	 ประเด็ำนที่่�เก่�ยวกบั	“การบรหิารจดัการคด”่	ไดำน้ำาเรย่นโดำยรวมไว้ในคำาช่�แจงตอบข้อสังัเกตของ	

คณ์ะกรรมาธกิารฯ	ในเบื�องต้นแลัว้	โดำยสัำานกังานศาลัปกครองไดำน้ำากราบเรย่นประธานศาลัปกครองสัง้สัดุำ
ที่ราบ	ข้อสัังเกตของวุฒิิสัมาชิก	เร่ยบร้อยแลั้ว

๒.	 การเติร่ยมการดำาเนินงานข้องศาลปกครองติาม “ร่างพระราชบัญญัติิกำาหนดระยะเวลา
ดำาเนินงานในกระบวนการยุติิธรรม พ.ศ. ....”

	 ศาลัปกครองได้ำดำำาเนินการจัดำที่ำาร่างขั�นตอนแลัะกรอบระยะเวลัาการดำำาเนินคดำ่ของตุลัาการ	
ศาลัปกครอง	 เพัื�อรองรับการดำำาเนินการเมื�อพัระราชบัญญัติกำาหนดำระยะเวลัาดำำาเนินงานในกระบวนการ
ยุติธรรม	 พั.ศ.	 ....	 ม่ผลัใช้บังคับแลั้ว	 โดำยคณ์ะกรรมการบริหารศาลัปกครอง	 (ก.บ.ศป.)	 ไดำ้แต่งตั�ง	
คณ์ะอนกุรรมการบรหิารศาลัปกครองพัจิารณ์ากำาหนดำกรอบระยะเวลัาการดำำาเนนิคดำป่กครอง	ซึ่ึ�งได้ำดำำาเนนิการ	
แล้ัวเสัร็จแลัะผ่านความเห็นชอบจากคณ์ะกรรมการบริหารศาลัปกครอง	 (ก.บ.ศป.)	 แลัะคณ์ะกรรมการ
ตุลัาการศาลัปกครอง	(ก.ศป.)	แลั้ว

ส่วนท่�  ๑ ภาพรวมการเปร่ยบเท่ยบผลการดิ์ำาเน์นงานระหว่างปีงบประมาณ พ.ศั. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 41
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	 ในสัว่นของสัำานกังานศาลัปกครองไดำเ้ตรย่มความพัรอ้มด้ำานเที่คโนโลัย่ดำจิทิี่ลััของศาลัปกครอง
เพัื�อรองรับการดำำาเนินการเมื�อร่างพัระราชบัญญัติฯ	ดำังกลั่าว	ม่ผลัใช้บังคับ	ดำังน่�

	 ๑)	 จัดำที่ำาระบบเที่คโนโลัย่สัารสันเที่ศเพัื�อใช้ในการประกาศเผยแพัร่ขั�นตอนแลัะกรอบระยะ
เวลัาในการดำำาเนนิคดำข่องตลุัาการในศาลัปกครองชั�นตน้	แลัะตลุัาการในศาลัปกครองสัง้สัดุำ	เพัื�อใหต้ลุัาการ	
เจ้าหน้าที่่�	แลัะผ้้เก่�ยวข้องเข้าถ่ึงไดำ้

	 ๒)	 จดัำที่ำาระบบ	(๑)	การพัฒัินาระบบสัารสันเที่ศเพัื�อรองรบักรอบระยะเวลัาในขั�นตอนตา่ง	ๆ 	
ของการดำำาเนินคด่ำ	(๒)	ระบบติดำตามตรวจสัอบหรอืแจง้ความคบืหนา้ของการดำำาเนนิงานใหผ้้ม้ส่ัว่นเก่�ยวขอ้ง
ที่ราบ	(๓)	ระบบรบัเรื�องรอ้งเรย่นในกรณ์ท่ี่่�ผ้ม้ส่ัว่นเก่�ยวขอ้งไดำร้บัความเดำอืดำรอ้นอนัเนื�องมาจากความลัา่ชา้
ในการดำำาเนนิงานในกระบวนการยตุธิรรม	(๔)	ระบบตรวจสัอบความคบืหนา้ของการรบัเรื�องรอ้งเรย่น	แลัะ
แจง้ผลัการตรวจสัอบ	แลัะ	(๕)	ระบบเกบ็รวบรวมขอ้มล้ัสัถ่ติริะยะเวลัาของการดำำาเนนิงานในกระบวนการ
ยุติธรรมในแต่ลัะขั�นตอน	 โดำยม่การนำาขั�นตอน	 แลัะกรอบระยะเวลัาในการดำำาเนินคด่ำของตุลัาการ	
ในศาลัปกครองชั�นต้น	 แลัะตุลัาการในศาลัปกครองสั้งสัุดำทีุ่กคดำ่เข้าสั้่ระบบคอมพัิวเตอร์	 ซึ่ึ�งผ้้ที่่�เก่�ยวข้อง	
หรือประชาชนสัามารถ่ที่ราบ	แลัะติดำตาม	ตรวจสัอบความคืบหน้าเก่�ยวกับการดำำาเนินคดำ่ในระบบไดำ้

๓.	 การเผู้ยแพรข่้�อมลูให�กบัประชาชน หนว่ยงานทางปกครอง และเจ�าหน�าท่�ข้องรฐั	สัำานกังาน
ศาลัปกครองไดำด้ำำาเนินการจัดำที่ำาสัื�อประชาสัมัพันัธ์ทัี่�งในรป้แบบสัื�ออเิลัก็ที่รอนกิสัแ์ลัะสัื�อสัิ�งพัมิพั/์เอกสัาร	
เพัื�อเผยแพัรใ่หก้บัประชาชนที่กุป	ีโดำยไดำจ้ดัำที่ำาบที่ความที่างวชิาการ	แลัะอทุี่าหรณ์จ์ากคดำป่กครองเผยแพัร	่
ในเว็บไซึ่ต์ศาลัปกครอง	 แลัะในสั่วนของสัื�อสัิ�งพัิมพั์/เอกสัาร	 เช่น	 หนังสัือ	 “ร้้ไว้ก่อนไปศาลัปกครอง”		
แลัะเผยแพัร่ข่าวประชาสััมพัันธ์	“COVID-19	น่าร้้จากศ้นย์	ACAC”

	 สัำาหรับข้อสัังเกตที่่�ให้นำาข้อม้ลั	หรือตัวอย่างคดำ่ที่่�เป็นประโยชน์จัดำที่ำาแลัะเผยแพัร่ในร้ปแบบ
เอกสัาร/แผ่นพัับ	 เพัื�อให้ประชาชนทุี่กกลัุ่มสัามารถ่เข้าถ่ึงข้อม้ลัได้ำง่ายนั�น	 ขอรับข้อสัังเกตไปดำำาเนินการ
เพัื�อให้ครอบคลัุมถ่ึงประชาชนที่่�ยังไม่สัามารถ่เข้าถ่ึงการให้บริการในร้ปแบบอิเลั็กที่รอนิกสั์

	 การเพิ�มช่องทางในการคัดสำาเนาคำาแถึลงการณ์ข้องตุิลาการผูู้�แถึลงคด่	 ปัจจุบันประธาน
ศาลัปกครองสั้งสัุดำ	(นายชาญชัย	แสัวงศักดำิ�)	ไดำ้ให้สัำานักงานศาลัปกครองเปิดำเผยข้อม้ลัดำงักลั่าวในเว็บไซึ่ต์
ศาลัปกครอง	ซึ่ึ�งประชาชนสัามารถ่เข้าไปสัืบค้นข้อม้ลัคำาแถ่ลังการณ์์ไดำ้

๔.	 การเสนอรายงานสรุปแนวคำาวนิจิฉัยข้องศาลปกครองเพื�อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
วิธ่ปฏิิบัติิราชการหน่วยงานข้องรัฐติ่อคณะรัฐมนติร่	 สัำานักงานศาลัปกครองได้ำดำำาเนินการเสันอรายงาน
สัรุปแนวคำาวินิจฉัยฯ	ดำังกลั่าวไปยังสัำานักงานเลัขาธิการคณ์ะรัฐมนตร่	เพัื�อพัิจารณ์าเสันอให้คณ์ะรัฐมนตร่
ไดำโ้ปรดำพิัจารณ์ามม่ตกิำาชบัใหห้นว่ยงานตา่ง	ๆ 	ไดำถ้่อืปฏิบิตัติามขอ้เสันอในรายงาน	เมื�อวนัที่่�	๗	พัฤษภาคม	
๒๕๖๔	 ซึ่ึ�งสัำานักงานเลัขาธิการคณ์ะรัฐมนตร่ได้ำตอบกลัับมาว่า	 เรื�องที่่�เสันอไปนั�นไม่เข้าข่ายเรื�องที่่�จะ	
นำาเสันอต่อคณ์ะรัฐมนตร่ไดำ้ตามมาตรา	๔	(๑)	แลัะ	(๑๓)	แห่งพัระราชกฤษฎ่กาว่าดำ้วยการเสันอเรื�องแลัะ
การประชุมคณ์ะรัฐมนตร่	พั.ศ.	๒๕๔๘	เนื�องจากมาตรา	๗๗	(๕)	แห่งพัระราชบัญญัติจัดำตั�งศาลัปกครอง
แลัะวิธ่พัิจารณ์าคดำ่ปกครอง	พั.ศ.	๒๕๔๒	ไม่ไดำ้บัญญัติให้สัำานักงานศาลัปกครองม่อำานาจหน้าที่่�เสันอเรื�อง
ต่อคณ์ะรัฐมนตร่เพืั�อพัิจารณ์า	 แต่ให้สัำานักงานศาลัปกครองม่อำานาจหน้าที่่�ในการวิเคราะห์เหตุแห่งการ
ฟ้้องคด่ำปกครอง	 เพืั�อเสันอแนวที่างการปรับปรุงหรือเพัื�อกำาหนดำแนวที่างปฏิิบัติให้กับหน่วยงานของรัฐ	
ที่่�เก่�ยวข้องที่ราบ	 แลัะถ่ือปฏิิบัติไดำ้เที่่านั�น	 จึงไม่ใช่เรื�องที่่�เป็นอำานาจหน้าที่่�ของคณ์ะรัฐมนตร่โดำยตรง	
ที่่�จะพิัจารณ์ากำาหนดำแนวที่างการปรับปรุงฯ	 ไดำ้เอง	 ทัี่�งน่�	 สัำานักงานศาลัปกครองจะพิัจารณ์าดำำาเนินการ
ตามข้อสัังเกตของสัมาชิกวุฒิิสัภาต่อไป	

ส่วนท่�  ๑ ภาพรวมการเปร่ยบเท่ยบผลการดิ์ำาเน์นงานระหว่างปีงบประมาณ พ.ศั. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔42 รายงานประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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๑.	 การพัิจารณ์าพัิพัากษาคดำ่ดำ้วยความถ่้กต้อง	รวดำเร็ว	แลัะเป็นธรรม
๒.	 การบังคับคดำ่ปกครอง	
๓.	 การวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้้องคดำ่ปกครอง	 การวางหลัักกฎหมายแลัะแนวปฏิิบัติราชการที่างปกครอง		

แลัะคำาพัิพัากษา/คำาสัั�งศาลัปกครองสั้งสัุดำที่่�น่าสันใจ	ปี	๒๕๖๔
๔.	 ผลัการดำำาเนินงานที่่�สัำาคัญในดำ้านต่าง	ๆ

๑)	การเสัริมสัร้างโอกาสัในการเข้าถ่ึงความยุติธรรมที่างปกครอง
๒)	การเสัริมสัร้างความร้้ความเข้าใจแก่ทีุ่กภาคสั่วนในสัังคม
๓)	การพััฒินาศาลัปกครองอิเลั็กที่รอนิกสั์
๔)	การเสัริมสัร้างความร่วมมือที่างวิชาการแลัะความสััมพัันธ์ระหว่างประเที่ศ
๕)	การพััฒินาศักยภาพับุคลัากรศาลัปกครอง
๖)	การเสัริมสัร้างวัฒินธรรมศาลัปกครอง	(TRUST)	แลัะองค์กรแห่งความสัุข
๗)	การประเมินคุณ์ธรรมแลัะความโปร่งใสัในการดำำาเนินงานของสัำานักงานศาลัปกครอง	(ITA)		

ประจำาปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๔	

ส่วนท่�   ๒  ผู้ลการดำาเนินงาน
ท่�สำ าคัญ



ในชว่งระยะเวลัา	๒	ที่ศวรรษที่่�ผา่นมา	ศาลัปกครองไดำด้ำำาเนนิการอำานวยความยตุธิรรมที่างปกครอง
ใหแ้ก่ประชาชน	โดำยคำานงึถึ่งประโยชน์ของส่ัวนรวมแลัะประชาชนเป็นหลักั	แลัะได้ำพัฒัินาระบบเที่คโนโลัย่
สัารสันเที่ศเพัื�อบรหิารจดัำการคดำ	่สัำาหรบัการอำานวยความสัะดำวกใหก้บัประชาชนแลัะการพัจิารณ์าพัพิัากษา
คดำ่	ในปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๔	ม่สัถ่ิติคดำ่ปกครองที่่�แสัดำงถ่ึงผลัการดำำาเนินงานของศาลัปกครอง	ดำังน่�

ผู้ลการดำาเนินงานด้านการพิัจารณาพิัพัากษาคด่ปกครอง

๑. ผลการดิ์ำาเน์นงานดิ์า้นการพ์จารณาพ์พากษ์าคัด่ิ์ปกคัรองในภาพรวม

ในปีงบประมาณ์	 พั.ศ.	 ๒๕๖๔	 ศาลัปกครองม่จำานวนตุลัาการศาลัปกครองทัี่�งสัิ�น	 ๒๖๙	 คน		
รบัผดิำชอบคดำท่ี่ั�งหมดำ	จำานวน	๓๗,๗๐๑	คดำ	่โดำยเรง่รดัำพัจิารณ์าพัพิัากษาคดำไ่ดำแ้ลัว้เสัรจ็	จำานวน	๑๐,๘๑๕	คดำ่	
คดิำเปน็รอ้ยลัะ	๒๘.๖๙	แลัะมค่ดำท่ี่่�อย้ร่ะหวา่งการพัจิารณ์า	ณ์	วนัที่่�	๓๐	กนัยายน	๒๕๖๔	จำานวน	๒๖,๘๘๖	คดำ่		
โดำยแบ่งเป็นคด่ำที่่�อย้่ระหว่างการพิัจารณ์าของศาลัปกครองส้ังสุัดำ	 จำานวน	 ๑๑,๔๙๖	 คดำ่	 แลัะเป็นคด่ำ	
ที่่�อย้่ระหว่างการพัิจารณ์าของศาลัปกครองชั�นต้น	จำานวน	๑๕,๓๙๐	คดำ่

สถ์่ต์้คัด่ิ์ประจำาปีงบประมาณ พ.ศั. ๒๕๖๔

๑. การพิัจารณ์าพิัพัากษาคด่ำ 
ด้ำวยความถ้่กต้อง รวดำเร็ว แลัะเป็นธรรม

คดีีในความรับัผิิดีชอบ
ทั้ั�งหมดี 
๓๗,๗๐๑ คดีี

คดีีแล้ว้เสร็ัจ 
๑๐,๘๑๕ คดีี

๒. ผลการดิ์ำาเน์นงานดิ์า้นการพ์จารณาพ์พากษ์าคัด่ิ์ขั้องศัาลปกคัรองสูงสุดิ์

ในปีงบประมาณ์	พั.ศ.	 ๒๕๖๔	 ม่ตุลัาการในศาลัปกครองสั้งสัุดำ	 จำานวน	 ๕๙	 คน	 รับผิดำชอบคดำ่	
ในศาลัปกครองสัง้สัดุำที่ั�งหมดำ	จำานวน	๑๕,๙๓๗	คดำ	่โดำยในจำานวนคด่ำดำงักล่ัาวเปน็คดำร่บัเขา้ในปงีบประมาณ์	
พั.ศ.	๒๕๖๔	จำานวน	๓,๗๗๐	คดำ่	แลัะคดำ่ที่่�อย้่ระหว่างการพัิจารณ์าของปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๓	จำานวน	
๑๒,๑๖๗	คดำ่	สัามารถ่พัิจารณ์าไดำ้แลั้วเสัร็จที่ั�งหมดำ	จำานวน	๔,๔๔๑	คดำ่	คิดำเป็นร้อยลัะ	๒๗.๘๗	แลัะม่คดำ่
ที่่�อย้่ระหว่างการพัิจารณ์า	จำานวน	๑๑,๔๙๖	คดำ่	คิดำเป็นร้อยลัะ	๗๒.๑๓	ของคดำ่ที่่�อย้่ในความรับผิดำชอบ
ของศาลัปกครองสั้งสัุดำ	ซึ่ึ�งคดำ่ที่่�อย้่ระหว่างการพัิจารณ์า	จำาแนกเป็นคดำ่ฟ้้องตรง	จำานวน	๓๕๓	คดำ่	คิดำเป็น
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ร้อยลัะ	๓.๐๗	คดำ่อุที่ธรณ์์คำาพัิพัากษา	จำานวน	๑๐,๐๓๑	คดำ่	คิดำเป็นร้อยลัะ	๘๗.๒๖	แลัะเป็นคดำ่คำาร้องอุที่ธรณ์์คำาสัั�ง	
จำานวน	๑,๑๑๒	คดำ่	คิดำเป็นร้อยลัะ	๙.๖๗	ของคดำ่ที่่�อย้่ระหว่างการพัิจารณ์าของศาลัปกครองสั้งสัุดำ

สถ์่ต์้คัด่ิ์ขั้องศัาลปกคัรองสูงสุดิ์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศั. ๒๕๖๔

สถ์่ต์้คัด่ิ์ขั้องศัาลปกคัรองสูงสุดิ์ จำาแนกต้าม
ระยะเวลาท่�ใชใ้นการพ์จารณาคัด่ิ์ และคัด่ิ์ท่�อยู่
ระหว่างการพ์จารณาจำาแนกต้าม ปี พ.ศั. ท่�รบัเขั้า้  
ณ วนัท่� ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๔

ในจำานวนคดำ่แลั้ว เสัร็จของศาลัปกครองสั้ งสัุดำ	
ในปงีบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๔	จำานวน	๔,๔๔๑	คดำ	่ศาลัปกครอง	
สั้งสุัดำสัามารถ่พิัจารณ์าพิัพัากษาคดำ่ให้เป็นไปตามกรอบ
เวลัามาตรฐาน	 (ภายใน	 ๒	 ปี	 นับแต่คดำ่เข้าสั้่การพัิจารณ์า	
ของศาลัปกครองสั้งสุัดำ)	 จำานวน	๑,๗๐๖	 คดำ่	 คิดำเป็นร้อยลัะ	
๓๘.๔๑	 โดำยจำาแนกเป็นคดำ่ท่ี่�แล้ัวเสัร็จภายใน	 ๑	 ปี	 จำานวน		
๑,๑๗๐	คดำ	่ แลัะคดำท่ี่่�แล้ัวเสัร็จโดำยใช้เวลัาในการพัจิารณ์าคดำ่	
มากกว่า	๑	ปี	แต่ไม่เกิน	๒	ปี	จำานวน	๕๓๖	คดำ่	คดำ่ที่่�แลั้วเสัร็จ
โดำยใช้เวลัามากกว่า	๒	ปี	 แต่ไม่เกิน	๓	ปี	 จำานวน	๕๓๒	คดำ่	
คดำ่ที่่�แลั้วเสัร็จโดำยใช้เวลัาในการพัิจารณ์าคดำ่มากกว่า	 ๓	 ปี		
แตไ่ม่เกิน	๔	ปี	จำานวน	๘๐๘	คดำ	่แลัะคดำท่ี่่�แล้ัวเสัร็จโดำยใช้เวลัา
ในการพัิจารณ์าคดำ่มากกว่า	๔	ปี	จำานวน	๑,๓๙๕	คดำ่

ฟ้้องต้รง 
๓๕๓ คดีี

คัำารอ้งอุทธีรณค์ัำาส ั�ง  
๑,๑๑๒ คดีี

อุทธีรณค์ัำาพ์พากษ์า 
๑๐,๐๓๑ คดีี

คดีีในความ
รับัผิิดีชอบ 
๑๕,๙๓๗ คดีี

คดีีแล้ว้เสร็ัจ 
รัอ้ยล้ะ 
๒๗.๘๗ 
(๔,๔๔๑ คดีี)

คัด่ิ์ท่�แลว้เสร็จ 
มากกว่า ๔ ปี 
จำานวน ๑,๓๙๕ คัด่ิ์

คัด่ิ์แลว้เสร็จ 
มากกว่า ๓ ปี ไม่เก์น ๔ ปี  
จำานวน ๘๐๘ คัด่ิ์

คัด่ิ์แลว้เสร็จ 
มากกว่า ๒ ปี ไม่เก์น ๓ ปี  
จำานวน ๕๓๒ คัด่ิ์

คัด่ิ์แลว้เสร็จ 
มากกว่า ๑ ปี ไม่เก์น ๒ ปี 
จำานวน ๕๓๖ คัด่ิ์

คัด่ิ์แลว้เสร็จ 
ภายใน ๑ ปี 
จำานวน ๑,๑๗๐ คัด่ิ์

ส่วนท่� ๒ ผลการดิ์ำาเน์นงานท่�สำาคัญั 45



นอกจากน่�	ในปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๔	มค่ดำท่ี่่�อย้ร่ะหว่างการพิัจารณ์าของศาลัปกครองส้ังสุัดำ	จำานวน	๑๑,๔๘๙	คดำ่		
จำาแนกตามปี	พั.ศ.	ที่่�รับเข้า	ณ์	วันที่่�	๓๐	กันยายน	๒๕๖๔	ดำังน่�

ปี พ.ศั.

ประเภทคัำาฟ้้อง (คัด่ิ์)

ฟ้้องต้รง
อุทธีรณ ์

คัำาพ์พากษ์า
คัำารอ้ง 

อุทธีรณค์ัำาส ั�ง รวม (คัด่ิ์)

๒๕๕๔ 	-	 	๑๙	 	-	 	๑๙	
๒๕๕๕ 	๖	 	๖๕	 	-	 	๗๑	
๒๕๕๖ 	๒๒	 	๑๒๕	 	-	 	๑๔๗	
๒๕๕๗ 	๑๔	 	๑๙๔	 	๒	 	๒๑๐	
๒๕๕๘ 	๑๘	 	๘๓๖	 	-	 	๘๕๔	
๒๕๕๙ 	๙	 	๗๕๙	 	๙	 	๗๗๗	
๒๕๖๐ 	๓๔	 	๑,๓๔๒	 	๙	 	๑,๓๘๕
๒๕๖๑ 	๔๙	 	๑,๗๖๓	 	๕๙	 	๑,๘๗๑	
๒๕๖๒ 	๕๖	 	๑,๖๓๕	 	๘๐	 	๑,๗๗๑	
๒๕๖๓ 	๖๙	 	๒,๐๑๑	 	๒๗๘	 	๒,๓๕๘	
๒๕๖๔ 	๗๖	 	๑,๒๘๒ 	๖๗๕	 	๒,๐๓๓	
รวม  ๓๕๓  ๑๐,๐๓๑  ๑,๑๑๒  ๑๑,๔๙๖ 

๓. ผลการดิ์ำาเน์นงานดิ์า้นการพ์จารณาพ์พากษ์าคัด่ิ์ขั้องศัาลปกคัรองชั�นต้น้

ในปงีบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๔	มจ่ำานวนตุลัาการในศาลัปกครองชั�นตน้	จำานวน	๒๑๐	คน	(ตลุัาการในศาลัปกครอง
ชั�นต้น	จำานวน	๑๙๑	คน	แลัะตุลัาการประจำาศาลัปกครองชั�นต้น	จำานวน	๑๙	คน)	รับผิดำชอบคดำ่ในศาลัปกครองชั�นต้น	
จำานวน	๒๑,๗๖๔	คดำ่	โดำยในจำานวนคดำ่ดำังกลั่าวเป็นคดำ่รับเข้าในปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๔	จำานวน	๗,๖๒๑	คดำ่	แลัะคดำ่
ที่่�อย้่ระหว่างการพัิจารณ์าของปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๓	จำานวน	๑๔,๑๔๓	คดำ่	สัามารถ่พัิจารณ์าไดำ้แลั้วเสัร็จที่ั�งหมดำ
จำานวน	๖,๓๗๔	คดำ่	คิดำเป็นร้อยลัะ	๒๙.๒๙	แลัะม่คดำ่ที่่�อย้่ระหว่างการพัิจารณ์า	จำานวน	๑๕,๓๙๐	คดำ่	คิดำเป็นร้อยลัะ	
๗๐.๗๑	ของคดำ่ในความรับผิดำชอบของศาลัปกครองชั�นต้น	ซึ่ึ�งเป็นคดำ่ที่่�อย้่ระหว่างการพัิจารณ์าของศาลัปกครองกลัาง	
จำานวน	๖,๕๙๗	คดำ่	คิดำเป็นร้อยลัะ	๔๒.๘๗	แลัะเป็นคดำ่ที่่�อย้่ระหว่างการพัิจารณ์าของศาลัปกครองในภ้มิภาค	จำานวน	
๘,๗๙๓	คดำ่	คิดำเป็นร้อยลัะ	๕๗.๑๓	ของคดำ่ที่่�อย้่ระหว่างการพัิจารณ์าของศาลัปกครองชั�นต้นที่ั�งหมดำ

คัด่ิ์ในคัวามรบัผ์ดิ์ชอบ
ขั้องศัาลปกคัรองชั�นต้น้
21,๗๖4 คัด่ิ์

พ์จารณาแลว้เสร็จ
ทั�งหมดิ์
๖,3๗4 คัด่ิ์  
(รอ้ยละ 
2๙.2๙)

สถ์่ต์้คัด่ิ์ขั้องศัาลปกคัรองชั�นต้น้ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศั. ๒๕๖๔
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๓.๑ ลักัษณะคดีีทีี่�เข้า้สู่่�การพิิจารณาข้องศาลัปกครองชั้ ั�นต้น้ในปีงบประมาณ พิ.ศ. ๒๕๖๔
(๑) จำาแนกติามช่องทางการฟ้้องคด	่การฟ้้องคดำ่ต่อศาลัปกครองสัามารถ่ยื�นฟ้้องไดำ้หลัายช่องที่าง	ไดำ้แก่	ยื�น

ฟ้อ้งดำว้ยตนเอง	ยื�นฟ้อ้งที่างไปรษณ์ย่ล์ังที่ะเบย่น	แลัะยื�นฟ้อ้งดำว้ยระบบอเิล็ักที่รอนกิสั	์โดำยในปงีบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๔	
ม่ผ้้ฟ้้องคดำ่	จำานวน	๗,๖๒๑	คดำ่	แบ่งเป็นการยื�นฟ้้องดำ้วยตนเอง	จำานวน	๔,๘๐๘	คดำ่	คิดำเป็นร้อยลัะ	๖๓.๐๙	รองลังมา
ไดำ้แก่	การยื�นฟ้้องที่างไปรษณ์่ย์ลังที่ะเบ่ยน	จำานวน	๒,๔๕๙	คดำ่	คิดำเป็นร้อยลัะ	๓๒.๒๗	แลัะการยื�นฟ้้องคดำ่ดำ้วยระบบ
อิเลั็กที่รอนิกสั์	จำานวน	๓๕๔	คดำ่	คิดำเป็นร้อยลัะ	๔.๖๕	

(๒) จำาแนกติามพื�นท่�มูลคด่เกิดเป็นรายภาค ในปีงบประมาณ์	 พั.ศ.	 ๒๕๖๔	 คด่ำที่่�เข้าส่้ัการพิัจารณ์าของ	
ศาลัปกครองชั�นตน้	จำาแนกตามพืั�นที่่�มล้ัคดำเ่กดิำเปน็รายภาค	จำานวน	๗,๕๘๘	คดำ	่โดำยสัว่นใหญย่งัคงเปน็คดำท่ี่่�มพ่ัื�นที่่�มล้ัคดำ่	
เกดิำในภาคกลัาง	จำานวน	๓,๒๙๙	คดำ	่คิดำเปน็รอ้ยลัะ	๔๓.๔๘	รองลังมาคือ	ภาคตะวันออกเฉย่งเหนือ	จำานวน	๒,๐๒๑	คดำ่		
คิดำเป็นร้อยลัะ	๒๖.๖๓	ภาคเหนือ	จำานวน	๙๗๙	คดำ่	คิดำเป็นร้อยลัะ	๑๒.๙๐	ภาคใต้	จำานวน	๘๘๘	คดำ่	คิดำเป็นร้อยลัะ	
๑๑.๗๐	แลัะภาคตะวันออก	จำานวน	๔๐๑	คดำ่	คิดำเป็นร้อยลัะ	๕.๒๘	ของคดำ่ที่่�รับเข้าสั้่การพัิจารณ์าที่ั�งหมดำ

หมายเหติุ :	 ในแต่ลัะคดำ่อาจม่พัื�นที่่�ม้ลัคดำ่เกิดำมากกว่า	 ๑	 ภาค		
ดำังนั�น	 ผลัรวมของจำานวนคดำ่จำาแนกตามภาคท่ี่�เป็น
พัื�นที่่�ม้ลัคดำ่เกิดำจะม่จำานวนมากกว่าจำานวนคดำ่รับ
เข้าจริง

สถ์่ต์้คัด่ิ์รบัเขั้า้ขั้องศัาลปกคัรองชั�นต้น้ จำาแนก
ต้ามประเภทเร่�องท่�ฟ้้อง ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศั. ๒๕๖๔

ประเภทเร่�องท่�ฟ้้อง คัด่ิ์รบัเขั้า้

จำานวน รอ้ยละ

การบริหารงานบุคคลั	วินัยฯ ๑,๙๓๓ ๒๕.๒๗

การพััสัดำุ	สััญญาที่างปกครอง ๑,๗๔๖ ๒๒.๘๓

ลัะเมิดำ	ความรับผิดำอย่างอื�น ๑,๐๐๗ ๑๓.๑๗

ที่รัพัยากรธรรมชาติแลัะสัิ�งแวดำลั้อม ๖๙๒ ๙.๐๕

การปกครอง	การบริหารราชการ
แผ่นดำิน

๔๓๖ ๕.๗๐

การคมนาคม	พัาณ์ิชย์	อุตสัาหกรรม ๓๓๗ ๔.๔๑

การควบคุมอาคารแลัะเหตุเดำือดำร้อน
รำาคาญ

๓๒๙ ๔.๓๐

ที่่�ดำิน	สัาธารณ์สัมบัติของแผ่นดำิน ๒๒๘ ๒.๙๘

การเวนคืนอสัังหาริมที่รัพัย์ ๑๙๒ ๒.๕๑

การศึกษา	ศาสันา	วัฒินธรรม ๑๖๖ ๒.๑๗

อื�น	ๆ ๕๘๒ ๗.๖๑

รวม ๗,๖๔๘ ๑๐๐.๐๐

หมายเหติุ :	 ในแต่ลัะคดำอ่าจจำาแนกประเภที่เรื�องที่่�ฟ้้องได้ำมากกว่า	
๑	 เรื�อง	 ดัำงนั�น	 ผลัรวมของจำานวนคดำ่	 จำาแนกตาม
ประเภที่เรื�องที่่�ฟ้้องจะม่จำานวนมากกว่าจำานวนคดำ่
รับเข้า

ภาคัเหน่อ
๙๗๙ คัด่ิ์

ภาคัต้ะวนัออก
๔๐๑ คัด่ิ์

ภาคักลาง
๓,๒๙๙ คัด่ิ์

ภาคัใต้้
๘๘๘ คัด่ิ์

ภาคัต้ะวนัออก 
เฉ่ียงเหน่อ
๒,๐๒๑ คัด่ิ์
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(๓) จำาแนกติามประเภทเรื�องท่�ฟ้้อง	 จากจำานวนคดำ่ที่่�ม่การยื�นฟ้้องต่อศาลัปกครองชั�นต้น	 ในปีงบประมาณ์	
พั.ศ.	๒๕๖๔	ปรากฏิว่า	ประเภที่เรื�องที่่�ม่ผ้้นำามายื�นฟ้้องมากที่่�สัุดำ	๕	ลัำาดำับแรก	คือ	การบริหารงานบุคคลั	วินัยฯ	จำานวน	
๑,๙๓๓	คดำ	่คดิำเปน็รอ้ยลัะ	๒๕.๒๗	รองลังมาคอื	การพัสััดำ	ุสัญัญาที่างปกครอง	จำานวน	๑,๗๔๖	คดำ	่คดิำเปน็รอ้ยลัะ	๒๒.๘๓	
ลัะเมิดำ	ความรับผิดำอย่างอื�น	จำานวน	๑,๐๐๗	คดำ่	คิดำเป็นร้อยลัะ	๑๓.๑๗	ที่รัพัยากรธรรมชาติแลัะสัิ�งแวดำลั้อม	จำานวน		
๖๙๒	คิดำเป็นร้อยลัะ	๙.๐๕	แลัะการปกครอง	การบริหารราชการแผ่นดำิน	จำานวน	๔๓๖	คดำ่	คิดำเป็นร้อยลัะ	๕.๗๐	

หน่วยงานระดิ์บักระทรวง/กรม/องคัก์รปกคัรองส่วนทอ้งถ์่�นท่�ถู่กฟ้้องคัด่ิ์ปกคัรองชั�นต้น้ 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศั. ๒๕๖๔ มากท่�สุดิ์ ๑๐ ลำาดิ์บัแรก

หน่วยงานระดิ์บักระทรวง จำานวน

๑.	กระที่รวงมหาดำไที่ย	 ๑,๖๐๐	คดำ่	

๒.	กระที่รวงการอุดำมศึกษา	วิที่ยาศาสัตร์	วิจัยแลัะนวัตกรรม	 ๖๔๓	คดำ่

๓.	กระที่รวงคมนาคม	 ๔๘๙	คดำ่

๔.	กระที่รวงศึกษาธิการ ๔๔๑	คดำ่

๕.	สัำานักนายกรัฐมนตร่/หน่วยงานในบังคับบัญชานายกรัฐมนตร่ ๓๘๒	คดำ่

๖.	กระที่รวงเกษตรแลัะสัหกรณ์์	 ๓๖๓	คดำ่

๗.	กระที่รวงการคลััง ๒๘๗	คดำ่

๘.	กระที่รวงสัาธารณ์สัุข	 ๒๒๗	คดำ่

๙.	กระที่รวงที่รัพัยากรธรรมชาติแลัะสัิ�งแวดำลั้อม ๑๖๔	คดำ่

๑๐.	กระที่รวงยุติธรรม	 ๑๒๘	คดำ่
 

(๔)	 จำาแนกตามหน่วยงานระดัำบกระที่รวงที่่�ถ่ก้ฟ้อ้งคดำป่กครองชั�นตน้	ในปงีบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๔	โดำยหน่วยงาน	
ที่่�ถ่ก้ฟ้อ้งคดำม่ากที่่�สัดุำ	๕	ลัำาดำบัแรก	ไดำแ้ก	่กระที่รวงมหาดำไที่ย	จำานวน	๑,๖๐๐	คดำ	่รองลังมา	คอื	กระที่รวงการอดุำมศกึษา	
วิที่ยาศาสัตร์	วิจัยแลัะนวัตกรรม	จำานวน	๖๔๓	คดำ่	กระที่รวงคมนาคม	จำานวน	๔๘๙	คดำ่	กระที่รวงศึกษาธิการ	จำานวน	
๔๔๑	คดำ่	แลัะสัำานักนายกรัฐมนตร่/หน่วยงานในบังคับบัญชานายกรัฐมนตร่	จำานวน	๓๘๒	คดำ่
 

หน่วยงานระดิ์บักรม จำานวน

๑.	สัำานักงานปลััดำกระที่รวงมหาดำไที่ย	 ๖๖๖	คดำ่

๒.	กรมที่่�ดำิน	 ๕๔๐	คดำ่

๓.	กรมการปกครอง ๓๗๕	คดำ่

๔.	มหาวิที่ยาลััยมหาสัารคาม ๓๗๔	คดำ่

๕.	สัำานักงานคณ์ะกรรมการการศึกษาขั�นพัื�นฐาน ๒๕๑	คดำ่

๖.	สัำานักงานตำารวจแห่งชาติ	 ๒๔๔	คดำ่	

๗.	กรมที่างหลัวง ๒๐๒	คดำ่

๘.	สัำานักงานปลััดำกระที่รวงศึกษาธิการ ๑๙๑	คดำ่

๙.	สัำานักงานปลััดำกระที่รวงสัาธารณ์สัุข ๑๓๕	คดำ่

๑๐.	กรมเจ้าที่่า ๑๒๗	คดำ่
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(๕)	 หนว่ยงานระดัำบกรมที่่�ถ่ก้ฟ้อ้งคดำป่กครองชั�นตน้ในปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๔	โดำยหน่วยงานที่่�ถ่ก้ฟ้อ้งคดำ	่
มากที่่�สัุดำ	๕	ลัำาดำับแรก	ไดำ้แก่	สัำานักงานปลััดำกระที่รวงมหาดำไที่ย	จำานวน	๖๖๖	คดำ่	รองลังมา	คือ	กรมที่่�ดำิน	จำานวน	
๕๔๐	คดำ่	กรมการปกครอง	จำานวน	๓๗๕	คดำ่	มหาวิที่ยาลััยมหาสัารคาม	จำานวน	๓๗๔	คดำ่	แลัะสัำานักงานคณ์ะกรรมการ	
การศึกษาขั�นพัื�นฐาน	จำานวน	๒๕๑	คดำ่

องคัก์รปกคัรองส่วนทอ้งถ์่�น จำานวน

๑.	เที่ศบาลั ๙๐๑	คดำ่

๒.	องค์กรบริหารสั่วนตำาบลั ๖๔๘	คดำ่

๓.	กรุงเที่พัมหานคร	 ๑๙๘	คดำ่

๔.	องค์กรบริหารสั่วนจังหวัดำ ๑๒๕	คดำ่

๕.	เมืองพััที่ยา ๑๔	คดำ่
	 	
(๖)	 หน่วยงานระดำับองค์กรปกครองสั่วนที่้องถ่ิ�นที่่�ถ่้กฟ้้องคดำ่ปกครองชั�นต้นในปีงบประมาณ์	พั.ศ.	 ๒๕๖๔		

โดำยหน่วยงานที่่�ถ้่กฟ้้องคดำม่ากที่่�สัดุำ	๕	ลัำาดำบัแรก	ได้ำแก่	เที่ศบาลั	จำานวน	๙๐๑	คดำ	่รองลังมา	คอื	องค์กรบริหารส่ัวนตำาบลั		
จำานวน	๖๔๘	คดำ	่ กรงุเที่พัมหานคร	 จำานวน	๑๙๘	คดำ	่ องค์กรบรหิารส่ัวนจงัหวดัำ	 จำานวน	๑๒๕	คดำ	่ แลัะเมืองพัทัี่ยา		
จำานวน	๑๔	คดำ่	

๓.๒ คดีีแลัว้เสู่ร็จข้องศาลัปกครองชั้ ั�นต้น้ 
ในปีงบประมาณ พิ.ศ. ๒๕๖๔

คดำแ่ลัว้เสัรจ็จำาแนกตามระยะเวลัาที่่�ใชใ้นการพัจิารณ์า
พัิพัากษาคดำ่	

ในจำานวนคดำ่แลั้วเสัร็จของศาลัปกครองชั�นต้น	
ในปงีบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๔	จำานวน	๖,๓๗๔	คดำ	่ศาลัปกครอง	
ชั�นตน้สัามารถ่เร่งรดัำพัจิารณ์าพิัพัากษาคดำใ่ห้เปน็ไปตามกรอบ
เวลัามาตรฐาน	 ภายใน	 ๑	 ปี	 นับแต่คดำ่เข้าสั้่การพัิจารณ์า
ของศาลัปกครองชั�นต้น	 จำานวน	๒,๘๘๗	 คดำ่	 คิดำเป็นร้อยลัะ	
๔๕.๒๙	 คดำ่ที่่�แล้ัวเสัร็จโดำยใช้เวลัามากกว่า	 ๑	 ปี	 แต่ไม่เกิน		
๒	 ปี	 จำานวน	 ๑,๑๙๖	 คดำ่	 คิดำเป็นร้อยลัะ	 ๑๘.๗๖	 คดำ่ที่่�	
แลัว้เสัรจ็โดำยใชเ้วลัาในการพัจิารณ์าคดำม่ากกวา่	๒	ป	ีแตไ่มเ่กนิ	
๓	ปี	จำานวน	๗๙๗	คดำ่	คิดำเป็นร้อยลัะ	๑๒.๕๐	คดำ่ที่่�แลั้วเสัร็จ	
โดำยใชเ้วลัาในการพัจิารณ์ามากกวา่	๓	ป	ีแตไ่มเ่กนิ	๔	ป	ีจำานวน	
๖๖๙	คดำ	่คิดำเปน็รอ้ยลัะ	๑๐.๕๐	แลัะคดำท่ี่่�แลัว้เสัรจ็โดำยใชเ้วลัา
ในการพิัจารณ์าคดำ่มากกว่า	 ๔	 ปี	 จำานวน	๘๒๕	 คดำ่	 คิดำเป็น	
ร้อยลัะ	๑๒.๙๔	ของจำานวนคดำแ่ล้ัวเสัร็จของศาลัปกครองชั�นต้น

คัด่ิ์ท่�แลว้เสร็จ 
มากกว่า ๔ ปี 
จำานวน ๘๒๕ คัด่ิ์

คัด่ิ์แลว้เสร็จ 
มากกว่า ๓ ปี ไม่เก์น ๔ ปี  
จำานวน ๖๖๙ คัด่ิ์

คัด่ิ์แลว้เสร็จ 
มากกว่า ๒ ปี ไม่เก์น ๓ ปี  
จำานวน ๗๙๗ คัด่ิ์

คัด่ิ์แลว้เสร็จ 
มากกว่า ๑ ปี ไม่เก์น ๒ ปี  
จำานวน ๑,๑๙๖ คัด่ิ์

คัด่ิ์แลว้เสร็จ 
ภายใน ๑ ปี 
จำานวน ๒,๘๘๗ คัด่ิ์
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นอกจากน่�	ในปงีบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๔	มค่ดำท่ี่่�อย้ร่ะหวา่งการพัจิารณ์าของศาลัปกครองชั�นตน้	จำานวน	๑๕,๓๘๕	คดำ่		
จำาแนกรายศาลัแลัะปี	พั.ศ.	ที่่�รับเข้า	ณ์	วันที่่�	๓๐	กันยายน	๒๕๖๔	ดำังน่�

 ศัาล ปี พ.ศั.

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รวม

ศป.	กลัาง 	๔	 	๗	 	๒๗	 	๕๔	 	๓๒๙	 	๘๔๔	 ๑,๖๖๑	 ๑,๙๔๓	 ๑,๗๒๘	 ๖,๕๙๗	

ศป.	ภ้มิภาค 	-	 	๑	 	๗	 	๓๔	 	๖๘๒	 ๑,๐๙๙	 ๑,๙๐๘ ๒,๕๘๑	 ๒,๔๘๑	 ๘,๗๙๓

ศป.	ชม. 	-	 	-	 	๑	 	๑๑	 	๗๘	 	๒๕๑	 	๔๓๙	 	๕๕๒	 	๓๓๑	 	๑,๖๖๓	

ศป.	สัข. 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	๓๓	 	๙๐	 	๑๔๖	 	๑๖๙	 	๔๓๘	

ศป.	นม. 	-	 	-	 	-	 	-	 	๕๙	 	๑๕๖	 	๒๓๒	 	๒๑๓	 	๒๒๗	 	๘๘๗	

ศป.	ขก. 	-	 	-	 	๑	 	๓	 	๓๓๔	 	๑๘๐	 	๑๔๖	 	๒๘๒	 	๒๐๐	 	๑,๑๔๖	

ศป.	พัลั. 	-	 	๑	 	๒	 	๗	 	๓๑	 	๔๖	 	๑๘๔	 	๑๘๙	 	๑๘๘	 	๖๔๘	

ศป.	รย. 	-	 	-	 	๑	 	๓	 	๖๙	 	๑๙๓	 	๒๓๘	 	๒๗๕	 	๒๒๑	 ๑,๐๐๐	

ศป.	นศ. 	-	 	-	 	๒	 	๓	 	๗๕	 	๑๐๗	 	๑๓๙	 	๒๔๘	 	๒๐๐	 	๗๗๔	

ศป.	อดำ. 	-	 	-	 	-	 	-	 	๒	 	๒๐	 	๖๕	 	๑๔๙	 	๑๗๕	 	๔๑๑	

ศป.	อบ. 	-	 	-	 	-	 	๗	 	๓๔	 	๙๕	 	๑๙๕	 	๒๒๐	 	๓๒๓	 	๘๗๔	

ศป.	พับ. 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	๗๕	 	๑๓๓	 	๒๐๘	

ศป.	นว. 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	๓	 	๗๐	 	๙๒	 	๑๒๔	 	๒๘๙	

ศป.	สัพั. 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	๑	 	๖	 	๒๑	 	๖๙	 	๙๗	

ศป.	ภก. 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	๑๔	 	๘๙	 	๗๙	 	๙๖	 	๒๗๘	

ศป.	ยลั. 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	๑๕	 	๔๐	 	๒๕	 	๘๐	

รวม 	๔	 	๘	 	๓๔	 	๘๘	 ๑,๐๑๑	 ๑,๙๔๓	 ๓,๕๖๙	 ๔,๕๒๔ ๔,๒๐๙	 ๑๕,๓๙๐	
 

ที่ั�งน่�	 สัถ่ิติคด่ำรับเข้า	 คดำ่แลั้วเสัร็จ	 แลัะคดำ่ท่ี่�อย้่ระหว่างการพัิจารณ์าของ	
แต่ลัะแผนกคดำ่	นับตั�งแต่เปิดำที่ำาการจนถ่ึง	๓๐	กันยายน	๒๕๖๔	 (จำาแนกตามชั�นศาลั)	
แลัะผลัการดำำาเนินงานดำ้านการไกลั่เกลั่�ยข้อพัิพัาที่ของศาลัปกครองชั�นต้น	 รวมถ่ึง	
ผลัการดำำาเนินงานด้ำานการยื�นฟ้้องคดำ่ที่างอิเล็ักที่รอนิกส์ั	 (e-Court)	 ดำ้รายลัะเอ่ยดำ	
เพัิ�มเติมไดำ้ที่าง	QR	Code	

https://bit.ly/3BWypcG
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๒. การบังคับคด่ำปกครอง

๑. การบัังคับัคด่ปกครอง

การบังคับคดำ่ปกครองเป็นการดำำาเนินการโดำยศาลั	 แลัะสัำานักงานหรือเจ้าพันักงานบังคับคดำ่ตามคำาสัั�งของศาลั		
โดำยอาศัยอำานาจตามพัระราชบัญญัตจิดัำตั�งศาลัปกครองแลัะวิธพิ่ัจารณ์าคดำป่กครอง	พั.ศ.	๒๕๔๒	ระเบย่บของที่่�ประชุมใหญ่
ตลุัาการในศาลัปกครองสัง้สัดุำ	ว่าด้ำวยวธิพ่ัจิารณ์าคดำป่กครอง	พั.ศ.	๒๕๔๓	(แก้ไขเพัิ�มเตมิจนถ่งึระเบย่บของที่่�ประชมุใหญ่	
ตุลัาการในศาลัปกครองสั้งสัุดำ	 ว่าดำ้วยวิธ่พัิจารณ์าคด่ำปกครอง	 (ฉบับที่่�	 ๘)	 พั.ศ.	 ๒๕๖๒)	 แลัะประมวลักฎหมายวิธ่
พัจิารณ์าความแพัง่	ซึ่ึ�งการดำำาเนนิการบังคบัคดำป่กครองดัำงกลัา่ว	สัำานักงานศาลัปกครองมอ่ำานาจหน้าที่่�ดำำาเนินการบงัคบั
ให้เป็นตามคำาบังคับของศาลัปกครองตามนัยมาตรา	 ๗๗	 (๓)	 แห่งพัระราชบัญญัติจัดำตั�งศาลัปกครองแลัะวิธ่พิัจารณ์า
คดำ่ปกครอง	พั.ศ.	๒๕๔๒	โดำยม่หน่วยงานที่่�ที่ำาหน้าที่่�บังคับคดำ่	คือ	สัำานักบังคับคดำ่ปกครองแลัะสัำานักงานศาลัปกครอง	
ในภ้มิภาค	ที่ั�งน่�	วิธ่ดำำาเนินการบังคับคดำ่ปกครองสัามารถ่จำาแนกเป็น	๒	ประเภที่	ไดำ้แก่

ประเภทท่�หนึ�ง การบังคับคดำต่ามมาตรา	๗๒	แหง่พัระราชบัญญัตจิดัำตั�งศาลัปกครองแลัะวิธพิ่ัจารณ์าคดำป่กครอง	
พั.ศ.	๒๕๔๒

ประเภทท่�สอง การบังคับคดำ่ตามคำาสัั�งกำาหนดำมาตรการหรือวิธ่การใดำ	 ๆ	 เพัื�อบรรเที่าทีุ่กข์เป็นการชั�วคราว	
ก่อนการพัิพัากษาคดำ่

สัำาหรับวิธ่การบังคับคดำ่ม่	๓	วิธ่	ดำังน่�
๑.	 การบังคับคดำ่โดำยศาลัม่คำาสัั�งไปยังสัำานักงานเพัื�อให้สัำานักงานหรือพันักงานเจ้าหน้าที่่�ท่ี่�ปฏิิบัติงานบังคับคดำ	่

ดำำาเนินการให้เป็นไปตามคำาบังคับหรือตามอำานาจหน้าที่่�	 (หรือที่่�เร่ยกว่าการบังคับคดำ่โดำยไม่ออกหมายบังคับคดำ่)		
ในกรณ์่ดำังต่อไปน่�

	 ๑.๑	 การบังคับคดำ่กรณ์่ที่่�ศาลัม่คำาพัิพัากษาแลัะกำาหนดำคำาบังคับตามมาตรา	๗๒	วรรคหนึ�ง	(๑)
	 ๑.๒		 การบังคับคดำ่กรณ์่ที่่�ศาลัม่คำาพัิพัากษาแลัะกำาหนดำคำาบังคับให้หัวหน้าหน่วยงานที่างปกครองหรือ	

เจ้าหน้าที่่�ของรัฐที่่�เก่�ยวข้องปฏิิบัติตามหน้าที่่�ภายในเวลัาที่่�ศาลักำาหนดำตามมาตรา	๗๒	วรรคหนึ�ง	(๒)
	 ๑.๓	 การบังคับคดำ่กรณ์่ที่่�ศาลัม่คำาพัิพัากษาแลัะกำาหนดำคำาบังคับให้หน่วยงานที่างปกครองใช้เงิน	 หรือให้

สั่งมอบที่รัพัย์สัิน	หรือให้กระที่ำาการหรืองดำเว้นกระที่ำาการตามมาตรา	๗๒	วรรคหนึ�ง	(๓)
	 ๑.๔	 การบังคับคดำ่กรณ่์ท่ี่�ศาลัม่คำาพัิพัากษาแลัะกำาหนดำคำาบังคับให้หน่วยงานที่างปกครองหรือเจ้าหน้าที่่�	

ของรัฐถ่ือปฏิิบัติต่อสัิที่ธิหรือหน้าที่่�ของบุคคลัที่่�เก่�ยวข้องตามมาตรา	๗๒	วรรคหนึ�ง	(๔)
	 ๑.๕	 การบังคับคดำ่ตามคำาสัั�งทีุ่เลัาการบังคับตามกฎหรือคำาสัั�งที่างปกครอง
	 ๑.๖	 การบังคับคดำ่ตามคำาสัั�งบรรเที่าทีุ่กข์ชั�วคราวในกรณ์่ที่่�ไม่ต้องออกหมายบังคับคดำ่
๒.	 การบังคับคดำ่โดำยการออกหมายบังคับคดำ่ตั�งเจ้าพันักงานบังคับคดำ่ไปดำำาเนินการ	 (ต.๔๕)	 การบังคับคดำ	่

ในกรณ์น่่�จะมล่ักัษณ์ะเช่นเดำย่วกับการบังคับคดำแ่พ่ัง	ตามประมวลักฎหมายวิธพิ่ัจารณ์าความแพ่ัง	กล่ัาวคือ	การบังคับคดำ่	
จะเกิดำขึ�นก็ต่อเมื�อเจ้าหน่�ตามคำาพัิพัากษายื�นคำาร้องต่อศาลัขอให้ม่การบังคับคดำ่	 โดำยวิธ่ยึดำที่รัพัย์สัิน	 หรืออายัดำสัิที่ธ	ิ
เร่ยกร้อง	หรือบังคับคดำ่โดำยวิธ่อื�นตามที่่�กฎหมายกำาหนดำ	ซึ่ึ�งไดำ้แก่	การบังคับคดำ่ในเรื�องต่อไปน่�

	 ๒.๑	 การบังคับคดำ่กรณ่์ท่ี่�ศาลัม่คำาพัิพัากษาแลัะกำาหนดำคำาบังคับให้ลั้กหน่�ตามคำาพัิพัากษาใช้เงิน	 หรือให้	
สัง่คนืหรอืสัง่มอบที่รพััยเ์ฉพัาะสัิ�ง	หรอืใหก้ระที่ำาการหรืองดำเว้นกระที่ำาการ	โดำยให้ออกไปจากอสังัหาริมที่รพััย	์ที่่�อย้อ่าศัย	
หรือที่รัพัย์ที่่�ครอบครอง	(ขับไลั่)	ให้กระที่ำาการหรืองดำเว้นกระที่ำาการโดำยให้ลั้กหน่�ตามคำาพัิพัากษารื�อถ่อนสัิ�งปลั้กสัร้าง
ไม้ยืนต้น	 ไม้ลั้มลัุกหรือธัญชาติ	 หรือขนย้ายที่รัพัย์สัินออกไปจากอสัังหาริมที่รัพัย์	 ที่่�อย้่อาศัยหรือที่รัพัย์ที่่�ครอบครอง		
(รื�อถ่อน)	ตามมาตรา	๗๒	วรรคหนึ�ง	(๓)
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	 ๒.๒		 การบังคับคดำ่กรณ่์ท่ี่�ศาลัม่คำาพัิพัากษาแลัะกำาหนดำคำาบังคับให้บุคคลักระที่ำาหรือลัะเว้นกระที่ำา	
อย่างหนึ�งอย่างใดำเพัื�อให้เป็นไปตามกฎหมายตามมาตรา	๗๒	วรรคหนึ�ง	(๕)

	 ๒.๓	 การบังคับคดำ่ตามคำาสัั�งบรรเที่าทีุ่กข์ชั�วคราวก่อนการพัิพัากษาในกรณ์่ที่่�ยึดำหรืออายัดำที่รัพัย์สัิน
๓.	 การบังคับคดำ่โดำยการให้อำานาจศาลักำาหนดำวิธ่การบังคับคดำ่เพัื�อให้การบังคับคดำ่ตามคำาพัิพัากษาหรือคำาสัั�ง

ของศาลับรรลุัผลั	การบังคับคดำใ่นกรณ์น่่�เป็นการให้อำานาจศาลัในการกำาหนดำวิธก่ารบังคับคดำท่ี่่�เหมาะสัมกับการบังคับคดำ	่
ในเรื�องนั�น	ๆ	ซึ่ึ�งไดำ้แก่เรื�องต่อไปน่�

	 ๓.๑	 ศาลัมค่ำาสัั�งจบักมุแลัะกักขงัลัก้หน่�ตามคำาพัพิัากษาที่่�จงใจขัดำขนืไม่ปฏิบัิตติามคำาบงัคบัแลัะไม่มว่ธิก่าร
บังคับอื�นใดำที่่�เจ้าหน่�ตามคำาพัิพัากษาจะใช้บังคับไดำ้ตามที่่�เจ้าหน่�ตามคำาพัิพัากษาร้องขอ

	 ๓.๒	 ศาลัม่คำาสัั�งปรับหน่วยงานที่างปกครองหรือเจ้าหน้าที่่�ของรัฐตามมาตรา	๗๕/๔
	 ๓.๓	 ศาลักำาหนดำวิธ่การบังคับคดำ่ตามท่ี่�เห็นสัมควรเที่่าที่่�สัภาพัแห่งการบังคับคดำ่จะเปิดำช่องให้กระที่ำาไดำ้	

ในกรณ์่ที่่�ศาลัม่คำาพัิพัากษาแลัะกำาหนดำคำาบังคับให้หน่วยงานที่างปกครองหรือเจ้าหน้าที่่�ของรัฐกระที่ำาการ	หรืองดำเว้น
กระที่ำาการตามมาตรา	๗๒	วรรคหนึ�ง	(๓)

๒. สถิีติิการบัังคับัคด่ปกครองในภาพัรวม  
ตัิ�งแต่ิเปิดทำาการ - วันท่�  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

สู่ถิิติ้การบงัคบัคดีีปกครองที่ ั�งหมดี  
(สู่�วนกลัาง + สู่�วนภู่มิภูาค)  
ต้ ั�งแต้�เปิดีที่ำาการ - วนัทีี่� ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๔

สู่ถิิติ้การบงัคบัคดีีปกครอง  
ปีงบประมาณ พิ.ศ. ๒๕๖๔

คดีทีี่�ดำาเนินการแลว้เสูร็จ
๑๕,๔๑๗ คดี (๘2.2๐%)

คดีทีี่�ดำาเนินการแลว้เสูร็จ
๑,๖๙๓ คัด่ิ์

คดีทีี่�อยูู่�ระหว�างดำาเนินการ
๓,๓๓๘ คดี (1๗.๘๐%)

คดีทีี่�อยูู่�ระหว�างดำาเนินการ
๓,๓๓๘ คดี

กลัุ่ม	 ๑	 คดำ่ที่่�ไม่ต้องออกหมายตั�งเจ้าพันักงาน
บังคับคดำ่

กลัุ่ม	 ๒	 คดำ่ที่่�จะต้องออกหมายตั�งเจ้าพันักงาน
บังคับคดำ่	(เอกชนชดำใช้เงิน)

คดีทีี่�อยูู่�ระหว�างดำาเนินการ 
จำานวน ๓,๓๓๘ คดี

๑,๓๐๓ คัด่ิ์
(๖.๙๕%)

๒,๐๓๕ คัด่ิ์
(๑๐.๘๕%)
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ที่ั�งน่�	หากนับตั�งแต่ศาลัปกครองเปิดำที่ำาการจนถ่ึงวันที่่�	๓๐	กันยายน	๒๕๖๔	ม่จำานวนคำาพัิพัากษาแลัะคำาสัั�งของ
ศาลัปกครองที่่�เข้าสั้่กระบวนการบังคับคดำ่ที่ั�งหมดำ	จำานวน	๑๘,๗๕๕	คดำ่	โดำยแบ่งเป็น

๑.	 คดำ่ที่่�ดำำาเนินการบังคับคดำ่แลั้วเสัร็จ	 จำานวน	 ๑๕,๔๑๗	 คด่ำ	 หรือคิดำเป็นร้อยลัะ	 ๘๒.๒๐	 ของคดำ่ที่่�เข้าส่้ั
กระบวนการบังคับคดำ่ที่ั�งหมดำ

๒.	 คดำ่ที่่�อย้่ระหว่างดำำาเนินการ	จำานวน	๓,๓๓๘	คดำ่	หรือคิดำเป็นร้อยลัะ	๑๗.๘๐	โดำยแบ่งเป็น
	 ๒.๑	 คดำ่ท่ี่�ไม่ต้องออกหมายตั�งเจ้าพันักงานบังคับคดำ่	 จำานวน	 ๑,๓๐๓	 คดำ่	 หรือคิดำเป็นร้อยลัะ	 ๖.๙๕		

ของคดำ่ที่่�เข้าสั้่กระบวนการบังคับคดำ่ที่ั�งหมดำ	
	 ๒.๒	 คดำ่ที่่�จะต้องออกหมายตั�งเจ้าพันักงานบังคับคดำ่	(คดำ่ที่่�ศาลัสัั�งให้เอกชนชดำใช้เงิน)	จำานวน	๒,๐๓๕	คดำ่	

หรือคิดำเป็นร้อยลัะ	๑๐.๘๕	ของคดำ่ที่่�เข้าสั้่กระบวนการบังคับคดำ่ที่ั�งหมดำ	
	 โดำยในปงีบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๔	มจ่ำานวนคำาพัพิัากษาแลัะคำาสัั�งของศาลัปกครองที่่�เขา้ส่้ักระบวนการบงัคบัคดำ่	

ที่ั�งหมดำ	จำานวน	๑,๙๓๒	คดำ่	แลัะดำำาเนินการบังคับคดำ่แลั้วเสัร็จในปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๔	จำานวน	๑,๖๙๓	คดำ่

๓. การดำาเนินการบัังคับัคด่ ปัญห่า และอุปสรรคในการดำาเนินงาน
 ๑) การดิ์ำาเน์นการบงัคับัคัด่ิ์

	 (๑)	 ในปงีบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๓	มค่ดำร่บัเขา้จำานวน	๑,๖๑๑	คดำ	่ดำำาเนินการไดำแ้ลัว้เสัรจ็จำานวน	๑,๐๘๖	คดำ่		
สัำานักบังคับคดำ่ปกครองม่อัตรากำาลัังเจ้าหน้าที่่�ที่่�ดำำาเนินการบังคับคดำ่	รวมจำานวน	๓๘	คน	(เจ้าหน้าที่่�	๑	คน	ดำำาเนินการ	
บังคับคดำ่ไดำ้แลั้วเสัร็จ	จำานวน	๒๙	คดำ่)	

	 (๒)	 ในปงีบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๔	มค่ดำร่บัเขา้จำานวน	๑,๙๓๒	คดำ	่ดำำาเนินการไดำแ้ลัว้เสัรจ็จำานวน	๑,๖๙๓	คดำ่		
สัำานักบังคับคดำ่ปกครองม่อัตรากำาลัังเจ้าหน้าที่่�ที่่�ดำำาเนินการบังคับคดำ่	รวมจำานวน	๔๒	คน	(เจ้าหน้าที่่�	๑	คน	ดำำาเนินการ	
บังคับคดำ่ไดำ้แลั้วเสัร็จ	จำานวน	๔๐	คดำ่)	

	 เมื�อเปร่ยบเท่ี่ยบผลัการดำำาเนินการดัำงกล่ัาว	 ปรากฏิว่าในปีงบประมาณ์	พั.ศ.	 ๒๕๖๔	 สัามารถ่บังคับคดำไ่ดำ้
เพัิ�มขึ�นจากปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๓	จำานวน	๖๐๗	คดำ่	หรือคิดำเป็นร้อยลัะ	๕๕.๘๙	

สถ์่ต์้การบงัคับัคัด่ิ์ปีงบประมาณ พ.ศั. ๒๕๖๓ เปร่ยบเท่ยบกบัปีงบประมาณ พ.ศั. ๒๕๖๔

๑๔๐๐

๘๐๐

๑๘๐๐

๑๖๐๐

๑๒๐๐

๑๐๐๐

แลว้เสร็จ
ไม่ออกหมายฯ
๙๓๓ คัด่ิ์

รบัเขั้า้ 
ไม่ออกหมายฯ
๑,๒๙๒ คัด่ิ์

แลว้เสร็จ 
ไม่ออกหมายฯ
๑,๔๒๒ คัด่ิ์

รบัเขั้า้ 
ไม่ออกหมายฯ
๑,๖๐๒ คัด่ิ์

รบัเขั้า้ 
ออกหมายฯ
๓๓๐ คัด่ิ์

แลว้เสร็จ
ออกหมายฯ
๒๗๑ คัด่ิ์

แลว้เสร็จ
ออกหมายฯ
๑๕๓ คัด่ิ์

รบัเขั้า้
ออกหมายฯ
๓๑๙ คัด่ิ์

ปงีบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๓	คดำร่บัเขา้ที่ั�งหมดำ	๑,๖๑๑	คดำ	่คดำแ่ลัว้เสัรจ็ที่ั�งหมดำ	๑,๐๘๖	คดำ่
ปงีบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๔	คดำร่บัเขา้ที่ั�งหมดำ	๑,๙๓๒	คดำ	่คดำแ่ลัว้เสัรจ็ที่ั�งหมดำ	๑,๖๙๓	คดำ่

ปี ๒๕๖๔ปี ๒๕๖๓
๐

๒๐๐

๔๐๐

๖๐๐

รบัเข้า้ไม่�ออกหม่ายู่ฯ

แลว้เสูร็จไม่�ออกหม่ายู่ฯ

แลว้เสูร็จออกหม่ายู่ฯ

รบัเข้า้ออกหม่ายู่ฯ
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 ๒) ปัญหาอุปสรรคัในการบงัคับัคัด่ิ์ 

	 ๒.๑	 กรณ์่ที่่�ไม่ต้องออกหมายตั�งเจ้าพันักงานบังคับคดำ่	
	 	 ๒.๑.๑	 กรณ์่ศาลัม่คำาบังคับให้หน่วยงานที่างปกครองชดำใช้เงิน
	 	 	 ปญัหาแลัะอุปสัรรคในการบังคับคดำก่รณ์ท่ี่่�ศาลัมค่ำาบงัคับให้หน่วยงานที่างปกครองชดำใช้เงิน	

เนื�องจากการที่่�หน่วยงานที่างปกครองไม่ไดำเ้ตรย่มการหรือจดัำสัรรงบประมาณ์ไว้เพัื�อนำามาใช้ในกรณ์ท่ี่่�จะต้องปฏิบัิตติาม
คำาบังคับของศาลัถ่้กตัดำงบประมาณ์เพัื�อนำาไปใช้บริหารจัดำการแก้ไขปัญหาการแพัร่ระบาดำของโรคติดำเชื�อไวรัสัโคโรนา	
๒๐๑๙	 เป็นเหตุที่ำาให้ต้องไปดำำาเนินการจัดำหางบประมาณ์เพัื�อนำามาจ่ายให้แก่ผ้้ฟ้้องคดำ่ดำ้วยวิธ่การต่าง	 ๆ	 เช่น	 ต้องไป	
ดำำาเนินการขอใช้จากเงินงบประมาณ์เหลัือจ่ายจากการจัดำซึ่ื�อจัดำจ้างปีงบประมาณ์	 เพัื�อขอที่ำาความตกลังกับสัำานัก	
งบประมาณ์ตามระเบ่ยบว่าดำ้วยบริหารงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๒	หรือต้องไปดำำาเนินการจัดำสัรรเงินโดำยตั�งงบประมาณ์	
ในปีถ่ดัำไปเพืั�อนำามาชำาระหน่�	จงึส่ังผลัให้ผ้ฟ้้้องคดำไ่ม่ได้ำรบัการแก้ไขเยย่วยาความเดำอืดำร้อนเส่ัยหายภายในเวลัาที่่�ศาลักำาหนดำ	
หรือภายในเวลัาอันสัมควร

	 	 	 ในบางกรณ์่ปัญหาแลัะอุปสัรรคเกิดำจากสัาเหตุปัจจัยอื�น	เช่น	
	 	 	 กรณ์่ที่่�หน่วยงานที่างปกครองได้ำชดำใช้เงินแก่ผ้้ฟ้้องคดำ่โดำยนำาเงินมาวางชำาระหน่�ตาม	

คำาพัพิัากษาแล้ัว	แตไ่ม่สัามารถ่ติดำต่อแจ้งผ้้ฟ้อ้งคดำม่ารับชำาระหน่�ได้ำ	หรอืติดำต่อได้ำแต่ผ้ฟ้้อ้งคดำไ่ม่มารับชำาระหน่�	เนื�องจาก
ผ้้ฟ้้องคดำ่บางรายซึึ่�งเป็นบริษัที่กิจการร่วมค้าม่ภ้มิลัำาเนาอย้่ในต่างประเที่ศ	 หรือผ้้ฟ้้องคดำ่ถ่ึงแก่ความตายต้องรอการ	
แต่งตั�งผ้้จัดำการมรดำก

	 	 	 กรณ่์หน่วยงานที่างปกครองจ่ายค่าที่ดำแที่นที่่�ดิำนจากการถ่้กเวนคืนอสัังหาริมที่รัพัย์	 ในชั�น
บงัคบัคดำข่อ้เที่จ็จรงิปรากฏิวา่	มก่ารยื�นคำารอ้งขอหกักลับลับหน่�เนื�องจากในการรงัวดัำที่่�ดำนิที่่�ถ่ก้เวนคนืมเ่นื�อที่่�ลัดำลังหรอื	
เพัิ�มขึ�น	 หรือกรณ์่การวางเงินชำาระหน่�ตามคำาพัิพัากษาโดำยหักเงินจำานวนที่่�จ่ายค่าที่ดำแที่นที่่�ดำินในชั�นพัิจารณ์าของ	
คณ์ะกรรมพัจิารณ์าคา่ที่ดำแที่นที่่�ดำนิ	ที่ำาใหเ้กดิำข้อโตแ้ยง้แลัะจะตอ้งใชร้ะยะเวลัาในการดำำาเนนิการพัจิารณ์าแลัะมค่วามเหน็	
ในเรื�องดำังกลั่าว	

	 	 ๒.๑.๒	 กลัุ่มที่่�ศาลัม่คำาบังคับให้เพัิกถ่อนสัภาพัที่่�ดำินหรือขอเปลั่�ยนสัภาพัที่่�ดำิน
	 	 	 การพัิจารณ์าเพัื�อเปลั่�ยนสัภาพัที่่�ดำินอันเป็นสัาธารณ์สัมบัติของแผ่นดำินสัำาหรับพัลัเมือง	

ใชร้ว่มกนัจากการใชเ้พัื�อสัาธารณ์ประโยชนอ์ยา่งหนึ�งเปน็อก่อย่างหนึ�ง	แลัะถ่อนสัภาพัท่ี่�ดำนิตามมาตรา	๘	วรรคสัอง	(๑)		
แห่งประมวลักฎหมายที่่�ดิำน	 ม่หลัักเกณ์ฑ์์แลัะเงื�อนไขที่่�หน่วยงานที่างปกครองซึึ่�งเป็นผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ต้องดำำาเนินการให้	
เป็นไปตามคำาพัิพัากษา	หน่วยงานที่างปกครองจึงต้องใช้ระยะเวลัานานในการรวบรวมเอกสัารแลัะข้อเที่็จจริง	แลัะแม้	
ไดำ้ข้อเที่็จจริงครบถ่้วนแลัะเสันอต่อหน่วยงานของรัฐที่่�ม่อำานาจพัิจารณ์าแลั้ว	 หน่วยงานที่างปกครองก็ต้องรอผลั	
การพัิจารณ์าก่อนว่าไดำ้รับอนุมัติหรือไม่	ซึ่ึ�งไม่อาจที่ราบไดำ้ว่าจะม่การพัิจารณ์าแลั้วเสัร็จเมื�อใดำ	

	 	 ๒.๑.๓	 กลัุ่มที่่�ศาลัม่คำาบังคับให้รื�อถ่อนอาคาร
	 	 	 คดำ่ที่่�ศาลัม่คำาพัิพัากษาให้หน่วยงานที่างปกครองหรือเจ้าหน้าที่่�ของรัฐดำำาเนินการรื�อถ่อน

อาคารพัิพัาที่ในคดำ่ที่ั�งหมดำหรือบางสั่วนที่่�ต่อเติม	 ดัำดำแปลัง	 โดำยไม่ไดำ้รับอนุญาตตามกฎหมาย	 ม่ปัญหาแลัะอุปสัรรค	
ในการบังคับคดำ่	ดำังน่�

	 	 	 กรณ์ท่ี่่�เจา้ของอาคารยนิยอมที่่�จะรื�อถ่อนอาคารเอง	เจา้ของอาคารจะตอ้งเตรย่มการตา่ง	ๆ 		
หน่วยงานที่างปกครองเพั่ยงแต่เข้าไปดำำาเนินการตรวจสัอบข้อเที่็จจริงว่าเจ้าของอาคารไดำ้รื�อถ่อนอาคารตามที่่�ศาลัม่	
คำาบงัคบัหรอืไม	่ซึ่ึ�งการรื�อถ่อนอาจจะตอ้งใชเ้วลัานานพัอสัมควร	นอกจากน่�ในระหวา่งการรื�อถ่อนอาคารกม็เ่หตปุจัจยัอื�น	
เกิดำขึ�นซึ่ึ�งถ่ือเป็นปัจจัยภายนอกท่ี่�ไม่อาจควบคุมได้ำ	 สั่งผลัให้การรื�อถ่อนม่ความล่ัาช้า	 เช่น	 การรื�อถ่อนม่ผลักระที่บต่อ
โครงสัร้างอาคารเดำิมหรืออาคารที่่�ติดำกัน	 จึงต้องตรวจสัอบแลัะหาวิธ่ดำำาเนินการแก้ไขก่อนที่่�จะรื�อถ่อน	 หรือในกรณ์่ที่่�	
เจ้าของอาคารไม่ยอมรื�อถ่อนอาคารบางสั่วน	 แต่จะใช้วิธ่การยื�นขอแก้ไขดัำดำแปลังอาคารในสั่วนที่่�ไม่ต้องรื�อถ่อน		
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ที่ำาให้เกิดำปัญหาโต้แย้งระหว่างค้่กรณ์่	หรือในบางกรณ์่เจ้าของอาคารดำำาเนินการรื�อถ่อน	แต่หน่วยงานที่างปกครองแลัะ
สัำานักบังคับคดำ่ปกครองเข้าไปดำำาเนินการตรวจสัอบแลั้วพับว่ายังดำำาเนินการไม่ครบถ่้วน

	 	 	 -	 กรณ์ท่ี่่�เจ้าของอาคารไม่ยอมรื�อถ่อนอาคาร	หน่วยงานที่างปกครองจะใช้วธิก่ารหาผ้้รบัเหมา	
เพืั�อเขา้ไปดำำาเนนิการรื�อถ่อนแที่น	ซึ่ึ�งตอ้งมก่ารแตง่ตั�งคณ์ะกรรมการประมาณ์การราคาคา่รื�อถ่อน	แลัะดำำาเนนิการจดัำจา้ง	
ตามหนังสัือสัั�งการ	 ระเบ่ยบ	 กฎหมายท่ี่�เก่�ยวข้องเพัื�อให้ไดำ้ผ้้รับจ้าง	 จึงจำาเป็นที่่�จะต้องใช้ระยะเวลัาในการดำำาเนินการ	
นอกจากน่�	ในระหว่างการรื�อถ่อนอาคาร	ม่เหตุเกิดำขึ�นซึ่ึ�งถ่ือเป็นปัจจัยภายนอกที่่�ไม่อาจควบคุมไดำ้	สั่งผลัให้การรื�อถ่อน	
มค่วามล่ัาช้า	เชน่	มเ่หตุที่่�จะต้องเปล่ั�ยนตัวหรือหาผ้้รบัเหมาใหม่เนื�องจากผ้้รบัเหมาขอยกเลิักสััญญา	หรอืกรรมการหุน้ส่ัวน	
ผ้้จัดำการของผ้้รับเหมาถ่ึงแก่ความตาย

	 ๒.๒	 กรณ์่ที่่�จะต้องออกหมายตั�งเจ้าพันักงานบังคับคดำ่
	 	 คดำ่ที่่�ศาลัม่คำาพัิพัากษาให้หน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายชนะคดำ่	แลัะมิไดำ้ดำำาเนินการบังคับคดำ่	ดำังน่�
	 	 ๒.๒.๑	 ลั้กหน่�ตามคำาพัิพัากษาลัะเลัยไม่ปฏิิบัติตามคำาบังคับของศาลัในการชำาระหน่�
	 	 ๒.๒.๒	 หน่วยงานของรัฐที่่�เป็นฝ่ายชนะคดำ่	(เจ้าหน่�ตามคำาพัิพัากษา)	
	 	 	 -	 ลัะเลัยไม่ดำำาเนินการบังคับคดำ่ตามกฎหมาย
	 	 	 -	 ม่ปัญหาอุปสัรรคในการสัืบหาที่รัพัย์สัินของลั้กหน่�ตามคำาพัิพัากษา
	 	 	 -	 มก่ารดำำาเนินการบงัคบัคดำต่ามกฎหมายไดำบ้างส่ัวน	เนื�องจากลัก้หน่�ไมม่ท่ี่รัพัยสิ์ันเพัย่งพัอ	

ชำาระหน่�
	 เนื�องจากสัถ่านการณ์ก์ารแพัรร่ะบาดำของโรคตดิำเชื�อไวรสััโคโรนา	๒๐๑๙	สัง่ผลัตอ่การตดิำตอ่ประสัานงานกบั	

เจ้าหน้าที่่�ในหน่วยงาน	 เนื�องจากมาตรการปฏิิบัติงานที่่�บ้าน	 (Work	 from	Home)	 ที่ำาให้การติดำต่อประสัานงานกับ	
เจ้าหน้าที่่�ของหน่วยงานเกิดำความล่ัาช้าแลัะไม่ต่อเนื�อง	 นอกจากน่�	 ยังสั่งผลัต่อการปฏิิบัติงานภายในของสัำานักงาน	
ศาลัปกครอง	 ซึ่ึ�งต้องม่การลัดำจำานวนเจ้าหน้าท่ี่�ผ้้ปฏิิบัติงานให้สัอดำคลั้องกับสัถ่านการณ์์การแพัร่ระบาดำฯ	 ที่ำาให	้
การที่ำางานบังคับคดำ่ไม่เต็มประสัิที่ธิภาพั

 ๓) แนวทางในการแกไ้ขั้ปัญหาอุปสรรคัในการบงัคับัคัด่ิ์
	 (๑)	 ฝ่ายบริหารควรกำาหนดำมาตรการโดำยอาจออกระเบ่ยบ	 หลัักเกณ์ฑ์์	 แนวที่างในการสัืบที่รัพัย์	 ยึดำ	

อายดัำที่รพััย์สันิของลัก้หน่�ตามคำาพิัพัากษา	เพัื�อใหส้ัามารถ่บังคบัคดำไ่ดำต้ามกฎหมาย	ในกรณ์ท่ี่่�หนว่ยงานของรฐัที่่�เปน็ฝา่ย	
ชนะคดำ่ลัะเลัยไม่ดำำาเนินการในการบังคับคดำ่ตามกฎหมาย

	 (๒)	 ฝ่ายบริหารควรเร่งรัดำในการอนุมัติเงินเพัื�อชำาระหน่�ตามคำาพัิพัากษา

๓. ตัิวอย่างคด่ท่�ได้ดำาเนินการบัังคับัคด่เสร็จสิ�น  
ณ วันท่�  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๓.๑ คำาบงัคบัให�หวัหน�าหนว่ยงานทางปกครองหรอืเจ�าหน�าท่�ข้องรฐัท่�เก่�ยวข้�องปฏิิบติัิติามอำานาจหน�าท่�

ภายในเวลาท่�ศาลปกครองกำาหนด
 คดำ่ศาลัปกครองสั้งสัุดำ	หมายเลัขแดำงที่่�	อ.๔๗๑/๒๕๖๒
	 ผ้้ฟ้้องคดำ่ฟ้้องว่า	 ผ้้ฟ้้องคดำ่ไดำ้เข้าอย้่อาศัยในโครงการบ้านเอื�ออาที่รโดำยได้ำรับที่ราบเรื�องที่่�ต้องปฏิิบัต	ิ

เมื�อเข้าอย้อ่าศัยในบ้านเอื�ออาที่รเมื�อวันที่่�	๕	มกราคม	๒๕๕๔	ต่อมา	ปรากฏิว่า	ผ้้ฟ้อ้งคดำไ่ด้ำรบัความเดืำอดำร้อนหรือเสัย่หาย
จากการที่่�ผ้้พัักอาศัยห้องข้างเค่ยงภายในอาคารโครงการไม่ปฏิิบัติตามระเบ่ยบการเข้าพัักอาศัยที่่�ห้ามประกอบอาหาร	
สั่งเสั่ยงดัำง	 แลัะวางสัิ�งของไม่เป็นระเบ่ยบเร่ยบร้อย	 เป็นเหตุที่่�สัร้างความเดืำอดำร้อนรำาคาญแก่ผ้้ฟ้้องคดำ่	 ซึ่ึ�งผ้้ฟ้้องคดำ่ได้ำ	
ร้องเร่ยนหรือแจ้งเหตุดำังกลั่าวต่อผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่	 (การเคหะแห่งชาติ)	 แลั้ว	 แต่ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่เพัิกเฉยไม่แก้ไขเหตุดำังกล่ัาว		
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จึงนำาคดำ่มาฟ้้องต่อศาลัปกครองชั�นต้น	ขอให้ศาลัม่คำาพัิพัากษาหรือคำาสัั�งให้ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ดำำาเนินการให้ผ้้พัักอาศัยปฏิิบัติ
ตามกฎระเบ่ยบการเข้าพัักอาศัยที่่�กำาหนดำไว้ก่อนเข้าที่ำาสััญญาจะซึ่ื�อจะขาย

	 ศาลัปกครองชั�นต้นพัิพัากษาให้ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ดำำาเนินการแก่ผ้้พัักอาศัยในชุมชนโครงการบ้านเอื�ออาที่ร
เที่พัารักษ์	๓	ซึ่ึ�งกระที่ำาการฝ่าฝืนข้อบังคับของผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�กำาหนดำขึ�นเพัื�อการพัักอาศัยอย้่ร่วมกันเพัื�อบังคับให้เป็นไป
ตามข้อบังคับดำังกลั่าวให้แลั้วเสัร็จภายในกำาหนดำ	๙๐	วัน	นับแต่วันที่่�ม่คำาพัิพัากษาอันเป็นที่่�สัุดำ	ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ไม่เห็นพั้อง
ดำ้วยกับคำาพัิพัากษาของศาลัปกครองชั�นต้น	จึงอุที่ธรณ์์ต่อศาลัปกครองสั้งสัุดำ	

	 ศาลัปกครองสั้งสัุดำพัิเคราะห์แลั้ว	เห็นพั้องดำ้วยกับคำาพัิพัากษาของศาลัปกครองชั�นต้นพัิพัากษายืนตาม
คำาพัิพัากษาศาลัปกครองชั�นต้น

	 ในชั�นบังคับคดำ่	 สัำานักบังคับคดำ่ปกครองได้ำติดำตามผลัการปฏิิบัติตามคำาพัิพัากษาของผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่แล้ัว
ปรากฏิว่า	ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ไดำ้ดำำาเนินการตามคำาพัิพัากษาของศาลัแลั้ว

๓.๒ คำาบังคับให�ใช�เงิน
 ๓.๒.๑ คำาบังคับให�หน่วยงานทางปกครองใช�เงิน
	 	 (๑)	คดำ่ศาลัปกครองสั้งสัุดำ	หมายเลัขแดำงที่่�	อ.๕๙๙/๒๕๖๓
	 	 	 ผ้ฟ้้อ้งคดำท่ี่ั�งสัามประกอบอาชพ่ัที่ำานาแลัะเลั่�ยงปลัา	ตอ่มาเมื�อประมาณ์ตน้เดำอืนตลุัาคม	๒๕๔๙	

ไดำเ้กิดำอุที่กภัย	ผ้้ฟ้้องคดำท่ี่ั�งสัามได้ำรบัความเดืำอดำร้อนเส่ัยหาย	แตผ่้ถ้่ก้ฟ้้องคดำท่ี่ั�งส่ั�ซึ่ึ�งเป็นหน่วยงานที่่�รับผิดำชอบไม่จา่ยเงิน
คา่เสัย่หายใหแ้กผ่้ฟ้้อ้งคดำท่ี่ั�งสัาม	ผ้ฟ้้อ้งคดำท่ี่ั�งสัามจงึนำาคดำม่าฟ้อ้งตอ่ศาลัปกครองชั�นตน้	ขอใหพ้ัพิัากษาใหผ้้ถ้่ก้ฟ้อ้งคดำ่	
ที่ั�งสั่�จ่ายเงินค่าเสั่ยหายของบ่อปลัาแลัะค่าขาดำรายไดำ้ที่่�ผ้้ฟ้้องคดำ่ต้องหยุดำงาน	รวมเป็นเงินที่ั�งสัิ�น	๑๑๒,๐๐๐	บาที่

	 	 	 ศาลัปกครองชั�นตน้พัพิัากษาใหผ้้ถ้่ก้ฟ้อ้งคดำท่ี่่�	๔	ชำาระคา่สันิไหมที่ดำแที่นใหแ้กผ่้ฟ้้อ้งคดำท่ี่ั�งสัาม
เปน็เงนิ	๑๓,๖๒๔	บาที่	โดำยใหช้ำาระใหแ้ลัว้เสัรจ็ภายในหกสับิวนันบัแตว่นัที่่�คดำถ่่งึที่่�สุัดำ	ผ้้ถ่ก้ฟ้อ้งคดำท่ี่่�	๔	ไมเ่หน็พัอ้งดำว้ย	
กับคำาพัิพัากษาของศาลัปกครองกลัางจึงอุที่ธรณ์์คำาพัิพัากษาของศาลัปกครองกลัางต่อศาลัปกครองสั้งสัุดำ

	 	 	 ศาลัปกครองสั้งสัุดำพัิเคราะห์แลั้วเห็นพั้องดำ้วยกับคำาพัิพัากษาของศาลัปกครองชั�นต้น	
พัิพัากษายืนตามคำาพัิพัากษาศาลัปกครองชั�นต้น

	 	 	 ในชั�นบังคับคดำ่	 สัำานักบังคับคดำ่ปกครองไดำ้ติดำตามผลัการปฏิิบัติตามคำาพัิพัากษาของ	
ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่	 ต่อมา	 ผ้้ถ้่กฟ้้องคดำ่ได้ำนำาเงินท่ี่�จะต้องชำาระหน่�ตามคำาพัิพัากษา	 จำานวน	 ๑๓,๖๒๔	 บาที่	 มาวางต่อศาลั		
แลัะผ้้ฟ้้องคดำ่ที่ั�งสัามไดำ้รับเงินจำานวนดำังกลั่าวเร่ยบร้อยแลั้ว

	 	 (๒)	คดำ่ศาลัปกครองสั้งสัุดำ	หมายเลัขแดำงที่่�	อ.๑๑๓๐/๒๕๖๓
	 	 	 ผ้ฟ้้อ้งคดำท่ี่ั�งสั่�ฟ้อ้งวา่	ผ้ฟ้้อ้งคดำท่ี่ั�งสั่�เปน็เจา้ของกรรมสัทิี่ธิ�รวมในสัิ�งปลัก้สัร้างที่่�มล่ักัษณ์ะเปน็

สัถ่าน่บริการแลัะจำาหน่ายผลัิตภัณ์ฑ์์นำ�ามันปิโตรเลั่ยม	เครื�องหมายการค้า	ปตที่.	สัิ�งปลั้กสัร้างแลัะสัถ่าน่บริการดำังกลั่าว	
พัร้อมที่่�ดำินถ่้กเวนคืนเพัื�อก่อสัร้างโครงการรถ่ไฟ้ฟ้้าสัายส่ัม่วง	 ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่กำาหนดำค่าที่ดำแที่นให้แก่ผ้้ฟ้้องคดำ่ที่ั�งส่ั�	
โดำยไม่เหมาะสัมแลัะเป็นธรรม	จึงนำาคดำ่มาฟ้้องต่อศาลัปกครองชั�นต้น

	 	 	 ศาลัปกครองชั�นต้นพัิพัากษาให้ผ้้ฟ้้องคดำ่ที่ั�งส่ั�ม่สิัที่ธิไดำ้รับดำอกเบ่�ยสัำาหรับเงินต้นค่าที่ดำแที่น
ถ่ังเก็บนำ�ามันใต้ดำินที่่�คณ์ะกรรมการกำาหนดำราคาเบื�องต้นฯ	 ไดำ้พัิจารณ์ากำาหนดำเพัิ�มเติมให้แก่ผ้้ฟ้้องคดำ่ที่ั�งสั่�ตามมาตรา	
๒๖	วรรคสัาม	แห่งพัระราชบัญญัติว่าดำ้วยการเวนคืนอสัังหาริมที่รัพัย์	พั.ศ.	๒๕๓๐	ตั�งแต่วันที่่�	๒๖	พัฤษภาคม	๒๕๕๒

	 	 	 ผ้้ฟ้้องคดำ่ที่ั�งสั่�	 ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�	 ๑	 แลัะผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�	 ๒	 ไม่เห็นพั้องดำ้วยกับคำาพัิพัากษาของ
ศาลัปกครองชั�นต้น	จึงยื�นอุที่ธรณ์์คำาพัิพัากษาของศาลัปกครองชั�นต้นต่อศาลัปกครองสั้งสัุดำ

	 	 	 ศาลัปกครองสั้งสัุดำพิัพัากษาแก้เป็นให้ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�	 ๑	 โดำยผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�	 ๒	 จ่ายเงิน	
คา่ที่ดำแที่นความเสัย่หายจากการขาดำรายไดำห้รอืขาดำประโยชนเ์พัิ�มใหแ้กผ้้่ฟ้อ้งคดำท่ี่ั�งสั่�เป็นจำานวนเงิน	๑๐,๒๕๐,๐๐๐	บาที่		
พัร้อมดำอกเบ่�ยในอัตราสั้งสุัดำของดำอกเบ่�ยเงินฝากประเภที่ฝากประจำาของธนาคารออมสิันของเงินต้นจำานวนดัำงกล่ัาว	
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นับแต่วันที่่�	 ๕	 มิถุ่นายน	 ๒๕๕๒	 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำาระเสัร็จ	 แลัะให้จ่ายดำอกเบ่�ยในอัตราสั้งสุัดำของดำอกเบ่�ย	
เงินฝากประเภที่ฝากประจำาของธนาคารออมสัินของเงินค่าที่ดำแที่นดำินถ่ม	 จำานวน	 ๕๑,๕๒๓.๙๘	 บาที่	 นับแต่วันที่่�	
๕	 มิถุ่นายน	 ๒๕๕๒	 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำาระเสัร็จแลัะดำอกเบ่�ยค่าดำินถ่มในสั่วนที่่�ผ้้ถ่้กฟ้้องคด่ำที่่�	 ๓	 วินิจฉัยเพัิ�มให้
จำานวน	๓๗๕,๕๒๑.๖๒	บาที่	นับแต่วันที่่�	๕	มิถุ่นายน	๒๕๕๒	เป็นต้นไปจนถ่ึงวันที่่�	๒๒	สัิงหาคม	๒๕๕๒	แลัะดำอกเบ่�ย	
ในอตัราสัง้สัดุำของดำอกเบ่�ยเงนิฝากประเภที่ฝากประจำาของธนาคารออมสิันของเงินค่าที่ดำแที่นถ่งัเกบ็นำ�ามนัใต้ดำนิจำานวน	
๑๒๕,๐๐๐	บาที่	นับแต่วันที่่�	๕	มิถุ่นายน	๒๕๕๒	เป็นต้นไปจนถ่ึงวันที่่�	๒๐	มิถุ่นายน	๒๕๕๖	

	 	 ในชั�นบงัคบัคดำ	่สัำานกับงัคบัคดำป่กครองไดำต้ดิำตามผลัการปฏิบิตัติามคำาพัพิัากษาของผ้ถ้่ก้ฟ้อ้งคดำ่		
ต่อมา	 ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ไดำ้นำาเงินท่ี่�ต้องชำาระให้แก่ผ้้ฟ้้องคดำ่ที่ั�งสั่�ตามคำาพัิพัากษามาวางต่อศาลั	 แลัะผ้้ฟ้้องคดำ่ที่ั�งสั่�ไดำ้รับเงิน
จำานวนดำังกลั่าวเร่ยบร้อยแลั้ว

 ๓.๒.๒ คำาบังคับให�เอกชนใช�เงิน
	 	 (๑)	คดำ่ศาลัปกครองสั้งสัุดำ	หมายเลัขแดำงที่่�	อ.๕๖/๒๕๖๔
	 	 	 ผ้ฟ้้อ้งคดำฟ่้อ้งว่า	ไดำท้ี่ำาสัญัญาว่าจ้างผ้้ถ่ก้ฟ้อ้งคดำ	่ก่อสัร้างอาคารที่่�ที่ำาการศาลั	จ.	โดำยผ้้ฟ้อ้งคดำ	่

ไดำ้ตกลังจ่ายเงินค่าจ้างลั่วงหน้าให้แก่ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�	๑	จำานวน	๒๓,๑๗๐,๓๗๐.๕๕	บาที่	หลัังจากนั�นผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�	๑	
ผิดำสััญญาโดำยดำำาเนินการก่อสัร้างไม่ม่ความก้าวหน้าแลัะไม่เป็นไปตามแผนการก่อสัร้าง	ผ้้ฟ้้องคดำ่เห็นว่า	การที่่�ผ้้ถ่้กฟ้้อง	
คดำ่ที่่�	 ๑	 ยึดำถ่ือเงินค่าจ้างล่ัวงหน้าไว้	 เป็นการไดำ้มาโดำยปราศจากม้ลัอันจะอ้างกฎหมายไดำ้แลัะเป็นที่างให้ผ้้ฟ้้องคดำ่	
เสัย่เปร่ยบอนัเปน็ลัาภมคิวรไดำต้ามมาตรา	๔๐๖	แหง่ประมวลักฎหมายแพัง่แลัะพัาณ์ชิย	์ผ้ฟ้้อ้งคดำย่อ่มมสิ่ัที่ธติดิำตามเอาคนื	
ซึ่ึ�งเงนิคา่จา้งจากผ้ถ้่ก้ฟ้อ้งคดำท่ี่่�	๑	รวมทัี่�งผ้ถ้่ก้ฟ้อ้งคดำท่ี่่�	๒	ซึ่ึ�งเปน็ผ้ค้ำ�าประกนัการรบัเงนิดำงักลัา่ว	ผ้ฟ้้อ้งคดำจ่งึนำาคดำม่าฟ้อ้ง	
ตอ่ศาลัปกครองชั�นตน้ขอใหผ้้ถ้่ก้ฟ้อ้งคดำท่ี่ั�งสัองรว่มกนัหรอืแที่นกนัใช้เงนิคืนแกผ้้่ฟ้อ้งคดำ	่จำานวน	๒๐,๓๘๒,๙๔๘.๔๔	บาที่		
พัร้อมดำอกเบ่�ยในอตัรารอ้ยลัะ	๗.๕	ตอ่ป	ีของตน้เงนิ	๑๙,๐๕๑,๙๒๓.๖๔	บาที่	นบัแตว่นัถ่ดัำจากวนัฟ้อ้งเปน็ตน้ไปจนกวา่
จะชำาระเสัร็จ	

	 	 	 ศาลัปกครองชั�นต้นพัิพัากษาให้ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่� 	 ๒	 ชำาระเงินให้แก่ผ้้ฟ้้องคดำ่จำานวน	
๒๐,๓๘๒,๙๔๘.๔๔	บาที่	พัร้อมดำอกเบ่�ยในอัตราร้อยลัะ	๗.๕	ต่อปี	ของต้นเงิน	๑๙,๐๕๑,๙๒๓.๖๔	บาที่	นับถ่ัดำจาก	
วันฟ้้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำาระเสัร็จ	ที่ั�งน่�	ให้ชำาระให้แลั้วเสัร็จภายใน	๖๐	วัน	นับแต่วันที่่�คดำ่ถ่ึงที่่�สัุดำ

	 	 	 ศาลัปกครองสั้งสุัดำพิัพัากษาแก้เป็นให้ผ้้ถ่้กฟ้้องคด่ำที่่�	 ๒	 ชำาระเงินให้แก่ผ้้ฟ้้องคดำ่จำานวน	
๑๙,๐๕๑,๙๒๓.๖๔	บาที่	ที่ั�งน่�	 ให้ชำาระให้แลั้วเสัร็จภายใน	๖๐	วัน	นับแต่วันที่่�ม่คำาพัิพัากษา	นอกจากที่่�แก้ให้เป็นไป
ตามคำาพัิพัากษาศาลัปกครองชั�นต้น

	 	 	 ในชั�นบังคับคดำ่	 สัำานักบังคับคดำ่ปกครองไดำ้ติดำตามผลัการปฏิิบัติตามคำาพัิพัากษาของ	
ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่	ต่อมา	ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ไดำ้นำาเงินที่่�ต้องชำาระตามคำาพัิพัากษามาวางต่อศาลั	แลัะผ้้ฟ้้องคดำ่ไดำ้รับเงินแลั้ว

	 	 (๒)	คดำ่ศาลัปกครองกลัาง	หมายเลัขแดำงที่่�	๑๒๖๘/๒๕๖๒
	 	 	 ผ้ฟ้้อ้งคดำฟ่้อ้งวา่	ผ้ฟ้้้องคดำก่บัผ้ถ้้่กฟ้อ้งคดำต่กลังที่ำาสััญญาใหป้ระกอบการรถ่โดำยสัารประจำาที่าง	

รถ่ต้้โดำยสัารปรับอากาศใช้ก�าซึ่ธรรมชาติ	 CNG	 สััญญาม่กำาหนดำอายุ	 ๑๐	 ปี	 ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ตกลังชำาระค่าตอบแที่น	
ให้ผ้้ฟ้้องคดำ่ในอัตรา	 ๑,๐๐๐	 บาที่	 ต่อคัน	 แต่ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ผิดำสััญญาไม่ชำาระค่าตอบแที่นให้แก่ผ้้ฟ้้องคดำ่	 ผ้้ฟ้้องคดำ่จึง
ม่หนังสัือบอกเลัิกสััญญากับผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่แลัะม่หนังสัือที่วงถ่ามให้ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ชำาระเงินค่าตอบแที่นค้างชำาระอ่กครั�ง		
แต่ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่เพัิกเฉย	จึงฟ้้องคดำ่ต่อศาลัขอให้ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ชำาระเงินจำานวน	๘๙,๙๒๔.๕๒	บาที่	พัร้อมดำอกเบ่�ยในอัตรา
ร้อยลัะ	๑๕	ต่อปี	ของต้นเงิน	จำานวน	๔๗,๐๐๐	บาที่	นับถ่ัดำจากวันฟ้้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำาระเสัร็จให้แก่ผ้้ฟ้้องคดำ่

	 	 	 ศาลัปกครองชั�นตน้คำาพัพิัากษาใหผ้้้ถ่ก้ฟ้อ้งคดำช่ำาระเงนิจำานวน	๒๙,๑๒๖	บาที่	พัรอ้มดำอกเบ่�ย
ในอัตราร้อยลัะ	๑๕	 ต่อปี	 ของต้นเงินจำานวน	๑๗,๐๐๐	บาที่	 นับถ่ัดำจากวันฟ้้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำาระเสัร็จให้แก	่
ผ้้ฟ้้องคดำ่	โดำยให้ชำาระให้แลั้วเสัร็จภายใน	๖๐	วัน	นับแต่วันที่่�คดำ่ถ่ึงที่่�สัุดำ
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	 	 	 ในชั�นบังคับคดำ่	 สัำานักบังคับคดำ่ปกครองไดำ้รับแจ้งจากผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ว่าไดำ้ดำำาเนินการตาม	
คำาพัิพัากษาแลัะผ้้ฟ้้องคดำ่ไดำ้รับเงินแลั้ว

๓.๓ คำาบังคับให�กระทำาการ
	 คดำ่ศาลัปกครองสั้งสัุดำ	หมายเลัขแดำงที่่�	อ.๑๔๑๙/๒๕๖๓
	 ผ้้ฟ้้องคดำ่แลัะราษฎรอ่กหนึ�งร้อยห้าสัิบสัามคนเป็นผ้้ครอบครองแลัะที่ำาประโยชน์ในที่่�ดำินตามหลัักฐาน

แบบแจ้งการครอบครองที่่�ดำิน	 (สั.ค.	๑)	ซึ่ึ�งที่างราชการออกให้ตั�งแต่	พั.ศ.	๒๔๙๘	ผ้้ฟ้้องคดำ่จึงนำา	สั.ค.	๑	 เลัขที่่�	๙๑	
หม้ท่ี่่�	๕	ตำาบลัในเมอืง	(ปที่มุ)	อำาเภอเมอืงอบุลัราชธาน่	จงัหวดัำอบุลัราชธาน	่ยื�นคำาขอออกโฉนดำที่่�ดำนิตอ่ผ้ถ้่ก้ฟ้อ้งคดำท่ี่่�	๒		
ตามคำาขอ	 ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ท่ี่�	 ๑	 ม่หนังสืัอสัำานักงานธนารักษ์พัื�นที่่�อุบลัราชธาน่	 ถึ่งผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�	 ๒	 คัดำค้านการขอ	
ออกโฉนดำที่่�ดำินของผ้้ฟ้้องคดำ่	 โดำยอ้างว่าท่ี่�ดำินดำังกลั่าวอย้่ในที่่�ราชพััสัดุำ	 ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�	 ๒	 จึงยังไม่ออกโฉนดำที่่�ดำินให้แก่	
ผ้้ฟ้้องคดำ่	 ผ้้ฟ้้องคดำ่เห็นว่าการกระที่ำาของผ้้ถ้่กฟ้้องคดำ่ทัี่�งสัองเป็นการกระที่ำาโดำยไม่ชอบด้ำวยกฎหมาย	 จึงนำาคดำ่มาฟ้้อง	
ขอให้	 (๑)	 เพิักถ่อนหนังสัือสัำานักงานธนารักษ์พัื�นที่่�อุบลัราชธาน่	 (๒)	 เพัิกถ่อนใบขอหวงห้ามท่ี่�ดำิน	 (ใบเหย่ยบยำ�า)		
(๓)	ให้ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�	๒	ดำำาเนินการออกโฉนดำที่่�ดำินให้แก่ผ้้ฟ้้องคดำ่

	 ศาลัปกครองชั�นต้นพัิพัากษาให้ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�	 ๒	 ม่คำาสัั�งเก่�ยวกับการออกโฉนดำที่่�ดิำนแจ้งแก่ผ้้ฟ้้องคดำ่
ภายใน	 ๓๐	 วัน	 นับแต่วันท่ี่�คดำ่ถึ่งท่ี่�สัุดำ	 ผ้้ฟ้้องคดำ่ไม่เห็นพั้องด้ำวย	 จึงยื�นอุที่ธรณ์์คำาพัิพัากษาศาลัปกครองชั�นต้นต่อ	
ศาลัปกครองสั้งสัุดำ

	 ศาลัปกครองสั้งสัุดำพัิพัากษายืนตามคำาพัิพัากษาศาลัปกครองชั�นต้น
	 ในชั�นบังคับคด่ำ	 สัำานักบังคับคด่ำปกครองได้ำรับแจ้งจากผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ว่าได้ำดำำาเนินการตามคำาพัิพัากษา	

พัร้อมที่ั�งแจ้งผ้้ฟ้้องคดำ่ที่ราบแลั้ว

	
๔. การขอให้่ศาลม่คำาสั�งให้่ม่การปฏิิบััติิติามคำาบัังคับัของศาลปกครองชัี�นต้ิน 

ก่อนคด่จะถึีงท่�สุด
ตามมาตรา	 ๗๐	 วรรคสัอง	 แห่งพัระราชบัญญัติจัดำตั�งศาลัปกครองแลัะวิธ่พัิจารณ์าคดำ่ปกครอง	 พั.ศ.	 ๒๕๔๒	

บัญญัติให้กรณ์่ที่่�เป็นคำาพัิพัากษาของศาลัปกครองชั�นต้น	 ให้รอการปฏิิบัติตามคำาบังคับไว้จนกว่าจะพ้ันระยะเวลัาการ
อทุี่ธรณ์	์หรอืในกรณ์ท่ี่่�มก่ารอุที่ธรณ์ใ์ห้รอการบังคบัคดำไ่วจ้นกว่าคดำจ่ะถึ่งที่่�สัดุำ	แตถ่่า้เปน็กรณ์ท่ี่่�มก่ารอุที่ธรณ์แ์ลัะเป็นคดำ	่
ที่่�กำาหนดำในระเบย่บของที่่�ประชุมใหญ่ตลุัาการในศาลัปกครองสัง้สุัดำ	ค่้กรณ์ฝ่่ายชนะคดำอ่าจยื�นคำาขอต่อศาลัปกครองชั�นต้น	
หรอืศาลัปกครองสัง้สัดุำ	แลัว้แตก่รณ์	่โดำยช่�แจงเหตผุลัอนัสัมควรที่่�ขอใหม้ก่ารปฏิบิตัติามคำาบงัคบั	แลัะใหศ้าลัปกครองสัง้สัดุำ	
พัิจารณ์าคำาขอแลัะม่คำาสัั�งตามที่่�เห็นสัมควร	 ที่ั�งน่�	 ตามหลัักเกณ์ฑ์์	 วิธ่การ	 แลัะเงื�อนไขที่่�กำาหนดำโดำยระเบ่ยบของ	
ที่่�ประชุมใหญ่ตลุัาการในศาลัปกครองสัง้สุัดำ	ซึ่ึ�งตอ่มาที่่�ประชุมใหญ่ตลุัาการในศาลัปกครองส้ังสุัดำไดำอ้อกระเบย่บ	ว่าดำว้ย	
การกำาหนดำคดำ่	 หลัักเกณ์ฑ์์	 วิธ่การ	 แลัะเงื�อนไขในการขอบังคับคดำ่ตามคำาพัิพัากษาศาลัปกครองชั�นต้น	 พั.ศ.	 ๒๕๖๐	
กำาหนดำคดำ่	หลัักเกณ์ฑ์์	วิธ่การ	แลัะเงื�อนไขในการขอบังคับคดำ่ตามคำาพัิพัากษาศาลัปกครองชั�นต้นโดำยไม่ต้องรอจนกว่า
คดำ่จะถ่ึงที่่�สัุดำ	 ซึ่ึ�งภายหลัังจากการบังคับใช้กฎหมายดำังกลั่าว	 ค่้กรณ์่ฝ่ายชนะคดำ่ไดำ้ยื�นคำาขอให้ม่การบังคับคดำ่ก่อนคดำ่
ถ่ึงที่่�สัุดำ	แลัะศาลัปกครองสั้งสัุดำไดำ้ม่คำาสัั�งให้ปฏิิบัติตามคำาพัิพัากษาศาลัปกครองชั�นต้นก่อนคดำ่จะถ่ึงที่่�สัุดำในหลัายคดำ่
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๕. การใช้ีมาติรการปรับัห่น่วยงานทางปกครองห่ร้อเจ้าห่น้าท่�ของรัฐ 
ท่� ไม่ปฏิิบััติิติามคำาบัังคับั ห่ร้อปฏิิบััติิล่าช้ีาเกินสมควร

ตามมาตรา	 ๗๐	 วรรคหนึ�ง	 แห่งพัระราชบัญญัติจัดำตั�งศาลัปกครองแลัะวิธ่พัิจารณ์าคดำ่ปกครอง	 พั.ศ.	 ๒๕๔๒	
บญัญัตใิห้คำาพิัพัากษาศาลัปกครองมผ่ลัผก้พันัค้ก่รณ์ท่ี่่�จะต้องปฏิิบัตติามคำาบงัคับนับแต่วนัที่่�กำาหนดำในคำาพัพิัากษาจนถึ่ง
วันที่่�คำาพัิพัากษานั�นถ่้กเปลั่�ยนแปลัง	แก้ไข	กลัับหรืองดำเสั่ย	แลัะตามมาตรา	๗๕/๔	กำาหนดำว่า	หากปรากฏิว่าหน่วยงาน
ที่างปกครองหรือเจ้าหน้าที่่�ของรัฐมิไดำ้ปฏิิบัติตามคำาบังคับให้ถ่้กต้องครบถ่้วนหรือปฏิิบัติลั่าช้าเกินสัมควร	ศาลัปกครอง
อาจม่คำาสัั�งให้หน่วยงานที่างปกครองหรือเจ้าหน้าท่ี่�ของรัฐชำาระค่าปรับต่อศาลัตามจำานวนที่่�สัมควรได้ำ	 ประกอบกับ
ระเบ่ยบของที่่�ประชุมใหญ่ตุลัาการในศาลัปกครองสั้งสุัดำ	 ว่าดำ้วยหลัักเกณ์ฑ์์	 วิธ่การแลัะเงื�อนไขในการปรับหน่วยงาน	
ที่างปกครองหรือเจ้าหน้าท่ี่�ของรัฐท่ี่�มิได้ำปฏิิบัติตามคำาบังคับของศาลัปกครองให้ถ่้กต้องครบถ่้วนหรือปฏิิบัติลั่าช้า	
เกนิสัมควร	พั.ศ.	๒๕๖๐	ไดำก้ำาหนดำหลักัเกณ์ฑ์	์วธ่ิการ	แลัะเงื�อนไขในการปรบัหนว่ยงานที่างปกครองหรอืเจา้หนา้ที่่�ของรัฐ	
ดำังกลั่าว	 ซึ่ึ�งในช่วงระยะเวลัาท่ี่�ผ่านมาพับว่า	 ม่หน่วยงานที่างปกครองหรือเจ้าหน้าที่่�ของรัฐไม่ปฏิิบัติตามคำาบังคับหรือ
คำาสัั�งของศาลัปกครองหรือปฏิิบัติลั่าช้าเกินสัมควร	แลัะศาลัม่คำาสัั�งให้หน่วยงานที่างปกครองชำาระค่าปรับต่อศาลัแลั้ว

ที่ั�งน่�	 เพัื�อให้คำาพัิพัากษาหรือคำาสัั�งของศาลัปกครองม่ผลับังคับแก่ค่้กรณ์่ฝ่ายแพ้ัคดำ่	 แลัะสัามารถ่แก้ไขเย่ยวยา
ความเดำอืดำรอ้นเสัย่หายใหแ้กค่้ก่รณ์ฝ่า่ยชนะคดำไ่ดำอ้ยา่งแที่จ้รงิ	ซึ่ึ�งภายหลัังจากศาลัไดำใ้ช้มาตรการดำงักล่ัาวที่ำาใหจ้ำานวน
คดำ่ที่่�หน่วยงานที่างปกครองหรือเจ้าหน้าท่ี่�ของรัฐไม่ปฏิิบัติตามคำาบังคับ	 หรือปฏิิบัติลั่าช้าเกินสัมควรม่จำานวนลัดำลัง		
สั่งผลัให้ค้่กรณ์่ฝ่ายชนะคดำ่แลัะประชาชนที่ั�วไป	โดำยเฉพัาะในกรณ์่ที่่�เป็นคดำ่เก่�ยวกับประโยชน์สัาธารณ์ะไดำ้รับการแก้ไข
เย่ยวยาโดำยผลัของคำาพัิพัากษาหรือคำาสัั�งของศาลัปกครองไดำ้อย่างรวดำเร็วขึ�น

๖. การเสริมสร้างประสิทธิภาพัการปฏิิบััติิงานด้านการบัังคับัคด่ปกครอง
สัำานกังานศาลัปกครองได้ำมก่ารจัดำที่ำาโครงการแลัะงานที่่�ช่วยสันบัสันุนการปฏิิบัตงิานด้ำานการบังคับคดำป่กครอง	

ไดำ้แก่	 การอบรมให้ความร้้แก่ตุลัาการศาลัปกครอง	 เจ้าพันักงานบังคับคดำ่แลัะเจ้าหน้าที่่�ที่่�ปฏิิบัติงานด้ำานการบังคับคดำ่
ปกครองเก่�ยวกับกฎหมายที่่�ม่การแก้ไขเพัิ�มเติม	 ขั�นตอนแลัะวิธ่การในการบังคับคดำ่ปกครองซึ่ึ�งเดำิมไม่ม่กำาหนดำไว้	 เช่น	
โครงการสัมัมนาบคุลัากรที่่�ปฏิบิตังิานดำา้นการบังคบัคดำป่กครองเก่�ยวกบัปญัหาขอ้ขดัำขอ้งในการปฏิบิตังิานตามกฎหมาย
แลัะระเบ่ยบท่ี่�แก้ไขใหม่	 รวมถึ่งการจัดำที่ำาค้่มือการปฏิิบัติงานของตุลัาการศาลัปกครองเก่�ยวกับการบังคับคดำ่ปกครอง	
แลัะการพััฒินาแลัะปรับปรุงระบบงานบังคับคดำ่ปกครองที่่�ใช้งานอย้่ในปัจจุบัน	 โดำยเฉพัาะการจัดำเก็บแลัะการสัืบค้น
ขอ้มล้ัการบังคับคดำป่กครองแลัะเพัื�อใหม้ข่ด่ำความสัามารถ่ในการประมวลัผลัแลัะรายงานผลัการดำำาเนนิงานใหส้ัอดำคลัอ้ง
กับภารกิจงานของสัำานักงานศาลัปกครองไดำ้อย่างม่ประสัิที่ธิภาพั
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รายงานการวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้้องคดำ่ปกครองเป็นสั่วนหนึ�งของการวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้้องคดำ่ปกครอง	
เพัื�อเสันอแนะแนวที่างการปรับปรุงวิธ่ปฏิิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐที่่�เก่�ยวข้อง	 ตามมาตรา	 ๗๗	 (๕)		
แห่งพัระราชบัญญัติจัดำตั�งศาลัปกครองแลัะวิธ่พัิจารณ์าคดำ่ปกครอง	พั.ศ.	๒๕๔๒

การวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้้องคดำ่ปกครองม่วัตถุ่ประสังค์หลัักเพัื�อเสันอแนะแนวที่างการแก้ไขหรือป้องกันเหตุ
แห่งการฟ้้องคดำ่ที่่�จะนำาเข้ามาสั้่การพัิจารณ์าของศาลัปกครอง	 ซึ่ึ�งอาจม่สัาเหตุมาจากการปฏิิบัติราชการของเจ้าหน้าที่่�
ของรัฐหรือหน่วยงานที่างปกครอง	หรือความบกพัร่องของตัวบที่กฎหมาย	ที่่�ที่ำาให้ม่ข้อพัิพัาที่มาสั้่ศาลัปกครอง	ภารกิจ
ของการวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้้องคดำ่ปกครองจึงเป็นไปเพืั�อศึกษาถ่ึงต้นเหตุของข้อพิัพัาที่ที่างปกครองในเรื�องต่าง	 ๆ	
แลัะศึกษาถึ่งแนวปฏิิบัติราชการที่างปกครองท่ี่�ศาลัปกครองไดำ้วางมาตรฐานการปฏิิบัติหน้าที่่�ราชการตามคำาวินิจฉัย
ของศาลัปกครอง	 อันจะที่ำาให้สั่วนราชการสัามารถ่นำาแนวที่างดำังกลั่าวไปเป็นแนวปฏิิบัติราชการที่่�ดำ่	 แลัะลัดำปริมาณ์	
ข้อพัพิัาที่ในเรื�องดำงักล่ัาวที่่�จะเข้ามาส่้ัศาลัปกครองในอนาคต	 กบัที่ั�งที่ำาให้การปฏิบิตัหิน้าที่่�ของหน่วยงานแลัะเจ้าหน้าที่่�	
ของรัฐเป็นมาตรฐานแลัะมป่ระสิัที่ธิภาพัมากยิ�งขึ�น	แลัะเป็นการเสัริมสัร้างหลัักธรรมาภิบาลัให้เกดิำขึ�นในการปฏิบัิตริาชการ	
ในภาพัรวม

จากข้างต้น	 เพัื�อให้เป็นประโยชน์อันเกิดำจากการวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้้องคดำ่อันไดำ้มาจากคำาพัิพัากษาของ	
ศาลัปกครอง	 จึงขอเสันอตัวอย่างของการวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้้องคดำ่	 (๑)	 แลัะแนวปฏิิบัติราชการที่างปกครอง	 (๒)		
กับที่ั�งคำาพัิพัากษา	คำาสัั�งศาลัปกครองสั้งสัุดำที่่�น่าสันใจ	(๓)	ตามลัำาดำับ

๑. วิเคราะห์่เห่ตุิแห่่งการฟ้้องคด่
โดำยในปี	 ๒๕๖๔	 สัำานักงานศาลัปกครองขอนำาเสันอตัวอย่างเหตุแห่งการฟ้้องคดำ่ปกครองที่่�น่าสันใจ		

จำานวน	๔	เรื�อง	ไดำแ้ก	่๑)	วเิคราะหเ์หตแุหง่การฟ้อ้งคดำป่ระเภที่เรื�องความรบัผดิำที่างลัะเมดิำ	๒)	วเิคราะหเ์หตแุหง่การฟ้อ้ง
คดำ่ประเภที่เรื�องวินัย	กรณ์่คณ์ะกรรมการ	ป.ป.ช.	ช่�ม้ลัความผิดำที่างวินัยฐานอื�นที่่�มิใช่ฐานทีุ่จริตต่อหน้าที่่�	๓)	วิเคราะห	์
เหตุแห่งการฟ้้องคดำ่ประเภที่เรื�องการประกอบกิจการวิที่ยุกระจายเส่ัยง	 วิที่ยุโที่รทัี่ศน์	 แลัะกิจการโที่รคมนาคม		
แลัะ	๔)	วิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้้องคดำ่ประเภที่เรื�องการบริหารงานบุคคลั

เรื�องท่� ๑ วิเคราะห์เหตุิแห่งการฟ้้องคด่ประเภทเรื�องความรับผู้ิดทางละเมิด กรณ่การกำาหนดจุดก่อสร�าง
สะพานคนเดินข้�าม (คำำ�พิิพิ�กษ�ศ�ลปกคำรองสููงสูุดที่่� อผ.๒๗๐/๒๕๖๔)

การใชง้านบนที่างสัายหลักัในปจัจบุนัมค่วามซัึ่บซ้ึ่อน	เนื�องมาจากการขยายตวัของชมุชนอย่างรวดำเรว็	ที่ำาใหเ้กดิำ
ปัญหาการร้องเร่ยนเก่�ยวกับสัิ�งอำานวยความสัะดำวกแลัะความปลัอดำภัยในการใช้งานบนที่างหลัวง	 โดำยเฉพัาะโครงการ
ก่อสัร้างอสัังหาริมที่รัพัย์ขนาดำใหญ่	 เช่น	 อาคารสัำานักงาน	 ศ้นย์การค้า	 หม่้บ้านจัดำสัรร	 โรงงานอุตสัาหกรรม	 ฯลัฯ		
แลัะอาจม่การขออนุญาตที่ำาที่างเชื�อมเข้าออกในเขตที่างหลัวงหรือที่างหลัวงชนบที่	 กรมที่างหลัวงแลัะกรมที่างหลัวง
ชนบที่จึงไดำ้กำาหนดำแนวที่างปฏิิบัติในการขออนุญาตตามมาตรา	๓๗	แห่งพัระราชบัญญัติที่างหลัวง	พั.ศ.	๒๕๓๕	เอาไว้		
ซึ่ึ�งจะก่อให้เกิดำผลักระที่บต่อการจราจรที่่�ใช้งานอย่้เป็นปกติบนที่างหลัวง	 เมื�อเจ้าของโครงการเปิดำดำำาเนินการต้อง	

๓. การวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้้องคด่ำปกครอง  
การวางหลัักกฎหมายแลัะแนวปฏิิบัติราชการที่างปกครอง 
แลัะคำาพิัพัากษา/คำาสัั� งศาลัปกครองส้ังสุัดำ 
ท่ี่� น่าสันใจ ปี ๒๕๖๔
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รับผิดำชอบในการป้องกันแลัะแก้ไขปัญหาที่างดำ้านการจราจรแลัะความปลัอดำภัยแลั้วแต่กรณ์่	 จึงนำามาเสันอในเอกสัาร
การวิเคราะห์ผลักระที่บที่างดำ้านการจราจรน่�	คือ	การสัร้าง	“สัะพัานคนเดำินข้าม”	หรือที่่�เร่ยกที่่�เร่ยกว่า	“สัะพัานลัอย”	
ที่ั�งน่�	การก่อสัร้างสัะพัานลัอยนั�น	อาจดำำาเนินการโดำยเจ้าของโครงการผ้้ขออนุญาต	หรือโดำยหน่วยงานของรัฐผ้้พัิจารณ์า
อนุญาตดำ้วยการสันับสันุนค่าใช้จ่ายจากเจ้าของโครงการผ้้ขออนุญาตก็ไดำ้	 แต่ดำ้วยเหตุที่่�ในปัจจุบันที่่�ดำินส่ัวนใหญ่ที่่�อย้่
บริเวณ์ริมที่างหลัวงหรือที่างหลัวงชนบที่นั�น	 เป็นท่ี่�ดำินที่่�ม่เจ้าของหรือผ้้ครอบครองอย้่	 ดำังนั�น	 เมื�อจะม่การก่อสัร้าง
สัะพัานลัอย	ก็จะม่ผ้้ที่่�ไดำ้รับผลักระที่บจากการที่่�บันไดำขึ�นลังของสัะพัานลัอยไปปิดำบังหน้าที่่�ดำิน	หรือม่ราวเหลั็กป้องกัน	
ความปลัอดำภัยบริเวณ์ที่างขึ�นลังสัะพัานลัอยนั�น	ที่ำาให้ไม่สัามารถ่ที่ำาที่างเชื�อมเข้าออกที่่�ดิำนของตนได้ำ	อันเป็นการเสืั�อมสิัที่ธิ	
ในการใช้ที่่�ดิำนของตน	 อ่กทัี่�งยังที่ำาให้ท่ี่�ดิำนนั�นเสัื�อมราคาลังอ่กด้ำวย	 แลัะโดำยเหตุที่่�การกำาหนดำจุดำก่อสัร้างสัะพัานลัอย
แลัะการก่อสัร้างสัะพัานลัอยนั�น	 ศาลัปกครองสั้งสุัดำไดำ้ม่คำาวินิจฉัยไว้แล้ัวว่าเป็น	 “การกระที่ำาอื�นใดำ”	 ของหน่วยงาน	
ที่างปกครองหรือเจา้หนา้ที่่�ของรัฐ	(คำาสัั�งศาลัปกครองสัง้สุัดำที่่�	๙๓/๒๕๔๕)	ผ้้ที่่�ไดำร้บัความเดืำอดำรอ้นหรือเสัย่หายจากการ	
กำาหนดำจุดำก่อสัร้างแลัะการก่อสัร้างสัะพัานลัอยจึงอาจนำาคดำ่มาฟ้้องต่อศาลัปกครองเพัื�อขอให้ศาลัม่คำาพัิพัากษาหรือ
คำาสัั�งห้ามการก่อสัร้างสัะพัานลัอยนั�น	 อันเป็นคดำ่พิัพัาที่เก่�ยวกับการกระที่ำาของหน่วยงานที่างปกครองหรือเจ้าหน้าที่่�
ของรัฐตามมาตรา	๙	วรรคหนึ�ง	 (๑)	แห่งพัระราชบัญญัติจัดำตั�งศาลัปกครองแลัะวิธ่พัิจารณ์าคดำ่ปกครอง	พั.ศ.	๒๕๔๒	
(คำาสัั�งศาลัปกครองส้ังสัุดำท่ี่�	 ๑๔๔/๒๕๔๕)	 หรือขอให้ศาลัม่คำาพัิพัากษาหรือคำาสัั�งให้ย้ายจุดำก่อสัร้างสัะพัานลัอยหรือ
รื�อถ่อนสัะพัานลัอยนั�นออกไปจากบริเวณ์หน้าท่ี่�ดำินของตน	 อันเป็นคดำ่พัิพัาที่เก่�ยวกับการกระที่ำาลัะเมิดำของหน่วยงาน	
ที่างปกครองหรือเจ้าหน้าที่่�ของรฐัอนัเกิดำจากการใช้อำานาจตามกฎหมายตามมาตรา	๙	วรรคหนึ�ง	(๓)	แหง่พัระราชบญัญตั	ิ
เดำ่ยวกัน	(คำาสัั�งศาลัปกครองสั้งสัุดำที่่�	๑๑/๒๕๔๗)

ปัจจุบันม่โครงการก่อสัร้างอสัังหาริมที่รัพัย์ขนาดำใหญ่เกิดำขึ�นเป็นจำานวนมาก	 ซึ่ึ�งเมื�อจะเปิดำดำำาเนินการต้อง	
รบัผดิำชอบในการปอ้งกนัแลัะแกไ้ขปญัหาที่างดำา้นการจราจรแลัะความปลัอดำภยัแลัว้แตก่รณ์	่โดำยกรณ์ห่นึ�งในการปอ้งกนั
แลัะแกไ้ขปญัหาที่างดำา้นการจราจรที่่�โครงการขนาดำใหญต่อ้งจดัำใหม้ก็่คอืการสัร้างสัะพัานลัอย	ดำงันั�น	จงึอาจมผ้้่ที่่�ไดำร้บั	
ผลักระที่บจากการก่อสัร้างสัะพัานลัอยคนเดำนิข้ามที่่�เป็นส่ัวนหนึ�งของการบรกิารสัาธารณ์ะ	ซึ่ึ�งศาลัปกครองได้ำมค่ำาพัพิัากษา	
วางแนวที่างเก่�ยวกับการกำาหนดำการก่อสัร้างสัะพัานลัอย	 ดัำงจะเห็นไดำ้จากการวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้้องคดำ่เก่�ยวกับ	
การก่อสัร้างสัะพัานลัอยในรายงานฉบับน่�	

๑.๑ สรุปข้�อเท็จจริง
	 	 ผ้ฟ้้อ้งคดำเ่ป็นเจา้ของกรรมสิัที่ธิ�ที่่�ดำนิมโ่ฉนดำ	ซึ่ึ�งที่่�ดำนิแปลังดัำงกล่ัาวได้ำถ่ก้เวนคืนตัดำเปน็ถ่นนสัายตากสิัน	-		

เพัชรเกษม	ปัจจุบันใช้ชื�อว่าถ่นนกัลัปพัฤกษ์	ที่ำาให้ที่่�ดำินดำังกลั่าวถ่้กแบ่งเป็น	๒	แปลัง	 เมื�อวันที่่�	๑๒	กันยายน	๒๕๕๙		
ผ้ฟ้้อ้งคดำพ่ับวา่	กรมที่างหลัวงชนบที่	(ผ้ถ้่ก้ฟ้อ้งคดำ)่	ไดำก้อ่สัรา้งสัะพัานลัอยคนขา้มถ่นนกลััปพัฤกษบ์ริเวณ์ที่่�ตดิำกบัที่่�ดิำนของ	
ผ้้ฟ้้องคดำ่ที่ั�งสัองแปลัง	โดำยไดำ้ก่อสัร้างเสัาคอนกร่ตจำานวน	๑	ต้น	เพัื�อรองรับสัะพัานแลัะที่างขึ�นลังบริเวณ์หน้าที่่�ดำินของ
ผ้้ฟ้้องคดำแ่ปลังดำ้านทิี่ศใต้	 ที่ำาให้สัะพัานแลัะที่างขึ�นลังปิดำบังหน้าที่่�ดิำนแปลังดำังกลั่าวที่ั�งหมดำ	 แลัะก่อสัร้างเสัาคอนกร่ต
จำานวน	๑	ต้น	เพัื�อรองรับสัะพัานแลัะที่างขึ�นลังบริเวณ์หน้าที่่�ดำินของผ้้ฟ้้องคดำ่แปลังดำ้านที่ิศเหนือ	โดำยก่อสัร้างห่างจาก
หนา้ที่่�ดิำนประมาณ์	๕	เมตร	มบั่นไดำขึ�นลังปดิำบังหน้าที่างเข้าออกที่่�ดิำนของผ้ฟ้้อ้งคดำ	่ผ้ฟ้้อ้งคดำเ่หน็วา่การกอ่สัรา้งสัะพัานลัอย	
คนข้ามของผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่เป็นการปิดำกั�นที่างเข้าออกที่่�ดำินที่ั�ง	๒	แปลังของผ้้ฟ้้องคดำ่	ที่ำาให้ผ้้ฟ้้องคดำ่ไดำ้รับความเดำือดำร้อน
ไม่ม่ที่างให้รถ่ยนต์เข้าออกสั้่ถ่นนกัลัปพัฤกษ์ไดำ้	แลัะไม่สัามารถ่ใช้ประโยชน์ที่่�ดำินที่ั�ง	๒	แปลังไดำ้เหมือนเดำิม	ที่ำาให้ที่่�ดำิน
เสัื�อมค่าแลัะราคาที่่�ดำินลัดำลัง	ซึ่ึ�งเป็นการใช้สัิที่ธิที่่�ม่แต่จะที่ำาให้เกิดำความเสั่ยหายแก่ผ้้ฟ้้องคดำ่	จึงนำาคดำ่มาฟ้้องขอให้ศาลั	
มค่ำาพิัพัากษาหรอืคำาสัั�งให้ผ้ถ้่ก้ฟ้้องคดำย่กเลักิการก่อสัร้างสัะพัานลัอยคนข้ามถ่นนกลััปพัฤกษ์บรเิวณ์หน้าที่่�ดำนิของผ้ฟ้้้องคดำ่	
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๑.๒ สรุปคำาวินิจฉัยข้องศาลปกครองสูงสุด
	 	 ศาลัปกครองสัง้สัดุำพัจิารณ์าแลัว้เหน็วา่	กรมที่างหลัวงชนบที่	ผ้ถ้่ก้ฟ้อ้งคดำไ่ดำก้ำาหนดำจดุำกอ่สัรา้งสัะพัานลัอย	

คนข้ามบนถ่นนกัลัปพัฤกษ์	อันเป็นการดำำาเนินการตามอำานาจหน้าที่่�ของผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ตามที่่�กฎหมายให้อำานาจไว้	อ่กที่ั�ง	
ข้อเท็ี่จจริงยังปรากฏิว่า	เสัาคอนกรต่รองรับสัะพัานแลัะที่างขึ�นลังสัะพัานลัอยคนข้ามด้ำานทิี่ศเหนือไม่มส่่ัวนใดำของสัะพัานลัอย	
คนข้ามที่่�ปิดำบังหน้าท่ี่�ดำินแปลังดำ้านที่ิศเหนือของผ้้ฟ้้องคดำ่	 สัำาหรับที่างขึ�นลังบันไดำของสัะพัานลัอยคนข้ามบริเวณ์หน้า	
ที่่�ดำินแปลังดำ้านที่ิศใต้ของผ้้ฟ้้องคดำ่	 ผ้้ถ้่กฟ้้องคดำ่ไดำ้ม่การแก้ไขแบบก่อสัร้างดำ้วยการปรับแนวที่างขึ�นลังบันไดำ	 โดำยให้	
บันไดำที่างขึ�นลังช่วงจากด้ำานบนตัวสัะพัานถึ่งชานพัักยื�นเข้าไปด้ำานที่่�ดิำนของผ้้ฟ้้องคดำ่เป็นระยะ	 ๔.๓๐	 เมตร	 โดำยอย้่	
ในระดัำบสัง้จากพัื�นดำนิมากกวา่	๔	เมตร	แลัะที่อดำตวักลับัไปยงัที่่�ดำนิแปลังอื�นที่่�ติดำกบัที่่�ดิำนของผ้้ฟ้อ้งคดำจ่นถ่งึระดำบัดิำนแล้ัว	
แม้จะยังม่สั่วนที่่�บังหน้าที่่�ดำินของผ้้ฟ้้องคดำ่บ้างเป็นระยะที่างยาว	๑.๕๐	เมตร	แต่ที่่�ดำินดำังกลั่าวม่หน้ากว้างเป็นระยะที่าง	
ยาวที่ั�งหมดำ	 ๓๔.๓๐	 เมตร	 ผ้้ฟ้้องคดำ่จึงยังม่หน้าที่่�ดำินที่่�เหลัืออย่้ติดำถ่นนกัลัปพัฤกษ์พัอสัมควรแลัะเพ่ัยงพัอที่่�จะใช้
ประโยชน์ไดำ้อ่กเป็นระยะที่างยาว	 ๓๒.๘๐	 เมตร	 ผ้้ฟ้้องคดำ่จึงยังคงสัามารถ่ใช้ประโยชน์ในที่่�ดำินที่ั�งสัองแปลังของตนไดำ้	
ตามปกติ	 อย่างไรก็ดำ่	 เมื�อพิัจารณ์ากรณ่์ท่ี่�ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่กำาหนดำจุดำก่อสัร้างสัะพัานลัอยคนข้ามในบริเวณ์พัิพัาที่แลั้ว		
เห็นได้ำว่า	 แม้การก่อสัร้างสัะพัานลัอยคนข้ามจะเป็นประโยชน์ในด้ำานความปลัอดำภัยของประชาชนผ้้สััญจรไปมา	
ในบริเวณ์ดัำงกล่ัาวเป็นอย่างมากก็ตาม	แต่การที่่�ผ้้ถ่ก้ฟ้้องคดำก่ำาหนดำจุดำก่อสัร้างสัะพัานลัอยคนข้ามอย้ใ่กล้ักบัสัะพัานรถ่ยนต์	
ข้ามคลัองควายซึึ่�งอย้ติ่ดำกับที่่�ดิำนที่ั�งสัองแปลังของผ้้ฟ้้องคดำ	่ย่อมที่ำาให้ผ้้ฟ้้องคดำไ่ด้ำรบัผลักระที่บจากการไม่ได้ำรบัความสัะดำวก	
ในการเข้าออกจากท่ี่�ดิำนทัี่�งสัองแปลังพัอสัมควร	 โดำยผ้้ฟ้้องคด่ำอาจไม่ได้ำรับความเดืำอดำร้อนเสั่ยหายจากที่่�ดิำนแปลัง	
ดำา้นทิี่ศเหนือมากนักเมื�อเที่ย่บกับที่่�ดิำนแปลังด้ำานทิี่ศใต้	เนื�องจากหากผ้้ฟ้อ้งคดำจ่ะเข้าออกจากที่่�ดิำนแปลังด้ำานทิี่ศใต้เพัื�อไป	
ที่างถ่นนกาญจนาภิเษก	 ย่อมไดำ้รับผลักระที่บที่่�เกิดำจากการถ่้กบดำบังที่ัศนวิสััยในการใช้รถ่ใช้ถ่นน	 อันเกิดำจากการที่่�ม่	
ที่างขึ�นลังบนัไดำของสัะพัานลัอยคนขา้มกด่ำขวางดำา้นหนา้ที่่�ดำนิของผ้ฟ้้อ้งคดำอ่ย้	่ที่ำาใหท้ี่ศันวสัิัยในการมองเหน็ของผ้ฟ้้อ้งคดำ่	
เป็นไปอย่างยากลัำาบาก	 อ่กที่ั�งดำ้านซึ่้ายมือของที่่�ดิำนแปลังด้ำานที่ิศใต้ของผ้้ฟ้้องคดำ่เป็นสัะพัานรถ่ยนต์ข้ามคลัองควาย	
เมื�อผ้้ฟ้้องคดำ่จะเข้าออกจากท่ี่�ดำินดำ้านน่�	 ซึ่ึ�งม่ทัี่�งที่างขึ�นลังบันไดำของสัะพัานลัอยคนข้ามอย้่ฝั�งขวามือของที่่�ดำินแลัะม่ที่ั�ง
สัะพัานรถ่ยนตข์า้มคลัองควายอย้ฝ่ั�งซึ่า้ยมอืของที่่�ดำนิในระยะไมห่า่งกนัมากนกั	อนัเปน็การบดำบงัที่ศันวสิัยัในการใชท้ี่าง	
ของผ้้ฟ้้องคดำ่	 ที่ำาให้ผ้้ฟ้้องคดำ่ต้องใช้ความระมัดำระวังในการเข้าออกจากที่่�ดำินแปลังดำ้านที่ิศใต้มากกว่าปกติ	 จึงเห็นว่า	
หากผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ขยับจุดำก่อสัร้างสัะพัานลัอยคนข้ามออกไปเพัื�อให้ม่ระยะห่างจากสัะพัานรถ่ยนต์ข้ามคลัองควาย	
มากกวา่น่�	ยอ่มจะที่ำาใหป้ระชาชนผ้ส้ัญัจรไปมาไดำร้บัความสัะดำวกแลัะความปลัอดำภยัไมต่า่งจากจดุำที่่�ผ้ถ้่ก้ฟ้อ้งคดำก่ำาหนดำ
ไว้เดำิม	 อ่กที่ั�งยังไม่ก่อให้เกิดำความเดำือดำร้อนเสั่ยหายแก่ผ้้ฟ้้องคดำ่ดำ้วย	 การกำาหนดำจุดำก่อสัร้างสัะพัานลัอยคนข้ามของ	
ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ในบริเวณ์พัิพัาที่จึงถื่อเป็นการใช้ดำุลัพิันิจโดำยไม่สัมเหตุสัมผลั	 แต่การใช้ดำุลัพัินิจโดำยไม่สัมเหตุสัมผลัของ	
ผ้ถ้่ก้ฟ้้องคดำใ่นการกำาหนดำจดุำกอ่สัรา้งสัะพัานลัอยคนข้ามดัำงกล่ัาวยงัไมไ่ดำร้า้ยแรงถ่งึขนาดำที่่�เปน็การใชด้ำลุัพันิจิโดำยมชิอบ	
แลัะที่ำาให้การก่อสัร้างสัะพัานลัอยคนข้ามเป็นการกระที่ำาโดำยไม่ชอบดำ้วยกฎหมาย	 รวมที่ั�งไม่ไดำ้เป็นการใช้อำานาจ	
ตามกฎหมายซึ่ึ�งมแ่ตจ่ะที่ำาใหเ้กดิำความเสัย่หายแกผ่้ฟ้้อ้งคดำต่ามมาตรา	๔๒๑	แหง่ประมวลักฎหมายแพัง่แลัะพัาณ์ชิย	์อก่ที่ั�ง		
เมื�อพิัจารณ์าเปร่ยบเที่่ยบโดำยชั�งนำ�าหนักระหว่างประโยชน์ที่่�ประชาชนผ้้สััญจรไปมาในชุมชนจะได้ำรับอันเป็นประโยชน์
สัาธารณ์ะจากการก่อสัร้างสัะพัานลัอยคนข้ามกับผลักระที่บของผ้้ฟ้้องคดำ่ต่อการใช้ที่่�ดำินแล้ัว	 เห็นได้ำว่า	 การก่อสัร้าง
สัะพัานลัอยคนข้ามยอ่มมส่ัดัำส่ัวนที่่�เป็นประโยชน์แกช่มุชนโดำยรวมอันเป็นประโยชน์สัาธารณ์ะมากกว่าผลักระที่บในการ
ใช้ที่่�ดำินของผ้้ฟ้้องคดำ่ซึ่ึ�งอาจจะม่อย้่บ้าง	อันถ่ือไดำ้ว่าเป็นไปตามหลัักความไดำ้สััดำสั่วนแลั้ว

	 	 นอกจากนั�น	การที่่�ผ้ถ้่ก้ฟ้อ้งคดำป่รบัรป้แบบที่างขึ�นลังสัะพัานลัอยคนขา้มดำา้นที่ศิใตเ้พัื�อไมใ่หก้ด่ำขวางหนา้	
ที่่�ดำินของผ้้ฟ้้องคดำ่จนที่ำาให้ผ้้ฟ้้องคดำ่ไดำ้รับความเดำือดำร้อนเส่ัยหายเกินกว่าท่ี่�ควรจะเป็น	 จึงเป็นการเลัือกใช้มาตรการ	
ที่่�จำาเปน็แลัะสัมัฤที่ธผิลัตามวตัถ่ปุระสังคข์องกฎหมายใหเ้กดิำประโยชนแ์กส่่ัวนรวมหรือประโยชนส์ัาธารณ์ะมากที่่�สัดุำ	แลัะ
เกิดำความเสั่ยหายหรือกระที่บกระเที่ือนต่อผ้้ฟ้้องคดำ่น้อยที่่�สัุดำ	ดำังนั�น	การที่่�ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่กำาหนดำจุดำก่อสัร้างสัะพัานลัอย	
คนข้ามบนถ่นนกัลัปพัฤกษ์บริเวณ์ด้ำานหน้าที่่�ดิำนที่ั�งสัองแปลังของผ้้ฟ้้องคดำ่จึงไม่เป็นการกระที่ำาลัะเมิดำต่อผ้้ฟ้้องคดำ่	
ตามมาตรา	๔๒๐	แห่งประมวลักฎหมายแพั่งแลัะพัาณ์ิชย์	พัิพัากษายืน
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๑.๓ บทวิเคราะห์คำาวินิจฉัย
	 	 คดำ่น่�ศาลัปกครองสั้งสุัดำได้ำม่คำาวินิจฉัยไว้อย่างชัดำเจนว่า	 การกำาหนดำจุดำก่อสัร้างสัะพัานลัอยที่่�พิัพัาที่

เปน็การใชด้ำลุัพิันจิโดำยไมส่ัมเหตผุลั	แตศ่าลัปกครองสัง้สัดุำไดำน้ำาเอาหลักัความไดำส้ัดัำสัว่น	(Principle	of	Proportionality)		
มาพัิจารณ์าโดำยเปร่ยบเที่่ยบชั�งนำ�าหนักระหว่างประโยชน์ที่่�ชุมชนโดำยรวมจะได้ำรับอันเป็นประโยชน์สัาธารณ์ะจากการ
ก่อสัร้างสัะพัานลัอย	กับผลักระที่บของผ้้ฟ้้องคดำ่ต่อการใช้ที่่�ดำิน	ประกอบกับการที่่�ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ไดำ้ปรับร้ปแบบที่างขึ�นลัง	
สัะพัานลัอยบางสั่วนเพัื�อไม่ให้ผ้้ฟ้้องคดำ่ไดำ้รับความเดำือดำร้อนเสั่ยหายเกินกว่าที่่�ควรจะเป็น	ซึ่ึ�งศาลัปกครองสั้งสัุดำเห็นว่า	
เป็นการเลืัอกใช้มาตรการท่ี่�จำาเป็นแลัะสััมฤที่ธิผลัตามวัตถุ่ประสังค์ของกฎหมายให้เกิดำประโยชน์แก่สั่วนรวมหรือ
ประโยชน์สัาธารณ์ะมากที่่�สุัดำ	 แลัะเกิดำความเสั่ยหายหรือกระที่บกระเทืี่อนต่อผ้้ฟ้้องคดำ่น้อยที่่�สุัดำ	 อันเป็นไปตามหลััก
ความได้ำสััดำส่ัวนแล้ัว	 ดัำงนั�น	 การกำาหนดำจุดำก่อสัร้างสัะพัานลัอยพิัพัาที่ในคดำ่น่�จึงไม่ขัดำต่อหลัักการกระที่ำาที่างปกครอง
ต้องชอบดำ้วยกฎหมาย	 (le	 principe	 de	 légalité)	 แลัะไม่เป็นการกระที่ำาลัะเมิดำต่อผ้้ฟ้้องคดำ่	 ซึ่ึ�งคำาวินิจฉัยของ	
ศาลัปกครองสั้งสัุดำในคดำ่น่�ม่ความเหมาะสัมที่ั�งในที่างกฎหมาย	 ในที่างการบริหาร	 ในที่างการใช้จ่ายงบประมาณ์		
รวมตลัอดำถ่ึงในที่างสัังคมดำ้วย

	 	 อย่างไรก็ดำ่	 โดำยที่่�คดำ่น่�ผ้้ฟ้้องคดำ่ม่คำาขอเพั่ยงขอให้ศาลัม่คำาพัิพัากษาหรือคำาสัั�งให้ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ยกเลัิก	
การก่อสัร้างสัะพัานลัอยคนข้ามถ่นนกัลัปพัฤกษ์บริเวณ์หน้าที่่�ดิำนของผ้้ฟ้อ้งคดำ	่ผ้้ฟ้อ้งคดำมิ่ได้ำมค่ำาขอให้ศาลัมค่ำาพัพิัากษา	
หรือคำาสัั�งให้ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ชดำใช้ค่าสิันไหมที่ดำแที่นความเส่ัยหายจากการท่ี่�ที่่�ดิำนของตนต้องเสืั�อมสิัที่ธิในการใช้ประโยชน์
หรอืเสัื�อมราคาลัง	ใหแ้กผ่้ฟ้้อ้งคดำแ่ตอ่ยา่งใดำ	ที่ั�งน่�	ในคดำลั่ักษณ์ะเดำย่วกนักบัคดำน่่�	ดำงัเชน่ คดก่ารกอ่สร�างดา่นชั�งนำ�าหนกั 
บังหน�าท่�ดิน ติามคำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่� อ.๒๙/๒๕๕๗ ที่่�ศาลัปกครองส้ังสุัดำได้ำพัิพัากษาว่าหากผ้้ฟ้้องคดำ่
ไดำม้ค่ำาขอให้ศาลัมค่ำาพัพิัากษาหรือคำาสัั�งให้ผ้ถ้่ก้ฟ้อ้งคดำช่ดำใช้คา่สิันไหมที่ดำแที่นให้แก่ผ้ฟ้้อ้งคดำเ่พัิ�มเติมจากคำาขอให้ศาลั	
ม่คำาพัิพัากษาหรือคำาสัั�งให้ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ย้ายดำ่านชั�งนำ�าหนักออกไปจากบริเวณ์หน้าที่่�ดำินของตนดำ้วย	เช่นน่�แลั้ว	แม้ในการ
วินิจฉัยคดำ่ของศาลั	ศาลัจะพัิจารณ์าแลั้วเห็นว่าการก่อสัร้างดำ่านชั�งนำ�าหนักนั�นชอบดำ้วยกฎหมายแลัะไม่เป็นการกระที่ำา
ลัะเมิดำต่อผ้้ฟ้้องคดำ่ก็ตาม	 แต่เมื�อการก่อสัร้างดำ่านชั�งนำ�าหนักดำังกลั่าวที่ำาให้ผ้้ฟ้้องคดำ่ต้องรับภาระความไม่สัะดำวกในการ	
เขา้ออกสั้ท่ี่่�ดิำนของตน	ในขณ์ะที่่�เจ้าของหรือผ้้ครอบครองที่่�ดิำนอื�นในบริเวณ์ใกล้ัเคย่งไม่ตอ้งรับภาระดัำงกล่ัาว	ซึ่ึ�งกรณ์เ่ช่นน่�	
ถ่อืเป็นความรับผดิำอย่างอื�นที่่�ผ้้ถ่ก้ฟ้้องคดำต้่องชดำเชยความไม่สัะดำวกดัำงกล่ัาวแก่ผ้ฟ้้้องคดำ	่อันเป็นไปตามหลักัความเสัมอภาค	
ในการรับภาระของรัฐ	(l’égalité	devant	les	charges	publiques)	แต่เมื�อเที่่ยบกับคดำ่น่�ผ้้ฟ้้องคดำ่มิไดำ้ม่คำาขอเช่นนั�น		
ศาลัปกครองสั้งสัุดำจึงชอบที่่�จะพัิพัากษายืนตามคำาพัิพัากษาของศาลัปกครองชั�นต้นที่่�ยกฟ้้องผ้้ฟ้้องคดำ่

๑.๔ บทวิเคราะห์เหติุแห่งการฟ้้องคด่
	 	 หากพัจิารณ์าจากสัรปุขอ้เที่จ็จรงิแลัะคำาวนิจิฉยัของศาลัปกครองส้ังสัดุำในคดำน่่�	จะเหน็ไดำว้า่	วตัถ่แุหง่คดำ่	

ซึ่ึ�งเปน็เหตใุหผ้้ฟ้้้องคดำม่าขอความเปน็ธรรมจากศาลัปกครอง	คอื	การกอ่สัรา้งสัะพัานลัอย	แตห่ากพัจิารณ์าจากขอ้เที่จ็จรงิ	
ที่่�ปรากฏิในคำาอุที่ธรณ์์ของผ้้ฟ้้องคดำ่จะเห็นไดำ้ว่า	 ผ้้ฟ้้องคดำ่เคยยื�นคำาขออนุญาตที่ำาที่างเชื�อมเข้าออกที่่�ดำินของผ้้ฟ้้องคดำ่	
ดำา้นที่ศิเหนอืตั�งแตว่นัที่่�	๑๙	พัฤษภาคม	๒๕๕๔	กอ่นที่่�บรษิทัี่	จ.	จะยื�นคำาขออนญุาตที่ำาที่างเชื�อมเมื�อวนัที่่�	๒๒	ตลุัาคม	๒๕๕๗		
แต่ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ยังมิไดำ้พัิจารณ์าอนุญาตให้ผ้้ฟ้้องคดำ่	ในขณ์ะที่่�ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ใช้เวลัาเพั่ยง	๑๑	เดำือน	ก็อนุญาตให้บริษัที่	จ.		
ที่ำาที่างเชื�อมแลัะสัะพัานลัอยคนข้ามได้ำ	แลัะสัดุำท้ี่ายแล้ัว	ผ้ถ้่ก้ฟ้้องคดำย่งัได้ำที่ำาราวกนัชนอนัตรายปิดำบงัหน้าที่่�ดำนิของผ้ฟ้้้องคดำ่	
ที่ั�งสัองฟ้ากถ่นน	สั่งผลัให้ผ้้ฟ้้องคดำ่ไม่สัามารถ่เข้าออกที่างหลัวงจากที่่�ดำินของตนไดำ้เลัย	ซึ่ึ�งผ้้ฟ้้องคดำ่เห็นว่า	การกระที่ำา
ของผ้้ถ่้กฟ้้องคด่ำดัำงกล่ัาวเป็นการเลืัอกปฏิิบัติโดำยไม่เป็นธรรม	 ที่ั�งน่�	 หากพิัจารณ์าในเชิงการบริหารจัดำการการจราจร
แลัะความปลัอดำภัยในการใช้รถ่ใช้ถ่นน	รวมที่ั�งในที่างงบประมาณ์ของรัฐแลั้ว	จะเห็นไดำ้ว่า	การที่่�ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่พัิจารณ์า
อนุญาตให้บริษัที่	 จ.	 ซึ่ึ�งดำำาเนินโครงการก่อสัร้างอาคารชุดำพัักอาศัย	 (คอนโดำมิเน่ยม)	 ที่่�เป็นโครงการอสัังหาริมที่รัพัย	์
ขนาดำใหญท่ี่่�จะมผ้้่พักัอาศยัจำานวนมาก	ที่ำาที่างเชื�อมเขา้ออกที่างหลัวง	แลัะกำาหนดำใหก้อ่สัร้างสัะพัานลัอยโดำยผ้ถ้่ก้ฟ้อ้งคดำ่	
เป็นผ้้ดำำาเนินการก่อสัร้างด้ำวยการสันับสันุนค่าใช้จ่ายของบริษัที่	 จ.	 ย่อมเป็นการดำำาเนินการที่่�เป็นประโยชน์ที่ั�งต่อคน
สั่วนใหญ่อันเป็นประโยชน์ต่อสั่วนรวม	ต่อผ้้ใช้รถ่ใช้ถ่นนอันเป็นประโยชน์สัาธารณ์ะ	แลัะต่องบประมาณ์ของรัฐอันเป็น
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ประโยชน์ตอ่แผ่นดิำน	ในขณ์ะที่่�การพิัจารณ์าอนุญาตให้ผ้ฟ้้อ้งคดำท่ี่ำาที่างเชื�อมเข้าออกที่างหลัวงนั�น	เปน็ประโยชน์เพัย่งต่อ	
ผ้้ฟ้้องคดำ่เที่่านั�น	 แลัะการท่ี่�ที่างขึ�นลังของสัะพัานลัอยปิดำบังหน้าที่่�ดำินของผ้้ฟ้้องคดำ่บางสั่วน	 แลัะม่ราวกันชนอันตราย
ปิดำบังหน้าที่่�ดำินตลัอดำแนว	ก็เป็นความเสั่ยหายต่อผ้้ฟ้้องคดำ่เพั่ยงคนเดำ่ยวเที่่านั�นเช่นกัน	ดำ้วยเหตุน่�	การดำำาเนินการของ	
ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่จึงไม่ถ่ือเป็นการเลัือกปฏิิบัติโดำยไม่เป็นธรรมแต่อย่างใดำ	 อย่างไรก็ดำ่	 คดำ่น่�ผ้้ฟ้้องคดำ่กล่ัาวอ้างในคำาคัดำค้าน	
คำาให้การว่า	 บริเวณ์ท่ี่�จะก่อสัร้างสัะพัานลัอยพิัพัาที่สัามารถ่ก่อสัร้างให้ห่างจากสัะพัานข้ามคลัองควายไปได้ำอ่ก	
หลัายสัิบเมตร	 แลัะอย้่บริเวณ์หน้าคอนโดำมิเน่ยมของบริษัที่	 จ.	 ซึ่ึ�งศาลัปกครองสั้งสัุดำไดำ้ม่คำาวินิจฉัยไว้อย่างชัดำเจนว่า		
หากผ้้ถ่ก้ฟ้้องคดำข่ยบัจดุำก่อสัร้างสัะพัานลัอยคนข้ามออกไปเพัื�อให้มร่ะยะห่างจากสัะพัานรถ่ยนต์ข้ามคลัองควายมากกว่าน่�		
ยอ่มจะที่ำาใหป้ระชาชนผ้ส้ัญัจรไปมาไดำร้บัความสัะดำวกแลัะความปลัอดำภยัไมต่า่งจากจดุำที่่�ผ้ถ้่ก้ฟ้อ้งคดำก่ำาหนดำไวเ้ดำมิ	อก่ที่ั�ง	
ยังไม่ก่อให้เกิดำความเดำือดำร้อนเสั่ยหายแก่ผ้้ฟ้้องคดำ่ดำ้วย	 แสัดำงให้เห็นไดำ้ว่าการกำาหนดำจุดำก่อสัร้างสัะพัานลัอยคนข้าม	
ของผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ในบริเวณ์พัิพัาที่ถ่ือเป็นการใช้ดำุลัพัินิจโดำยไม่สัมเหตุสัมผลั	 ซึ่ึ�งจากข้อเที่็จจริงดำังกลั่าวที่ำาให้เห็นไดำ้ว่า		
เหตุแห่งการฟ้้องคดำ่น่�นั�นเกิดำจาก	“ความไม่เสัมอภาค”	ในการไดำ้รับการพัิจารณ์าแลัะในการไดำ้รับภาระจากรัฐ	อันเป็น
เหติุท่�เกิดจากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ�าหน�าท่�ข้องรัฐอันเนื�องมาจากการใช้ดำุลัพัินิจที่่�ไม่เป็นธรรม

	 	 นอกจากนั�น	ดำังที่่�ไดำ้กลั่าวไปแลั้วในตอนต้นว่า	การใช้งานบนที่างสัายหลัักม่ความซึ่ับซึ่้อน	เนื�องมาจาก
การขยายตัวของชุมชนอย่างรวดำเร็ว	อก่ที่ั�งปจัจบุนัมโ่ครงการก่อสัร้างอสังัหาริมที่รัพัยข์นาดำใหญ่เพัิ�มขึ�นจำานวนมาก	แลัะ
ขยายตวัจากเขตเมอืงออกไปสั้เ่ขตชนบที่	ซึ่ึ�งอาจมเ่จา้ของหรอืผ้ค้รอบครองที่่�ดำนิที่่�ตอ้งไดำร้บัผลักระที่บจากการกอ่สัรา้ง
สัะพัานลัอยดำังเช่นผ้้ฟ้้องคดำ่ในคดำ่น่�เพัิ�มขึ�น	แลัะบุคคลัดำังกลั่าวก็อาจนำาคดำ่มาฟ้้องร้องเพัื�อขอพัึ�งบารม่ของศาลัปกครอง	
ในการให้ความเป็นธรรมประกอบกบัคดำพ่ัพิัาที่เก่�ยวกับการก่อสัร้างสัะพัานลัอยกเ็คยมก่รณ์ท่ี่่�ศาลัปกครองพัพิัากษาห้ามมิให้	
ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ก่อสัร้างสัะพัานลัอยแลัะรื�อถ่อนสัิ�งปลั้กสัร้างที่่�ไดำ้ดำำาเนินการไปแล้ัว	 (คำำ�พิิพิ�กษ�ศ�ลปกคำรองสููงสุูดที่่� 
อ.๒๓๕/๒๕๕๒)	หรอืใหผ้้ถ้้่กฟ้อ้งคดำแ่กไ้ขบนัไดำที่างขึ�นลังสัะพัานลัอย	(คำำ�พิพิิ�กษ�ศ�ลปกคำรองสููงสูดุที่่� อ.๑๔๙๑/๒๕๕๙) 
อันเป็นความเสั่ยหายต่องบประมาณ์แผ่นดำินไม่มากก็น้อย	อ่กที่ั�งอาจม่เจ้าหน้าที่่�ที่่�เก่�ยวข้องกับการก่อสัร้างสัะพัานลัอย
ต้องมารับผิดำในผลัแห่งความเสั่ยหายต่องบประมาณ์แผ่นดำินนั�น	 ดำังนั�น	 เพัื�อไม่ให้เกิดำความเสั่ยหายในลัักษณ์ะดำังกลั่าว		
จงึควรประสัานประโยชน์สัาธารณ์ะกับความเสัย่หายของปัจเจกชน	โดำยการนำาแนวที่างการเยย่วยาความเสัย่หายจากการ
กอ่สัรา้งดำา่นชั�งนำ�าหนกับงัหนา้ที่่�ดำนิตามคำาพัพิัากษาศาลัปกครองส้ังสุัดำ	ที่่�	อ.๒๙/๒๕๕๗	ซึ่ึ�งเปน็การเยย่วยาความเส่ัยหาย	
ให้แก่ผ้้ที่่�ไดำ้รับ	“ความไม่เสัมอภาค”	จากการไดำ้รับภาระจากรัฐ	มาใช้กับกรณ์่การก่อสัร้างสัะพัานลัอย	ซึ่ึ�งหากผ้้ที่่�ไดำ้รับ
ผลักระที่บจากการกอ่สัรา้งสัะพัานลัอยแลัะราวกนัชนอนัตรายบงัหนา้ที่่�ดำนิไดำร้บัการเยย่วยาความเส่ัยหายจากหนว่ยงาน	
ของรัฐที่่�เก่�ยวข้องตามจำานวนที่่�เกิดำจากการเจรจากันหรือตามจำานวนที่่�กำาหนดำไว้ในกฎหมายแล้ัว	 ย่อมจะเป็นการ	
ลัดำความเสั่ยหายที่่�บุคคลันั�นไดำ้รับ	รวมที่ั�งความไม่พัอใจที่่�เกิดำจากการไดำ้รับ	“ความไม่เสัมอภาค”	ในการพัิจารณ์าแลัะ
การไดำ้รับภาระจากรัฐไดำ้	 ส่ังผลัให้บุคคลันั�นไม่ต้องมาขอความเป็นธรรมจากศาลั	 แลัะจะเป็นการลัดำการฟ้้องคดำ่พัิพัาที่	
ที่่�เกิดำจากการก่อสัร้างสัะพัานลัอยในอนาคตไดำ้

	 	 อยา่งไรกด็ำ	่โดำยเหตทุี่่�ปจัจบุนัยงัไมม่ร่ะเบย่บกฎหมายหรอืมตคิณ์ะรฐัมนตรท่ี่่�กำาหนดำใหห้นว่ยงานของรฐั	
ที่่�เก่�ยวข้องสัามารถ่เย่ยวยาความเสั่ยหายให้แก่บุคคลัท่ี่�ได้ำรับความไม่เสัมอภาคในการได้ำรับภาระจากรัฐดัำงเช่นกรณ์่น่�	
ไดำ้ที่ำาให้หน่วยงานของรัฐไม่อาจดำำาเนินการไดำ้เพัราะไม่ม่กฎหมายให้อำานาจ	ดำังนั�น	จึงอาจกลั่าวไดำ้ว่า	เหติุแห่งการฟ้้อง
คด่ในลกัษณะน่�เกดิจากบทบญัญตัิขิ้องกฎหมาย	อก่ประการหนึ�งด้ำวย	ซึ่ึ�งสัมควรที่่�หน่วยงานของรัฐที่่�เก่�ยวขอ้งจะมก่าร
ดำำาเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในเรื�องน่�ต่อไป

๑.๕ ข้�อเสนอและแนวทางในการปฏิิบัติิราชการ
	 	 (๑)	 ในการก่อสัร้างสัะพัานลัอยเพัื�อประโยชน์ของคนส่ัวนรวม	แม้จะเป็นการก่อสัร้างในที่างหรือบนที่าง	มิได้ำ	

รกุลัำ�าที่่�ดำนิของบคุคลัใดำ	แตห่นว่ยงานที่่�ดำำาเนินการกต็อ้งคำานงึถ่งึความเดำอืดำรอ้นหรอืความไมเ่ปน็ธรรมที่่�เกดิำขึ�นแกบ่คุคลั
ที่่�เป็นเจ้าของหรือครอบครองท่ี่�ดำินในอันท่ี่�จะใช้ท่ี่�ดำินนั�นดำ้วย	 จึงควรกำาหนดำจุดำก่อสัร้างให้เหมาะสัมแลัะเป็นธรรมที่่�สัุดำ	

ส่วนท่�  ๒ ผลการดิ์ำาเน์นงานท่�สำาคัญั64 รายงานประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ศาลปกครองและสำำานักงานศาลปกครอง



โดำยคำานึงถึ่งการใช้ประโยชน์	 ความปลัอดำภัยของผ้้ใช้รถ่ใช้ถ่นน	 แลัะผ้้ที่่�ได้ำรับผลักระที่บจากการก่อสัร้างสัะพัานลัอย	
ประกอบกัน

	 	 (๒)	 ขอเสันอใหห้นว่ยงานที่่�เก่�ยวขอ้งกบัเรื�องดำงักลัา่ว	กรมที่างหลัวง	กระที่รวงคมนาคมไดำร้ว่มกนัพิัจารณ์า
หาแนวที่างในการแก้ไขการใช้กฎหมายที่่�ม่ในปัจจุบัน	หรือเพัิ�มเติมข้อกฎหมายที่่�เก่�ยวข้อง	 เพัื�อม่กลัไกในที่างกฎหมาย	
ที่่�จะไดำ้เย่ยวยาความเสั่ยหายแก่ผ้้ที่่�ไดำ้รับภาระจากการก่อสัร้างในเขตที่างในระยะยาว

สัำาหรับการวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้้องคดำ่ปกครองอ่ก	 จำานวน	 ๓	 เรื�อง		
สัามารถ่อ่านเพัิ�มเติมไดำ้ใน	QR	Code	ไดำ้แก่

เรื�องท่� ๒ วิเคราะห์เหติุแห่งการฟ้้องคด่ประเภทเรื�องวินัย	กรณ์่คณ์ะกรรมการ	
ป.ป.ช.	ช่�มล้ัความผิดำที่างวนิยัฐานอื�นที่่�มิใชฐ่านที่จุรติตอ่หนา้ที่่�	(คำาพัพิัากษาศาลัปกครอง
สั้งสัุดำที่่�	ฟ้.๗/๒๕๖๔,	ฟ้บ.๑๑/๒๕๖๓,	ฟ้บ.๑๕/๒๕๖๓	แลัะ	ฟ้บ.๓๒/๒๕๖๔)

เรื�องท่� ๓ วิเคราะห์เหติุแห่งการฟ้้องคด่ประเภทเรื�องการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเส่ยง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม	กรณ์่เจ้าหน้าที่่�ของรัฐไดำ้ม่คำาสัั�ง
ปฏิิเสัธการรับพิัจารณ์าคำาขอรับใบอนุญาตที่ดำลัองประกอบกิจการวิที่ยุกระจายเส่ัยง		
(คำาพัิพัากษาศาลัปกครองสั้งสัุดำที่่�	อ.๔๙/๒๕๖๔)

เรื�องท่� ๔ วเิคราะหเ์หติแุหง่การฟ้อ้งคดป่ระเภทเรื�องการบรหิารงานบุคคล	กรณ์่	
ฟ้้องขอให้เพิักถ่อนคำาสัั�งขององค์กรปกครองส่ัวนท้ี่องถ่ิ�นที่่�ยกเลิักคำาสัั�งที่่�ให้บรรจุแลัะ	
แต่งตั�งผ้ฟ้้้องคดำเ่ป็นพันกังานองค์กรปกครองส่ัวนท้ี่องถ่ิ�น	แลัะให้ผ้ฟ้้้องคดำก่ลับัสั้ส่ัถ่านะเดำมิ		
เนื�องจากการสัอบคัดำเลืัอกม่ข้อบกพัร่องในสัาระสัำาคัญ	 (คำาพัิพัากษาศาลัปกครองส้ังสุัดำ	
ที่่� 	 อบ.๓๙๘/๒๕๖๔,	 อบ.๓๙๕/๒๕๖๔,	 อบ.๒๕๐/๒๕๖๔,	 อบ.๒๑๗/๒๕๖๔		
แลัะ	อบ.๒๑๖/๒๕๖๔)

๒. แนวปฏิิบััติิราชีการทางปกครอง ปี ๒๕๖๔

๒.๑ แนวปฏิิบัติิราชการเก่�ยวกับการออกคำาสั�งให�นายกองค์การบริหารส่วนติำาบลและรองนายกองค์การ
บริหารส่วนติำาบลพ�นจากติำาแหน่ง (คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่� อร.๕๒/๒๕๖๔)

 การให�นายกองค์การบริหารส่วนติำาบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนติำาบลพ�นจากติำาแหน่ง 
ในกรณ่ท่�ม่พฤติิกรรมในทางทุจริติอันเป็นลักษณะติ�องห�ามท่�เป็นเหติุให�พ�นจากติำาแหน่งเป็นอำานาจข้องนายอำาเภอ 
ท่�จะสั�งให�นายกองคก์ารบรหิารสว่นติำาบลและรองนายกองคก์ารบรหิารสว่นติำาบลพ�นจากติำาแหนง่ ซึ่ึ�งติ�องดำาเนนิการ 
สอบสวนและวินจิฉัยโดยเร็วและถืึอว่าคำาวนิจิฉัยข้องนายอำาเภอเป็นท่�สดุ สว่นกรณท่่�นายกองค์การบริหารส่วนติำาบล 
และรองนายกองคก์ารบรหิารสว่นติำาบลกระทำาการฝ่า่ฝ่นืติอ่ความสงบเรย่บร�อยหรอืสวสัดภิาพข้องประชาชน หรอื
ละเลยไม่ปฏิิบัติิติามหรือปฏิิบัติิการไม่ชอบด�วยอำานาจหน�าท่� เมื�อนายอำาเภอได�ดำาเนินการสอบสวนแล�วปรากฏิว่า
บุคคลนั�นม่พฤติิการณ์ติามท่�ถึูกกล่าวหาจริง เป็นอำานาจข้องผูู้�ว่าราชการจังหวัดท่�จะสั�งให�นายกองค์การบริหาร
ส่วนติำาบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนติำาบลพ�นจากติำาแหน่ง

 สรปุคด ่ : ผ้ฟ้้้องคดำท่ี่ั�งสัองฟ้้องว่า	 ผ้ถ้้่กฟ้้องคดำ	่ (นายอำาเภอ)	 มค่ำาสัั�งให้ผ้ฟ้้้องคดำท่ี่ั�งสัองพ้ันจากตำาแหน่ง
เนื�องจากมห่นังสืัอร้องเรย่นขอความเป็นธรรมเนื�องจากองค์การบริหารส่ัวนตำาบลั	เลักิจ้างพันักงานจ้างที่ั�วไปแลัะพันักงานจ้าง	
ตามภารกิจในขณ์ะที่่�สััญญาจ้างยังไม่สัิ�นสัุดำ	 ผ้้ว่าราชการจังหวัดำตรวจสัอบข้อเที่็จจริงแลั้วพับว่ากรณ์่ม่ม้ลัให้ดำำาเนินการ	

https://bit.ly/3PdVSJa
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ตามระเบย่บกระที่รวงมหาดำไที่ย	ว่าด้ำวยการสัอบสัวนผ้บ้รหิารท้ี่องถ่ิ�น	รองผ้บ้รหิารท้ี่องถ่ิ�น	ประธานสัภาท้ี่องถ่ิ�น	รองประธาน	
สัภาที่้องถ่ิ�น	สัมาชิกสัภาที่้องถ่ิ�น	เลัขานุการผ้้บริหารที่้องถ่ิ�น	แลัะที่่�ปรึกษาผ้้บริหารที่้องถ่ิ�น	พั.ศ.	๒๕๕๔	ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่	
จึงม่คำาสัั�งแต่งตั�งคณ์ะกรรมการสัอบสัวนผ้้ฟ้้องคดำ่ทัี่�งสัองคณ์ะกรรมการสัอบสัวนเห็นว่า	 ผ้้ฟ้้องคดำ่ที่ั�งสัองม่พัฤติการณ์์
ในการแสัวงหาประโยชน์ที่่�มิควรไดำ้โดำยชอบดำ้วยกฎหมายเพัื�อตนเองหรือผ้้อื�น	 ม่ความผิดำต่อตำาแหน่งหน้าที่่�ราชการ	
ตามมาตรา	๑๕๗	แหง่ประมวลักฎหมายอาญา๑	ผ้ว้า่ราชการจงัหวัดำสุัรนิที่รพ์ัจิารณ์ารายงานการสัอบสัวนแล้ัว	จงึแจ้งให้	
ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่	ดำำาเนินการตามมาตรา	๖๔	วรรคสัอง	ประกอบมาตรา	๖๔	วรรคหนึ�ง	(๔)	มาตรา	๖๔/๑	แลัะมาตรา	๕๘/๑	
แห่ง	 พั.ร.บ.	 สัภาตำาบลัแลัะองค์การบริหารส่ัวนตำาบลั	พั.ศ.	 ๒๕๓๗	 ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่จึงม่คำาสัั�งให้ผ้้ฟ้้องคดำ่ที่ั�งสัองพ้ันจาก	
ตำาแหน่งนายกองค์การบริหารส่ัวนตำาบลั	 แลัะตำาแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่ัวนตำาบลั	 ผ้้ฟ้้องคดำ่ที่ั�งสัองเห็นว่า		
คำาสัั�งดำงักลัา่วไม่ชอบดำว้ยกฎหมาย	จงึฟ้อ้งขอใหศ้าลัมค่ำาพัพิัากษาหรอืคำาสัั�งเพักิถ่อนคำาสัั�งดำงักลัา่ว	ศาลปกครองสงูสดุ
วนิจิฉยัวา่ มล้ัเหตุความผิดำในคดำน่่�เปน็กรณ์ท่ี่่�นายอำาเภอมค่ำาสัั�งใหผ้้ฟ้้้องคดำทั่ี่�งสัองพ้ันจากตำาแหน่งนายกองค์การบริหาร
สัว่นตำาบลั	แลัะตำาแหนง่รองนายกองค์การบริหารส่ัวนตำาบลั	เนื�องจากมผ้้่รอ้งเรย่นว่าผ้ฟ้้อ้งคดำท่ี่ั�งสัองมพ่ัฤติการณ์ก์ดำดัำน	
หรือบ่บบังคับให้พันักงานจ้างลัาออกในระหว่างท่ี่�สััญญาจ้างยังไม่สิั�นสุัดำ	 แลัะพันักงานจ้างไม่ม่ความผิดำ	 โดำยประสังค์	
จะจดัำจ้างพัวกของตนเข้าที่ำางานในตำาแหน่งที่่�ว่าง	 กรณ์จ่งึถ่อืได้ำว่าผ้ฟ้้้องคดำท่ี่ั�งสัองมพ่ัฤตกิารณ์์ในที่างที่จุรติ	 อนัมล่ักัษณ์ะ	
ต้องห้ามตามมาตรา	๕๘/๑	แห่ง	พั.ร.บ.	สัภาตำาบลัแลัะองค์การบรหิารส่ัวนตำาบลั	พั.ศ.	๒๕๓๗๒	ซึ่ึ�งผ้ถ้่ก้ฟ้้องคดำจ่ะต้องดำำาเนนิการ	
สัอบสัวนแลัะวินิจฉัยโดำยเร็ว	 แลัะคำาวินิจฉัยของนายอำาเภอเป็นที่่�สัุดำ	 ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่จึงม่อำานาจสัอบสัวนแลัะวินิจฉัยให้	
ผ้ฟ้้อ้งคดำท่ี่่�	๑	พ้ันจากตำาแหน่งนายกองค์การบริหารส่ัวนตำาบลัตามมาตรา	๖๔	วรรคสัอง	แลัะมอ่ำานาจสัอบสัวนแลัะวินจิฉัย
ใหผ้้ฟ้้อ้งคดำท่ี่่�	๒	พัน้จากตำาแหนง่รองนายกองคก์ารบรหิารสัว่นตำาบลัตามมาตรา	๖๔/๑	วรรคสัาม	แหง่	พั.ร.บ.	สัภาตำาบลั	
แลัะองคก์ารบรหิารสัว่นตำาบลั	พั.ศ.	๒๕๓๗๓	การที่่�ผ้ถ้่ก้ฟ้อ้งคดำ	่อาศยัอำานาจตามบที่บญัญตัดิำงักลัา่วมค่ำาสัั�งใหผ้้ฟ้้อ้งคดำ่
ที่ั�งสัองพั้นจากตำาแหน่งนายกองค์การบริหารสั่วนตำาบลั	 แลัะตำาแหน่งรองนายกองค์การบริหารสั่วนตำาบลั	 ตามลัำาดำับ		
จึงชอบดำ้วยกฎหมาย	 แต่อย่างไรก็ตาม	 เมื�อคำาสัั�งให้ผ้้ฟ้้องคดำ่ที่ั�งสัองพั้นจากตำาแหน่งเป็นคำาสัั�งที่างปกครองตาม	
มาตรา	๕	แหง่	พั.ร.บ.	วธิป่ฏิบิตัริาชการที่างปกครอง	พั.ศ.	๒๕๓๙๔	แลัะคำาสัั�งที่างปกครองใชย้นัตอ่บคุคลัตั�งแตข่ณ์ะที่่�ผ้น้ั�น	

๑	 ประมวลักฎหมายอาญา
	 มาตรา	๑๕๗	บญัญตัวิา่	ผ้้ใดำเปน็เจ้าพันกังาน	ปฏิบิตัหิรอืลัะเวน้การปฏิิบตัหิน้าท่ี่�โดำยมชิอบ	เพืั�อใหเ้กดิำความเสัย่หายแกผ่้ห้นึ�งผ้ใ้ดำ		

หรือปฏิิบัติหรือลัะเว้นการปฏิิบัติหน้าที่่�โดำยทีุ่จริต	 ต้องระวางโที่ษจำาคุกตั�งแต่หนึ�งปีถึ่งสัิบปี	 หรือปรับตั�งแต่สัองหมื�นบาที่ถ่ึงสัองแสันบาที่	
หรือที่ั�งจำาที่ั�งปรับ

๒	 พัระราชบัญญัติสัภาตำาบลัแลัะองค์การบริหารสั่วนตำาบลั	พั.ศ.	๒๕๓๗
	 มาตรา	 ๕๘/๑	 บัญญัติว่า	 บุคคลัผ้้ม่สัิที่ธิสัมัครรับเลัือกตั�งเป็นนายกองค์การบริหารสั่วนตำาบลัต้องม่คุณ์สัมบัติแลัะไม่ม่ลัักษณ์ะ	

ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้ำวยการเลัอืกตั�งสัมาชกิสัภาท้ี่องถ่ิ�นหรอืผ้บ้รหิารท้ี่องถ่ิ�น	แลัะต้องมค่ณุ์สัมบตัแิลัะไม่มล่ักัษณ์ะต้องห้าม	ดำงัต่อไปน่�ด้ำวย
	 (๓)	 ไม่เป็นผ้้ม่พัฤติกรรมในที่างทุี่จริต	 หรือพ้ันจากตำาแหน่งสัมาชิกสัภาตำาบลั	 สัมาชิกสัภาท้ี่องถิ่�นคณ์ะผ้้บริหารท้ี่องถิ่�นหรือ	

ผ้้บริหารที่้องถิ่�น	 รองผ้้บริหารที่้องถ่ิ�นหรือเลัขานุการหรือที่่�ปรึกษาของผ้้บริหารที่้องถ่ิ�น	 เพัราะเหตุที่่�ม่สั่วนไดำ้เสั่ยไม่ว่าโดำยที่างตรงหรือ	
ที่างอ้อมในสััญญาหรือกิจการที่่�กระที่ำากับองค์กรปกครองสั่วนที่้องถ่ิ�นยังไม่ถ่ึงห้าปีนับถ่ึงวันรับสัมัครเลัือกตั�ง

๓	 พัระราชบัญญัติสัภาตำาบลัแลัะองค์การบริหารสั่วนตำาบลั	พั.ศ.	๒๕๓๗
	 มาตรา	๖๔	 วรรคสัอง	 บัญญัติว่า	 เมื�อม่ข้อสังสััยเก่�ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่ัวนตำาบลัสัิ�นสุัดำลังตาม	 (๔)	 หรือ	 (๕)		

ให้นายอำาเภอสัอบสัวนแลัะวินิจฉัยโดำยเร็ว	คำาวินิจฉัยของนายอำาเภอให้เป็นที่่�สัุดำ
	 มาตรา	 ๖๔/๑	 วรรคสัาม	 บัญญัติว่า	 ให้นำาความในวรรคสัองของมาตรา	 ๖๔	 มาใช้บังคับกับกรณ์่รองนายกองค์การบริหาร	

สั่วนตำาบลัแลัะเลัขานุการนายกองค์การบริหารสั่วนตำาบลัดำ้วยโดำยอนุโลัม
๔	 พัระราชบัญญัติวิธ่ปฏิิบัติราชการที่างปกครอง	พั.ศ.	๒๕๓๙
	 มาตรา	๕	บัญญัติว่า	“คำาสัั�งที่างปกครอง”	หมายความว่า	
	 (๑)	 การใช้อำานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่่�ที่่�ม่ผลัเป็นการสัร้างนิติสััมพัันธ์ขึ�นระหว่างบุคคลัในอันที่่�จะก่อ	 เปล่ั�ยนแปลัง	 โอน	

สังวน	ระงับ	หรือม่ผลักระที่บต่อสัถ่านภาพัของสัิที่ธิหรือหน้าที่่�ของบุคคลั	ไม่ว่าจะเป็นการถ่าวรหรือชั�วคราว	เช่น	การสัั�งการ	การอนุญาต	
การอนุมัติ	การวินิจฉัยอุที่ธรณ์์	การรับรอง	แลัะการรับจดำที่ะเบ่ยน	แต่ไม่หมายความรวมถ่ึงการออกกฎ

	 (๒)	การอื�นที่่�กำาหนดำในกฎกระที่รวง
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ไดำร้บัแจง้เปน็ตน้ไปตามมาตรา	๔๒	วรรคหนึ�ง	แหง่	พั.ร.บ.	เดำย่วกนั๕	เมื�อฟ้งัไดำว้า่ผ้ฟ้้อ้งคดำท่ี่ั�งสัองไดำร้บัแจง้คำาสัั�งในวนัที่่�	
๒๘	เมษายน	๒๕๕๙	ผ้้ฟ้้องคดำ่ที่ั�งสัองจึงต้องพั้นจากตำาแหน่งในวันดำังกลั่าว	คำาสัั�งอำาเภอ	ลังวันที่่�	๒๘	เมษายน	๒๕๕๙	
เฉพัาะส่ัวนที่่�ให้ผ้้ฟ้้องคดำ่ที่ั�งสัองพั้นจากตำาแหน่งย้อนหลัังไปตั�งแต่วันที่่�	 ๔	 มกราคม	๒๕๕๖	 จนถ่ึงก่อนวันที่่�ผ้้ฟ้้องคดำ่	
ที่ั�งสัองไดำ้รับแจ้งคำาสัั�งดำังกลั่าว	จึงไม่ชอบดำ้วยกฎหมาย	

แนวทางปฏิิบัติิราชการจากคำาวินิจฉัย : 
คดำ่น่�ศาลัปกครองไดำ้วางบรรที่ัดำฐานการปฏิิบัติราชการกรณ์่เก่�ยวกับผ้้ม่อำานาจในการออกคำาสัั�งให้ผ้้บริหาร

องค์การบริหารสั่วนตำาบลัพั้นจากตำาแหน่ง	 ในกรณ์่ที่่�ผ้้บริหารองค์การบริหารสั่วนตำาบลัต้องพั้นจากตำาแหน่ง	
อันเนื�องมาจากการตรวจสัอบคุณ์สัมบัติหรือการม่คุณ์สัมบัติต้องห้ามมิให้ดำำารงตำาแหน่งผ้้บริหารองค์การบริหาร
สั่วนตำาบลัตามมาตรา	 ๖๔	 วรรคหนึ�ง	 (๔)	 มาตรา	 ๖๔/๑	 วรรคหนึ�ง	 (๕)	 มาตรา	 ๕๘/๑	 แลัะมาตรา	 ๕๘/๔	 แห่ง	
พั.ร.บ.	 สัภาตำาบลัแลัะองค์การบริหารส่ัวนตำาบลั	 พั.ศ.	 ๒๕๓๗	 แก้ไขเพัิ�มเติมโดำย	 พั.ร.บ.	 สัภาตำาบลัแลัะองค์การ
บริหารส่ัวนตำาบลั	 (ฉบับที่่�	 ๕)	 พั.ศ.	 ๒๕๔๖	ที่่�ใช้บังคับในขณ์ะนั�น	 โดำยกฎหมายบัญญัติให้เป็นอำานาจของนายอำาเภอ	
เป็นผ้้ม่อำานาจวินิจฉัยในการสัั�งให้พั้นจากตำาแหน่ง	 ส่ัวนกรณ่์ที่่�ผ้้บริหารองค์การบริหารส่ัวนตำาบลัต้องพ้ันจากตำาแหน่ง
อันเนื�องมาจากกระที่ำาการฝ่าฝืนต่อความสังบเร่ยบร้อยหรือสัวัสัดำิภาพัของประชาชน	 หรือลัะเลัยไม่ปฏิิบัติตามหรือ
ปฏิิบัติการไม่ชอบดำ้วยอำานาจหน้าที่่�	 อันเป็นการตรวจสัอบการปฏิิบัติงานตามอำานาจหน้าที่่�ของผ้้บริหารที่้องถ่ิ�น	
ตามมาตรา	๙๒	แหง่	พั.ร.บ.	สัภาตำาบลัแลัะองคก์ารบรหิารสัว่นตำาบลั	พั.ศ.	๒๕๓๗๖	แกไ้ขเพัิ�มเตมิโดำย	พั.ร.บ.	สัภาตำาบลั	
แลัะองค์การบริหารส่ัวนตำาบลั	 (ฉบับท่ี่�	 ๕)	 พั.ศ.	 ๒๕๔๖	ที่่�ใช้บังคับในขณ์ะนั�น	 ซึ่ึ�งกฎหมายบัญญัติให้เป็นอำานาจของ	
ผ้ว้า่ราชการจังหวดัำเปน็ผ้ม้อ่ำานาจออกคำาสัั�งใหพ้ัน้จากตำาแหนง่	แลัะเนื�องจากคำาสัั�งใหพ้ัน้จากตำาแหนง่ผ้บ้รหิารองคก์าร
บรหิารสัว่นตำาบลัดำงักลัา่วเปน็คำาสัั�งที่างปกครอง	เมื�อไมม่บ่ที่บญัญตัแิหง่กฎหมายเฉพัาะบญัญตัไิวเ้ปน็อยา่งอื�น	กรณ์จ่งึ
ตอ้งนำาหลักักฎหมายตาม	พั.ร.บ.	วธิป่ฏิบิตัริาชการที่างปกครอง	พั.ศ.	๒๕๓๙	มาใชบ้งัคบัแกก่รณ์	่ซึ่ึ�งตามกฎหมายดำงักลัา่ว		
บญัญตัวิา่คำาสัั�งที่างปกครองมผ่ลัใชย้นับคุคลัตั�งแตข่ณ์ะที่่�ไดำร้บัแจง้เปน็ตน้ไป	นายอำาเภอผ้อ้อกคำาสัั�งจงึไมอ่าจออกคำาสัั�ง	
ให้ม่ผลับังคับก่อนที่่�ผ้้นั�นจะไดำ้รับคำาสัั�งไดำ้	

๒.๒ แนวปฏิบัิติริาชการเก่�ยวกับการใช�สิทธิข้องบุคคลท่�อยูใ่นภาคส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท�องถึิ�น  
รฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื�นข้องรัฐ ในการรับบริการสาธารณสุข้ติามพระราชบัญญัติหิลักประกันสุข้ภาพแห่งชาติิ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ (คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่� อร.๘๕/๒๕๖๔)

 การใช�สทิธขิ้องบคุคลท่�อยูใ่นภาคส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท�องถึิ�น รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอื�น 
ข้องรัฐ ในการรับบริการสาธารณสุข้ติามพระราชบัญญัติิหลักประกันสุข้ภาพแห่งชาติิ พ.ศ. ๒๕๔๕ เมื�อได� 
ลงทะเบ่ยนแล�วจะมส่ทิธไิด�รบับรกิารสาธารณสขุ้จากหน่วยบรกิารประจำาข้องตินหรือหน่วยบรกิารปฐมภมูใินเครอืข่้าย 
หนว่ยบริการท่�เก่�ยวข้�อง หรือจากหน่วยบริการอื�นท่�หนว่ยบริการประจำาข้องตินหรือเครือข้า่ยหน่วยบริการท่�เก่�ยวข้�อง

๕	 พัระราชบัญญัติวิธ่ปฏิิบัติราชการที่างปกครอง	พั.ศ.	๒๕๓๙
	 มาตรา	๔๒	วรรคหนึ�ง	บัญญัติว่า	คำาสัั�งที่างปกครองให้ม่ผลัใช้ยันต่อบุคคลัตั�งแต่ขณ์ะที่่�ผ้้นั�นไดำ้รับแจ้งเป็นต้นไป
๖	 พัระราชบัญญัติสัภาตำาบลัแลัะองค์การบริหารสั่วนตำาบลั	พั.ศ.	๒๕๓๗
	 มาตรา	๙๒	บัญญัติว่า	หากปรากฏิว่านายกองค์การบริหารสั่วนตำาบลั	รองนายกองค์การบริหารสั่วนตำาบลั	ประธานสัภาองค์การ

บริหารสั่วนตำาบลั	 หรือรองประธานสัภาองค์การบริหารสั่วนตำาบลั	 กระที่ำาการฝ่าฝืนต่อความสังบเร่ยบร้อยหรือสัวัสัดำิภาพัของประชาชน	
หรือลัะเลัยไม่ปฏิิบัติตามหรือปฏิิบัติการไม่ชอบดำ้วยอำานาจหน้าที่่�	ให้นายอำาเภอดำำาเนินการสัอบสัวนโดำยเร็ว

	 ในกรณ์ท่ี่่�ผลัการสัอบสัวนปรากฏิวา่นายกองคก์ารบรหิารสัว่นตำาบลั	รองนายกองคก์ารบรหิารสัว่นตำาบลั	ประธานสัภาองคก์ารบรหิาร	
สั่วนตำาบลั	หรือรองประธานสัภาองค์การบริหารสั่วนตำาบลั	ม่พัฤติการณ์์ตามวรรคหนึ�งจริง	ให้นายอำาเภอเสันอให้ผ้้ว่าราชการจังหวัดำสัั�งให้
บุคคลัดำังกลั่าวพั้นจากตำาแหน่ง	ที่ั�งน่�	ผ้้ว่าราชการจังหวัดำอาจดำำาเนินการสัอบสัวนเพัิ�มเติมดำ้วยก็ไดำ้	คำาสัั�งของผ้้ว่าราชการจังหวัดำให้เป็นที่่�สัุดำ

ส่วนท่�  ๒ ผลการดิ์ำาเน์นงานท่�สำาคัญั 67



ส่งติ่อ เว�นแติ่ในกรณ่เจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติิ หรือกรณ่ท่�ม่เหติุสมควรให�ม่สิทธิเข้�ารับบริการ
จากสถึานบริการอื�นท่�อยู่ใกล�หรือเข้�ารับบริการได�อย่างรวดเร็ว โดยสถึานบริการอื�นดังกล่าวม่สิทธิได�รับค่าใช�จ่าย
จากสำานกังานหลักประกันสขุ้ภาพแห่งชาติไิม่เกนิราคากลางหรือติามหลักเกณฑ์แ์ละวิธก่ารท่�กรมบญัชก่ลางกำาหนด

  ดงันั�น การประชาสมัพนัธน์โยบายข้องสำานกังานหลกัประกนัสขุ้ภาพแหง่ชาติิท่�วา่ “เจบ็ปว่ยฉกุเฉนิ  
ใกล�ท่�ไหนไปท่�นั�น ทั�งโรงพยาบาลรฐัและเอกชน ไม่ติ�องถึกูถึามสทิธ ิไม่ติ�องสำารองจ่าย” กส็มควรระบรุายละเอย่ดเก่�ยวกบั 
สทิธขิ้องผูู้�เข้�ารับบริการติามท่�กฎหมายกำาหนดให�ชัดเจน ทั�งน่�เพื�อเป็นการป้องกันมใิห�ผูู้�เข้�ารบับริการเข้�าใจผิู้ดได�อก่ 

  สรปุคด ่:	นาง	สั.	ภรรยาของผ้ฟ้้อ้งคดำซ่ึ่ึ�งเปน็ขา้ราชการ	ประสับอบุตัเิหตไุดำร้บับาดำเจบ็สัาหสัั	แลัะถ่ก้นำาตวั	
เข้ารับการรักษาพัยาบาลัโดำยการผ่าตัดำสัมองท่ี่�สัถ่านพัยาบาลัของผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�	 ๒	 (บริษัที่	 สั.)	 ซึ่ึ�งเป็นสัถ่านพัยาบาลั
เอกชน	 แลัะผ้้ฟ้้องคดำ่ได้ำชำาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพัยาบาลัให้แก่ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�	 ๒	 เป็นเงินจำานวน	๔๕๙,๙๐๕	บาที่		
ต่อมา	 ผ้้ฟ้้องคดำ่ไดำ้ย้ายภรรยาไปรักษาท่ี่�โรงพัยาบาลัตำารวจ	 โดำยผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�	 ๒	 ไดำ้ที่ำาบันที่ึกแลัะสั่งข้อม้ลัของผ้้ป่วย
เพัื�อขอรับค่าใช้จ่ายจากผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�	๑	ซึ่ึ�งที่ำาหน้าที่่�สัำารองจ่ายค่ารักษาพัยาบาลัให้แก่สัถ่านพัยาบาลัที่่�ให้บริการกรณ์่
ฉุกเฉิน	 ตามนโยบายของรัฐบาลั	 เพัื�อให้ผ้้ป่วยฉุกเฉินสัามารถ่เข้ารับบริการในหน่วยบริการได้ำทีุ่กแห่งตามหลัักเกณ์ฑ์์
แลัะอัตราที่่�แต่ลัะกองทุี่นหรือหน่วยงานต้นสัังกัดำกำาหนดำ	 ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�	 ๑	 (สัำานักงานหลัักประกันสุัขภาพัแห่งชาติ)		
ไดำ้พัิจารณ์าอนุมัติเบิกค่ารักษาพัยาบาลัคืนให้แก่ผ้้ฟ้้องคดำ่	 เป็นเงินจำานวน	 ๗๖,๘๓๕.๖๐	 บาที่	 ซึ่ึ�งผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�	 ๒		
ไดำม้อบเงินจำานวนดัำงกลัา่วคนืใหแ้ก่ผ้ฟ้้อ้งคดำแ่ล้ัว	ผ้้ฟ้อ้งคดำเ่ห็นวา่การที่่�ผ้้ถ่ก้ฟ้อ้งคดำท่ี่่�	๑	อนมุตัเิบกิค่ารกัษาพัยาบาลัคืน	
ให้แก่ผ้้ฟ้้องคด่ำไม่ถ่้กต้องตามข้อม้ลัข่าวสัารท่ี่�ม่การเผยแพัร่แลัะไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลั	 จึงไดำ้ม่หนังสัือถ่ึง	
ผ้ถ้่ก้ฟ้อ้งคดำท่ี่่�	๑	เพัื�อใหพ้ัจิารณ์าคนืเงนิคา่รกัษาพัยาบาลัเตม็จำานวน	แตไ่ดำร้บัการปฏิเิสัธ	ผ้ฟ้้อ้งคดำเ่หน็ว่าผ้ถ้่ก้ฟ้อ้งคดำท่ี่ั�งสัอง	
ไมด่ำำาเนินการตามนโยบายบร้ณ์าการ	๓	กองทุี่น	ขอให้ศาลัมค่ำาพัพิัากษาให้ผ้้ถ่ก้ฟ้อ้งคดำท่ี่่�	๑	แลัะผ้้ถ่ก้ฟ้อ้งคดำท่ี่่�	๒	รว่มกัน	
หรือแที่นกันชดำใช้ค่ารักษาพัยาบาลั	 เป็นเงินจำานวน	 ๓๓๓,๐๖๙.๔๐	 บาที่	 คืนให้แก่ผ้้ฟ้้องคดำ่	ศาลปกครองสูงสุด 
วินิจฉัยว่า สัิที่ธิของบุคคลัที่่�อย้่ในภาคสั่วนราชการ	องค์กรปกครองสั่วนที่้องถ่ิ�น	รัฐวิสัาหกิจ	หรือหน่วยงานอื�นของรัฐ		
ในการรับบริการสัาธารณ์สัุขนั�น	จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย	กฎ	ระเบ่ยบ	ประกาศ	มติคณ์ะรัฐมนตร่	หรือคำาสัั�งใดำ	ๆ		
ที่่�กำาหนดำขึ�น	สัำาหรับสัว่นราชการ	องคก์รปกครองสัว่นท้ี่องถ่ิ�น	รัฐวสิัาหกจิ	หรอืหนว่ยงานอื�นของรฐั	แลัะใหใ้ชส้ัทิี่ธดิำงักล่ัาว
ตามพัระราชบัญญัติหลัักประกันสัุขภาพัแห่งชาติ	พั.ศ.	๒๕๔๕	กลั่าวคือ	เมื�อบุคคลัดำังกลั่าวไดำ้ลังที่ะเบ่ยนแลั้วจะม่สัิที่ธ	ิ
ไดำ้รับบริการสัาธารณ์สุัขจากหน่วยบริการประจำาของตนหรือหน่วยบริการปฐมภ้มิในเครือข่ายหน่วยบริการที่่�เก่�ยวข้อง	
หรอืจากหนว่ยบรกิารอื�นที่่�หนว่ยบรกิารประจำาของตนหรอืเครอืขา่ยหนว่ยบรกิารที่่�เก่�ยวขอ้งสัง่ตอ่	เวน้แตใ่นกรณ์เ่จบ็ปว่ย	
ฉุกเฉินเร่งดำ่วน	 เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ	 หรือกรณ์่ที่่�ม่เหตุสัมควร	 ให้ม่สัิที่ธิเข้ารับบริการจากสัถ่านบริการอื�นที่่�อย้่ใกลั้
หรือเข้ารับบริการไดำ้อย่างรวดำเร็ว	 โดำยสัถ่านบริการอื�นดำังกลั่าวม่สัิที่ธิไดำ้รับค่าใช้จ่ายจากสัำานักงานหลัักประกันสัุขภาพั
แห่งชาติตามข้อ	๖๗	หรือข้อ	๘๘	ของข้อบังคับคณ์ะกรรมการหลัักประกันสัุขภาพัแห่งชาติว่าดำ้วยการใช้สัิที่ธิรับบริการ
สัาธารณ์สัุข	กรณ์่ที่่�ม่เหตุสัมควร	กรณ์่อุบัติเหตุ	หรือกรณ์่เจ็บป่วยฉุกเฉิน	พั.ศ.	๒๕๕๕	ซึ่ึ�งสัถ่านบริการอื�นดำังกลั่าวม่สัิที่ธิ

๗	 ข้อบังคับคณ์ะกรรมการหลัักประกันสัุขภาพัแห่งชาติว่าดำ้วยการใช้สัิที่ธิรับบริการสัาธารณ์สัุข	กรณ์่ที่่�ม่เหตุสัมควร	กรณ์่อุบัติเหตุ	
หรือกรณ์่เจ็บป่วยฉุกเฉิน	พั.ศ.	๒๕๕๕

	 ข้อ	๖	สัถ่านบริการอื�นที่่�ให้บริการสัาธารณ์สัุข	กรณ์่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ	กรณ์่เจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งดำ่วน	แก่ผ้้ม่สัิที่ธิตามข้อ	๕	(๒)	
ม่สัิที่ธิไดำ้รับค่าใช้จ่าย	หรือยา	หรืออุปกรณ์์แลัะอวัยวะเที่่ยม	(Instrument)	จากสัำานักงาน	ดำังน่�	ฯลัฯ

๘	 ข้อบังคับคณ์ะกรรมการหลัักประกันสัุขภาพัแห่งชาติว่าดำ้วยการใช้สัิที่ธิรับบริการสัาธารณ์สัุข	กรณ์่ที่่�ม่เหตุสัมควร	กรณ์่อุบัติเหตุ	
หรือกรณ์่เจ็บป่วยฉุกเฉิน	พั.ศ.	๒๕๕๕

	 ข้อ	๘	ผ้้ม่สัิที่ธิที่่�ไดำ้รับการสั่งต่อจากหน่วยบริการหรือจากสัำานักงาน	ให้เข้ารับบริการสัาธารณ์สัุข	ในสัถ่านบริการอื�น	ถ่ือเป็นกรณ์่
ที่่�มเ่หตุสัมควรตามข้อ	๕	(๒)	แลัะใหส้ัถ่านบริการอื�นท่ี่�ใหบ้รกิารนั�น	ไดำรั้บคา่ใชจ้า่ยจากหน่วยบริการที่่�ส่ังตอ่หรอืจากสัำานักงาน	แลัว้แตก่รณ์่	
หรือตามที่่�สัำานักงานประกาศกำาหนดำ

	 เหตุสัมควรอื�นนอกจากวรรคหนึ�งแลัะการมสิ่ัที่ธไิดำร้บัคา่ใช้จา่ย	ใหเ้ปน็ไปตามท่ี่�สัำานักงานประกาศกำาหนดำ	โดำยความเห็นชอบของ
คณ์ะกรรมการหลัักประกันสัุขภาพัแห่งชาติ

ส่วนท่�  ๒ ผลการดิ์ำาเน์นงานท่�สำาคัญั68 รายงานประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ศาลปกครองและสำำานักงานศาลปกครอง



ไดำ้รับค่าใช้จ่าย	หรือยา	หรืออุปกรณ์์แลัะอวัยวะเที่่ยมจากสัำานักงานไม่เกินราคากลัางหรือตามหลัักเกณ์ฑ์์แลัะวิธ่การที่่�
กรมบัญช่กลัางกำาหนดำ	 โดำยสัถ่านบริการอื�นจะสั่งข้อม้ลัแลัะเร่ยกเก็บค่าใช้จ่ายไปให้สัำานักงาน	หลัังจากนั�น	 สัำานักงาน
จะที่ดำรองจ่ายเงินจากกองทีุ่นหลัักประกันสัุขภาพัแห่งชาติ	หรือยา	หรืออุปกรณ์์แลัะอวัยวะเที่่ยมให้แก่สัถ่านบริการอื�น
ตามจำานวนหรือหลัักเกณ์ฑ์์ท่ี่�ได้ำตกลังกับหน่วยงานหรือกองทีุ่นอื�นที่่�เก่�ยวข้องกับผ้้ม่สัิที่ธิไดำ้รับบริการสัาธารณ์สุัขตาม	
พัระราชบัญญัติหลัักประกันสัุขภาพัแห่งชาติ	พั.ศ.	๒๕๔๕	แลัะจากนั�นสัำานักงานจะเร่ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจำานวนแลัะ
ม้ลัค่าเที่่ากับที่่�ที่ดำลัองจ่ายจริงจากหน่วยงานหรือกองทีุ่นอื�นดำังกลั่าว	 ดำังนั�น	 การที่่�ผ้้ถ่้กฟ้้องคด่ำที่่�	 ๑	 ไดำ้เบิกเงินจาก
กองทีุ่นหลัักประกันสัุขภาพัแห่งชาติจำานวน	๗๖,๘๓๕.๖๐	บาที่	ให้แก่ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�	๒	แลัะผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�	๒	ไดำ้จ่ายเงิน
จำานวนดำงักลัา่วคนืใหแ้ก่ผ้ฟ้้อ้งคดำแ่ลัว้	โดำยผ้ฟ้้อ้งคดำม่ไิดำโ้ตแ้ยง้วา่เงนิคา่รกัษาพัยาบาลัจำานวนดำงักลัา่วไมถ่่ก้ตอ้งตามสัทิี่ธิ
หรอืตามหลักัเกณ์ฑ์ท์ี่่�ส่ัวนราชการต้นสังักัดำของผ้้ฟ้อ้งคดำก่ำาหนดำ	กรณ์จึ่งถ่อืได้ำวา่ผ้ถ้่ก้ฟ้อ้งคดำท่ี่่�	๑	ไดำป้ฏิิบัตหิน้าที่่�ไปตาม
ที่่�กฎหมาย	ระเบ่ยบ	แลัะข้อบังคับกำาหนดำไว้แลั้ว	สัำาหรับกรณ์่ที่่�ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�	๑	 ไดำ้ม่การประชาสััมพัันธ์นโยบายของ
รัฐบาลัว่า	เจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งดำ่วน	หรือฉุกเฉินวิกฤติ	ใกลั้ที่่�ไหนให้ไปที่่�นั�น	ที่ั�งโรงพัยาบาลัของรัฐแลัะเอกชน	โดำยไม่ต้อง	
ถ่้กถ่ามสิัที่ธิ	 แลัะไม่ต้องสัำารองจ่าย	 ที่ำาให้ผ้้ฟ้้องคด่ำเชื�อว่าม่สิัที่ธิที่่�จะได้ำรับการรักษาพัยาบาลัตามนโยบายดัำงกล่ัาว	
โดำยไม่ต้องเสั่ยค่าใช้จ่ายใดำ	 ๆ	 แต่กลัับถ้่กเร่ยกเก็บค่ารักษาพัยาบาลัเป็นจำานวนมาก	 ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�	 ๑	 จึงต้องรับผิดำ	
ชดำใชค้า่เสัย่หายใหแ้กผ่้ฟ้้อ้งคดำ	่นั�น	เหน็วา่	นโยบายของรฐับาลัเปน็เพัย่งแนวที่างที่่�กำาหนดำขึ�นเพัื�อใหส้ัว่นราชการตา่ง	ๆ 	รบัไป	
ดำำาเนินการต่อไปเที่่านั�นมิใช่กฎหมาย	 แลัะข้อเที่็จจริงปรากฏิว่าในระยะเริ�มต้นในการดำำาเนินการตามนโยบายดำังกลั่าว		
กรมบญัชก่ลัาง	สัำานักงานประกนัสังัคม	แลัะสัำานักงานหลักัประกนัสัขุภาพัแห่งชาต	ิได้ำร่วมกนักำาหนดำแนวที่างปฏิบิตัเิก่�ยวกบั	
การขอรับค่าใช้จ่ายเพัื�อการบริการสัาธารณ์สัุขตามนโยบายบ้รณ์าการ	 ๓	 กองทุี่น	 กรณ์่อุบัติเหตุฉุกเฉิน	 ให้ประชาชน
ทีุ่กสัิที่ธิสัามารถ่เข้าถ่ึงบริการสัาธารณ์สัุขไดำ้	 โดำยมิไดำ้กำาหนดำให้ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�	 ๑	 ต้องสัำารองจ่ายค่าใช้จ่ายในการรักษา
พัยาบาลัใหแ้กส่ัถ่านบรกิารอื�นเตม็จำานวน	อก่ที่ั�งไมป่รากฏิวา่ไดำม้ก่ารแกไ้ขเพัิ�มเตมิกฎหมาย	กฎ	ระเบย่บ	หรอืขอ้บงัคบัใดำ	ๆ 		
ให้ผ้้ป่วยฉุกเฉินเร่งดำ่วนหรือผ้้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติสัามารถ่เข้ารับการรักษาพัยาบาลัไดำ้โดำยไม่ต้องเส่ัยค่าใช้จ่าย	 ดำังนั�น		
ผ้้ฟ้้องคดำ่จึงไม่อาจอ้างว่าม่สัิที่ธิรักษาพัยาบาลัตามนโยบายดำังกลั่าวโดำยไม่ต้องเสั่ยค่าใช้จ่ายใดำ	ๆ

สั่วนกรณ์่ที่่�ผ้้ถ้่กฟ้้องคดำ่ที่่�	 ๒	 เป็นผ้้แจ้งให้ผ้้ฟ้้องคดำ่ชำาระค่ารักษาพัยาบาลันาง	 สั.	 เต็มจำานวนก่อนแลัะจะเบิก
ค่ารักษาพัยาบาลัคืนให้แก่ผ้้ฟ้้องคดำ่ในภายหลััง	นั�น	เห็นว่า	ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�	๒	เป็นโรงพัยาบาลัเอกชนที่่�ให้บริการรักษา
พัยาบาลัแกผ่้ป่้วยโดำยมวั่ตถ่ปุระสังคใ์นการแสัวงหากำาไรที่างเศรษฐกจิรวมอย้ด้่ำวย	จงึอาจใชส้ัทิี่ธิเรย่กคา่รกัษาพัยาบาลั
จากผ้้ป่วยเต็มจำานวนที่่�ไดำ้ม่การรักษาพัยาบาลัตามหลัักสััญญาต่างตอบแที่น	 การที่่�ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�	 ๒	 เร่ยกเอาค่ารักษา
พัยาบาลัเต็มจำานวนก่อนที่่�จะย้ายผ้้ป่วยไปรักษาที่่�โรงพัยาบาลัอื�น	 จึงเป็นการเร่ยกร้องค่าใช้จ่ายในการรักษาพัยาบาลั	
นาง	สั.	ไปโดำยชอบ	แลัะการที่่�ผ้้ถ่ก้ฟ้อ้งคดำท่ี่่�	๒	แจง้ว่าจะเบิกเงินค่ารักษาพัยาบาลัจากกองทุี่นหลักัประกันสุัขภาพัคืนให้แก่	
ผ้ฟ้้อ้งคดำก่เ็ปน็การปฏิบิตัไิปตามพัระราชบญัญตัหิลักัประกนัสัขุภาพัแหง่ชาต	ิพั.ศ.	๒๕๔๕	แลัะขอ้บงัคบัคณ์ะกรรมการ
หลักัประกนัสัขุภาพัแหง่ชาตวิา่ดำว้ยการใช้สัทิี่ธิรบับริการสัาธารณ์สุัข	กรณ์ท่ี่่�มเ่หตุสัมควร	กรณ์อ่บุตัเิหตุ	หรอืกรณ์เ่จบ็ปว่ย
ฉุกเฉิน	พั.ศ.	๒๕๕๕	 เที่่านั�น	มิไดำ้เป็นการฉ้อฉลัให้ผ้้ฟ้้องคดำ่ต้องจ่ายค่ารักษาพัยาบาลัมากเกินกว่าจำานวนเงินค่ารักษา
พัยาบาลัจริง	ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�	๒	จึงไม่ต้องรับผิดำต่อผ้้ฟ้้องคดำ่แต่อย่างใดำ	แต่อย่างไรก็ตาม	เมื�อผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�	๑	ไดำ้ม่การ
ประชาสัมัพัันธว์า่	“เจบ็ปว่ยฉกุเฉนิ	ใกลัท้ี่่�ไหนไปที่่�นั�น	ที่ั�งโรงพัยาบาลัรฐัแลัะเอกชน	ไมต่อ้งถ่ก้ถ่ามสัทิี่ธ	ิไมต่อ้งสัำารองจา่ย”		
ซึ่ึ�งแม้ข้อความดำังกล่ัาวจะถ่ือไม่ได้ำว่าเป็นข้อความเที่็จอันจะเป็นเหตุให้ผ้้ฟ้้องคดำ่หลังเชื�อว่ากรณ์่เจ็บป่วยฉุกเฉิน	
จะไดำร้บัการรกัษาพัยาบาลัฟ้รไ่มว่า่จะรกัษาที่่�โรงพัยาบาลัใดำดำงัที่่�ไดำว้นิจิฉยัมาแลัว้กต็าม	แตใ่นการประชาสัมัพันัธด์ำงักลัา่ว	
ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�	 ๑	 ก็สัมควรระบุรายลัะเอ่ยดำเก่�ยวกับสิัที่ธิของผ้้เข้ารับบริการตามที่่�กฎหมายกำาหนดำให้ชัดำเจน	 ที่ั�งน่�		
เพัื�อเป็นการป้องกันมิให้ผ้้เข้ารับบริการเข้าใจผิดำอย่างเช่นในคดำ่น่�
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แนวทางปฏิิบัติิราชการจากคำาวินิจฉัย :
คดำ่น่�ศาลัปกครองปกครองส้ังสัุดำไดำ้วางแนวที่างการใช้สิัที่ธิของบุคคลัที่่�อย้่ในภาคสั่วนราชการ	 องค์กรปกครอง

สั่วนที่้องถ่ิ�น	รัฐวิสัาหกิจ	หรือหน่วยงานอื�นของรัฐ	ในการรับบริการสัาธารณ์สัุขตามพัระราชบัญญัติหลัักประกันสัุขภาพั
แห่งชาติ	 พั.ศ.	 ๒๕๔๕	 เมื�อไดำ้ลังที่ะเบ่ยนแลั้วจะม่สัิที่ธิไดำ้รับบริการสัาธารณ์สัุขจากหน่วยบริการประจำาของตนหรือ	
หน่วยบริการปฐมภ้มิในเครือข่ายหน่วยบริการท่ี่�เก่�ยวข้อง	 หรือจากหน่วยบริการอื�นที่่�หน่วยบริการประจำาของตนหรือ	
เครือข่ายหน่วยบริการที่่�เก่�ยวข้องสั่งต่อ	 เว้นแต่ในกรณ์่เจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งดำ่วน	 เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ	หรือกรณ์่ที่่�ม่เหตุ
สัมควรใหม้ส่ัทิี่ธเิขา้รบับรกิารจากสัถ่านบรกิารอื�นที่่�อย้ใ่กลัห้รอืเขา้รบับรกิารไดำอ้ยา่งรวดำเรว็	โดำยสัถ่านบรกิารอื�นดำงักลัา่ว	
ม่สัิที่ธิไดำ้รับค่าใช้จ่ายจากสัำานักงานหลัักประกันสัุขภาพัแห่งชาติไม่เกินราคากลัางหรือตามหลัักเกณ์ฑ์์แลัะวิธ่การที่่�	
กรมบัญช่กลัางกำาหนดำ	โดำยสัถ่านบริการอื�นจะสั่งข้อม้ลัแลัะเร่ยกเก็บค่าใช้จ่ายไปให้สัำานักงาน	ซึ่ึ�งค่ารักษาพัยาบาลัของ
โรงพัยาบาลัเอกชนที่่�ให้บริการรักษาพัยาบาลัแก่ผ้้ป่วยโดำยม่วัตถุ่ประสังค์ในการแสัวงหากำาไรที่างเศรษฐกิจรวมอย้่ดำ้วย		
จึงอาจใช้สัิที่ธิเร่ยกค่ารักษาพัยาบาลัจากผ้้ป่วยเต็มจำานวนที่่�ได้ำม่การรักษาพัยาบาลัตามหลัักสััญญาต่างตอบแที่น		
สัว่นที่่�ผ้ถ้่ก้ฟ้้องคดำท่ี่่�	๑	ไดำม้ก่ารประชาสัมัพันัธน์โยบายของรฐับาลัวา่	“เจบ็ป่วยฉกุเฉนิเรง่ดำว่น	หรอืฉกุเฉนิวิกฤต	ิใกล้ัที่่�ไหน	
ใหไ้ปที่่�นั�นที่ั�งโรงพัยาบาลัของรัฐแลัะเอกชน	โดำยไม่ตอ้งถ่ก้ถ่ามสิัที่ธ	ิแลัะไม่ตอ้งสัำารองจ่าย”	ที่ำาใหม้ผ่้ท้ี่่�เชื�อวา่มสิ่ัที่ธทิี่่�จะ	
ไดำ้รับการรักษาพัยาบาลัตามนโยบายดัำงกล่ัาวโดำยไม่ต้องเสั่ยค่าใช้จ่ายใดำ	 ๆ	 แต่กลัับถ่้กเร่ยกเก็บค่ารักษาพัยาบาลั	
เป็นจำานวนมาก	ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�	๑	ควรประชาสััมพัันธ์ให้เกิดำความเข้าใจในรายลัะเอ่ยดำเก่�ยวกับสัิที่ธิของผ้้เข้ารับบริการ	
ตามที่่�กฎหมายกำาหนดำตามนโยบายดำงักลัา่ว	อก่ที่ั�ง	ควรมก่ารแกไ้ขเพัิ�มเตมิกฎหมาย	กฎ	ระเบย่บ	หรอืขอ้บงัคบัที่่�เก่�ยวขอ้ง	
เพัื�อให้นโยบายดำังกลั่าวสััมฤที่ธิผลั

๒.๓ แนวปฏิิบัติิราชการเก่�ยวกับการใช�หลักฐานสัญญากู�ซืึ่�อบ�านข้องคู่สมรสก่อนสมรสในการข้อเบิก 
ค่าเช่าบ�านข้�าราชการ (คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่� อร. ๙๐/๒๕๖๔)

 ความหมายข้องคำาว่า เคหสถึานอันเป็นกรรมสิทธิ�ข้องคู่สมรส ติามมาติรา ๗ วรรคหนึ�ง (๒) แห่ง 
พระราชกฤษฎ่กาค่าเช่าบ�านข้�าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึือว่ากรรมสิทธิ�ในเคหสถึานข้องคู่สมรสนั�นไม่ว่าจะได�มา 
ในระหวา่งสมรสหรอืกอ่นสมรส กอ็ยูใ่นความหมายเปน็เคหสถึานอนัเปน็กรรมสทิธิ�ข้องคูส่มรสติามกฎหมายดงักลา่ว

 สรุปคด่ :	ผ้้ฟ้้องคดำ่ไดำ้จดำที่ะเบ่ยนสัมรสักับนางสัาว	ณ์.	เมื�อวันที่่�	๑	ม่นาคม	๒๕๕๐	ต่อมา	ผ้้ฟ้้องคดำ่ไดำ้ใช้
สัิที่ธิในการเบิกเงินค่าก้้ยืมเงินเพัื�อซึ่ื�อบ้าน	โดำยไดำ้นำาสััญญาก้้เงินของนางสัาว	ณ์.	กับ	ธนาคาร	ก.	เพัื�อซึ่ื�อที่่�ดำินพัร้อมบ้าน	
เมื�อวนัที่่�	๒๗	พัฤศจิกายน	๒๕๔๙	ซึ่ึ�งเปน็สัญัญาก้้เงนิกอ่นจดำที่ะเบย่นสัมรสัมาใช้สิัที่ธเิบกิค่าเชา่บา้น	ตั�งแตว่นัที่่�	๑	เมษายน	
๒๕๕๔	ในอตัราเดำอืนลัะ	๓,๐๐๐	บาที่	เปน็ตน้มาจนถ่งึเดำอืนกนัยายน	๒๕๕๔	แลัะไดำข้อเบกิเพัิ�มเปน็เดำอืนลัะ	๓,๕๐๐	บาที่		
ตั�งแต่เดืำอนตุลัาคม	๒๕๕๔	ซึ่ึ�งได้ำรบัอนุมตัใิห้เบิกเงินดัำงกล่ัาวตลัอดำมา	ต่อมา	ผ้้ถ่ก้ฟ้อ้งคดำไ่ด้ำมห่นังสืัอลังวันที่่�	๑๖	มน่าคม	
๒๕๕๙	ใหผ้้ฟ้้อ้งคดำคื่นเงนิคา่เชา่บา้นที่่�ไดำเ้บกิจา่ยไปตั�งแตเ่ดำอืนเมษายน	๒๕๕๔	ถ่งึเดำอืนพัฤศจกิายน	๒๕๕๘	รวมเปน็เงนิ		
๑๙๓,๐๐๐	บาที่	เนื�องจากกรมบญัชก่ลัางไดำต้อบขอ้หารอืวา่	กรรมสัทิี่ธิ�ในที่่�ดำนิแลัะบา้นที่่�นางสัาว	ณ์.	ไดำท้ี่ำาสััญญาซืึ่�อขาย	
ไว้ก่อนสัมรสั	 ถ่ือว่าที่รัพัย์สัินดำังกล่ัาวเป็นสัินสั่วนตัวของนางสัาว	ณ์.	 เพั่ยงผ้้เดำ่ยว	 ผ้้ฟ้้องคดำ่จึงไม่สัามารถ่นำาหลัักฐาน	
การผ่อนชำาระเงินก้้เพัื�อชำาระราคาบ้านหลัังดำังกลั่าวที่่�ม่ชื�อนางสัาว	ณ์.	มาเบิกค่าเช่าบ้านจากราชการไดำ้	การที่่�ผ้้ฟ้้องคดำ่	
ไดำ้รับอนุมัติให้นำาหลัักฐานการผ่อนชำาระเงินก้้ฯ	มาเบิกค่าเช่าบ้านจึงเป็นการอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านโดำยไม่ถ่้กต้อง	
ตามกฎหมาย	 ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่จะต้องระงับการเบิกจ่ายแลัะเร่ยกเงินค่าเช่าบ้านคืน	 ผ้้ฟ้้องคดำ่อุที่ธรณ์์คำาสัั�งดำังกลั่าวต่อ	
ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่	 ซึ่ึ�งผ้้ถ่้กฟ้้องคด่ำพัิจารณ์าแลั้วยืนตามคำาสัั�งเดำิม	 ขอให้ศาลัพัิพัากษาหรือม่คำาสัั�งให้ผ้้ถ่้กฟ้้องคด่ำยกเลัิกการ	
เพัิกถ่อนสัิที่ธิการเบิกค่าเช่าบ้านของผ้้ฟ้้องคดำ่	 แลัะให้ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตั�งแต่เดำือนธันวาคม	 ๒๕๕๘		
แกผ่้ฟ้้้องคดำต่ามสิัที่ธ	ิศาลัปกครองสัง้สุัดำวนิจิฉยัว่า	แม้บ้านพัร้อมที่่�ดำนิดำงักล่ัาวจะเป็นเคหสัถ่านอันเป็นกรรมสิัที่ธิ�ของนางสัาว	ณ์.		
ซึ่ึ�งได้ำมาก่อนจดำที่ะเบย่นสัมรสักบัผ้ฟ้้้องคดำก่ต็าม	แต่เมื�อผ้ฟ้้้องคดำจ่ดำที่ะเบย่นสัมรสักบันางสัาว	ณ์.	ในวนัที่่�	๑	มน่าคม	๒๕๕๐	แล้ัว		
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นางสัาว	ณ์.	ย่อมอย้่ในความหมายเป็นค้่สัมรสัของผ้้ฟ้้องคดำ่นับแต่วันดำังกลั่าวเป็นต้นมา	ดำังนั�น	บ้านพัร้อมที่่�ดำินซึ่ึ�งเป็น
เคหสัถ่านอันเป็นกรรมสัิที่ธิ�ของนางสัาว	ณ์.	ยังม่หน่�ค้างชำาระที่่�ยังต้องผ่อนชำาระหน่�เงินก้้ที่่�กับธนาคาร	ก.	กรณ์่จึงไม่เข้า
ขอ้ยกเว้นที่่�จะที่ำาใหผ้้ฟ้้อ้งคดำก่ลัายเป็นผ้ไ้มม่ส่ัทิี่ธไิดำร้บัค่าเช่าบา้นข้าราชการตามที่่�บัญญตัไิวใ้นมาตรา	๗	วรรคหนึ�ง	(๒)๙	
แหง่พัระราชกฤษฎก่าคา่เชา่บา้นขา้ราชการ	พั.ศ.	๒๕๔๗	ผ้้ฟ้อ้งคดำย่่อมมสิ่ัที่ธนิำาหลัักฐานการชำาระคา่ผอ่นชำาระเงนิก้ข้อง
นางสัาว	ณ์.	มาเบิกคา่เช่าบา้นข้าราชการตามที่่�กำาหนดำไว้ในมาตรา	๑๗	วรรคหนึ�ง	(๑)๑ 	แหง่พัระราชกฤษฎก่าดัำงกล่ัาวได้ำ		
แม้ต่อมานาง	ณ์.	 จะม่การเปลั่�ยนแปลังสััญญาก้้เงินเพัื�อชำาระราคาบ้านก็ตาม	 ผ้้ฟ้้องคดำ่ก็ยังคงม่สัิที่ธิเบิกค่าเช่าบ้าน	
ในลักัษณ์ะดำงักลัา่วไดำ	้ตามที่่�กำาหนดำไวใ้นข้อ	๒๓	วรรคหนึ�ง๑ 	ของระเบย่บกระที่รวงการคลัังวา่ดำว้ยหลัักเกณ์ฑ์แ์ลัะวธิก่าร
เก่�ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	 พั.ศ.	 ๒๕๔๙	 การที่่�ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ม่คำาสัั�งให้ระงับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
ขา้ราชการ	ตั�งแตเ่ดำอืนธันวาคม	๒๕๕๘	ของผ้ฟ้้อ้งคดำไ่วก้อ่น	จงึเปน็การไมช่อบ	ที่่�ศาลัปกครองชั�นตน้พัพิัากษายกฟ้อ้งนั�น		
พัิพัากษากลัับเป็นให้เพัิกถ่อนคำาสัั�งของผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�ให้ระงับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ	เดำือนธันวาคม	๒๕๕๘	
ของผ้้ฟ้้องคดำ่ไว้ก่อน

แนวทางปฏิิบัติิราชการจากคำาวินิจฉัย :
คดำน่่�ศาลัปกครองปกครองสัง้สุัดำได้ำวางแนวที่างปฏิบัิตเิก่�ยวกับหลักัฐานการยื�นขอเบิกค่าเช่าบ้านซึึ่�งเป็นเคหสัถ่าน

อันเป็นกรรมสัิที่ธิ�ของค้่สัมรสัว่า	ไม่ว่าจะไดำ้มาในระหว่างสัมรสัหรือก่อนสัมรสั	ก็อย้่ในความหมายเป็นเคหสัถ่านอันเป็น
กรรมสัิที่ธิ�ของค้่สัมรสัตามมาตรา	๗	วรรคหนึ�ง	(๒)	แห่งพัระราชกฤษฎ่กาค่าเช่าบ้านข้าราชการ	พั.ศ.	๒๕๔๗	ดำ้วยกัน
ที่ั�งสัิ�น	ย่อมม่สัิที่ธินำาหลัักฐานการชำาระค่าผ่อนชำาระเงินก้้ของนางสัาว	ณ์.	มาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามที่่�กำาหนดำไว้
ในมาตรา	๑๗	วรรคหนึ�ง	(๑)	แห่งพัระราชกฤษฎ่กาดำังกลั่าวไดำ้

๙	 พัระราชกฤษฎ่กาค่าเช่าบ้านข้าราชการ	พั.ศ.	๒๕๔๗
	 มาตรา	๗	ข้าราชการผ้้ใดำได้ำรบัคำาสัั�งให้เดิำนที่างไปประจำาสัำานักงานในต่างท้ี่องที่่�มสิ่ัที่ธิได้ำรับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่ี่าที่่�ต้องจ่ายจริง	

ตามที่่�สัมควรแก่สัภาพัแห่งบ้าน	 แต่อย่างสั้งไม่เกินจำานวนเงินที่่�กำาหนดำไว้ตามบัญช่อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการที่้ายพัระราชกฤษฎ่กาน่�		
ที่ั�งน่�เว้นแต่ผ้้นั�น	ฯลัฯ

	 (๒)	มเ่คหสัถ่านอันเป็นกรรมสิัที่ธิ�ของตนเองหรือค่้สัมรสัในท้ี่องที่่�ที่่�ไปประจำาสัำานกังานใหม่	โดำยไม่มห่น่�ค้างชำาระกบัสัถ่าบนัการเงนิ
๑ 	 พัระราชกฤษฎ่กาค่าเช่าบ้านข้าราชการ	พั.ศ.	๒๕๔๗
	 มาตรา	๑๗	วรรคหนึ�ง	ในกรณ่์ที่่�ขา้ราชการซึ่ึ�งมส่ัทิี่ธไิดำร้บัคา่เชา่บา้นขา้ราชการตามพัระราชกฤษฎก่าน่�ไดำเ้ชา่ซึ่ื�อหรอืผอ่นชำาระเงนิ

ก้้เพัื�อชำาระราคาบ้านที่่�ค้างชำาระอย้่ในที่้องที่่�ที่่�ไปประจำาสัำานักงานใหม่	 เพืั�อใช้เป็นที่่�อย้่อาศัยแลัะไดำ้อาศัยอย้่จริงในบ้านนั�น	 ให้ข้าราชการ
ผ้้นั�นม่สัิที่ธินำาหลัักฐานการชำาระค่าเช่าซึ่ื�อหรือค่าผ่อนชำาระเงินก้้ดำังกลั่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการไดำ้ไม่เกินจำานวนเงินที่่�กำาหนดำไว้ตาม
บัญช่อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการที่้ายพัระราชกฤษฎ่กาน่�ตามเงื�อนไขดำังต่อไปน่�	

	 (๑)	 ตนเอง	 หรือค้่สัมรสั	 ไดำ้ที่ำาการผ่อนชำาระค่าเช่าซึ่ื�อหรือผ่อนชำาระเงินก้้เพัื�อชำาระราคาบ้านในท้ี่องที่่�นั�น	 จะเบิกจ่ายไดำ้เฉพัาะ
บ้านหลัังแรกเที่่านั�น	เว้นแต่บ้านหลัังที่่�เคยใช้สัิที่ธิถ่้กที่ำาลัายหรือเสั่ยหายเนื�องจากภัยพัิบัติจนไม่สัามารถ่พัักอาศัยอย้่ไดำ้

๑ 	 ระเบ่ยบกระที่รวงการคลััง	ว่าดำ้วยหลัักเกณ์ฑ์์แลัะวิธ่การเก่�ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	พั.ศ.	๒๕๔๙	
	 ขอ้	๒๓	วรรคหนึ�ง	กรณ์ท่ี่่�มก่ารขยายวงเงนิก้้	หรอืขยายระยะเวลัาผ่อนชำาระเงนิก้เ้พืั�อชำาระราคาบา้นใหน้ำาหลักัฐานการผ่อนชำาระ	

มาเบิกค่าเช่าบ้านไดำ้	 ตามจำานวนเงินก้้	 แลัะระยะเวลัาการผ่อนชำาระที่่�เหลัืออย้่	 ของสััญญาเงินก้้ฉบับแรกที่่�ไดำ้ยื�นไว้แลัะไดำ้รับอนุมัติให้เบิก
ค่าเช่าบ้านตามสัิที่ธิแลั้วเที่่านั�น
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นอกจากน่�	ม่แนวปฏิิบัติราชการที่างปกครอง	ปี	๒๕๖๔	จำานวน	๓	เรื�อง	สัามารถ่อ่านเพัิ�มเติมไดำ้ใน	QR	Code	
ไดำ้แก่

(๑) แนวปฏิิบัติิราชการเก่�ยวกับการบรรจุและแติ่งติั�งพนักงานจ�างข้องเทศบาล (คำาพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดท่� อบ.๒๕๕/๒๕๖๔)

	 นายกเที่ศมนตรส่ัามารถ่ใช้ดำลุัพันิจิท่ี่�จะไม่ดำำาเนนิการที่ำาสัญัญาจ้างบคุคลัที่่�เที่ศบาลัได้ำเคยประกาศว่า	เป็นผ้้ผ่าน	
การสัรรหาแลัะเลืัอกสัรรเป็นพันักงานจ้าง	 แลัะ	 ก.ที่.จ.ได้ำม่มติเห็นชอบแล้ัวเนื�องจากเป็นดุำลัพิันิจที่่�อย้่ในขอบเขตแห่ง
อำานาจตามมาตรา	๔๘	เตรสั	แห่ง	พั.ร.บ.	เที่ศบาลั	พั.ศ.	๒๔๙๖	ประกอบมาตรา	๓๕	แห่ง	พั.ร.บ.	ระเบ่ยบบริหารงาน
บุคคลัสั่วนที่้องถ่ิ�น	พั.ศ.	๒๕๔๒	การกระที่ำาของนายกเที่ศมนตร่ที่่�ไม่เร่ยกบุคคลัดำังกลั่าวเข้าที่ำาสััญญาจ้างเป็นพันักงาน
เที่ศบาลั	จึงไม่เป็นการลัะเลัยต่อหน้าที่่�ตามที่่�กฎหมายกำาหนดำให้ต้องปฏิิบัติแลัะไม่เป็นการกระที่ำาลัะเมิดำต่อผ้้ฟ้้องคดำ่

(๒) แนวปฏิิบัติิราชการเก่�ยวกับหน�าท่�ข้ององค์กรปกครองส่วนท�องถึิ�น ในการจัดให�ม่และบำารุงรักษา 
ทางสาธารณะท่�อยู่ในความรับผู้ิดชอบ (คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่� อ.๔๙๕/๒๕๖๔)

	 เที่ศบาลัม่หน้าที่่�ที่ำาให้ม่การบำารุงรักษาที่างบกแลัะที่างนำ�าที่่�อย่้ในเขตเที่ศบาลั	 ซึ่ึ�งที่างดัำงกล่ัาวหมายความ	
รวมถ่งึที่างที่่�มผ่้ย้กใหเ้ปน็สัาธารณ์ประโยชนด์ำว้ย	การที่่�นายกเที่ศมนตรไ่มด่ำำาเนนิการซึ่อ่มแซึ่มที่างที่่�อย้ใ่นความรบัผดิำชอบ	
ของเที่ศบาลั	ใหม้ั�นคงแข็งแรงปลัอดำภัย	จึงเปน็การลัะเลัยต่อหนา้ที่่�ตามที่่�กฎหมายกำาหนดำให้ตอ้งปฏิิบัตหิรอืปฏิิบัตหิน้าที่่�
ดำังกลั่าวลั่าช้าเกินสัมควร	แลัะนายกเที่ศมนตร่ไม่อาจยกเอาปัญหาเรื�องงบประมาณ์	ปฏิิเสัธหน้าที่่�ดำังกลั่าวไดำ้

	 ปญัหาเรื�องงบประมาณ์ขององค์กรปกครองสัว่นที่อ้งถ่ิ�น	ที่่�องค์กรปกครองส่ัวนท้ี่องถ่ิ�นอ้างวา่เปน็เหตทุี่่�ที่ำาให้
ไม่สัามารถ่ปฏิิบัติหน้าที่่�ตามที่่�กฎหมายกำาหนดำ	 หรือปฏิิบัติหน้าที่่�ดัำงกล่ัาวล่ัาช้าเกินสัมควรนั�น	 ถื่อเป็นปัญหาเก่�ยวกับ
ประโยชน์สัาธารณ์ะ	ที่่�ค้่กรณ์่สัามารถ่ยกขึ�นกลั่าวอ้างในชั�นอุที่ธรณ์์ไดำ้

(๓) แนวปฏิิบัติิราชการเก่�ยวกับการข้อเบิกค่าเช่าบ�านข้�าราชการส่วนท�องถึิ�นข้องคู่สมรสท่�ไม่ม่การ 
จดทะเบ่ยนสมรส การแติ่งติั�งผูู้�อยู่เวรรักษาสถึานท่�ราชการ และการปรับข้ยายระดับติำาแหน่งเจ�าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ๖ (คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่� อ. ๕๐๙/๒๕๖๔)

ระเบ่ยบกระที่รวงมหาดำไที่ย	 ว่าดำ้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการสั่วนที่้องถ่ิ�น		
พั.ศ.	๒๕๔๘	มเ่จตนารมณ์เ์พัื�อช่วยเหลัอืข้าราชการใหม้ท่ี่่�อย้ใ่นการปฏิบัิตหิน้าที่่�	เปน็การ
บรรเที่าความเดืำอดำร้อนดำ้านท่ี่�อย้่อาศัยของข้าราชการ	 โดำยประสังค์จะให้ค่้สัมรสัที่่�	
รับราชการในท้ี่องที่่�เดำ่ยวกันม่สิัที่ธิเบิกแต่เพั่ยงคนเดำ่ยว	 ค่้สัมรสัตามระเบ่ยบดัำงกล่ัาวจึง	
รวมไปถึ่งค้ส่ัมรสัที่่�อย้กิ่นกันฉันสัามภ่ริยาโดำยมิได้ำจดำที่ะเบย่นสัมรสัด้ำวย	สัทิี่ธิในการเบิกจ่าย	
ค่าเช่าซึ่ื�อหรือค่าผ่อนชำาระเงินก้้จึงม่ไดำ้แต่เพั่ยงรายเดำ่ยว	สั่วนการกำาหนดำให้ม่การอย้่เวร
รกัษาสัถ่านที่่�ราชการ	นายกเที่ศบาลัตำาบลัมอ่ำานาจตามมติคณ์ะรฐัมนตรท่ี่่�ใหน้ำาระเบย่บ
สัำานักนายกรัฐมนตร่	 ว่าดำ้วยการรักษาความปลัอดำภัยแห่งชาติ	 พั.ศ.	 ๒๕๕๒	 มาใช้โดำย
อนโุลัม	แลัะการปรับขยายระดำบัตำาแหนง่เจา้พันกังานป้องกนัแลัะบรรเที่าสัาธารณ์ภัย	๖	
จะตอ้งมล่ักัษณ์ะหนา้ที่่�	ความรบัผดิำชอบ	แลัะปรมิาณ์งานแลัะคณุ์ภาพัของงานเปลั่�ยนไป
จากเดำิมในสัาระสัำาคัญถ่ึงขนาดำที่่�จะต้องปรับระดำับตำาแหน่ง
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๓. คำาพิัพัากษา คำาสั� งศาลปกครองสูงสุดท่�น่าสนใจ ปี ๒๕๖๔

๓.๑ เรื�อง กิจการวิทยุกระจายเส่ยงและวิทยุโทรทัศน์ : ข้อให�เพิกถึอนประกาศสำานักงานคณะกรรมการ
กจิการกระจายเสย่ง กจิการโทรทศันแ์ละกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ ิคำาพพิากษาศาลปกครองสงูสดุท่� อร.๒/๒๕๖๔

	 บริษัที่	ที่.	ผ้้ฟ้้องคดำ่	เป็นผ้้ไดำ้รับใบอนุญาตให้ใช้คลัื�นความถ่่�แลัะประกอบกิจการโที่รที่ัศน์	เพัื�อให้บริการ
โที่รทัี่ศน์ภาคพัื�นดิำนในระบบดิำจติอลั	(DTV)	ไดำน้ำาช่องรายการไปออกอากาศโที่รทัี่ศน์แบบบอกรับสัมาชิกโดำยมเ่วลัาการ
โฆษณ์าแลัะการบริการธุรกิจเกินกว่าท่ี่�กฎหมายกำาหนดำ	 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา	 ๒๘	 วรรคสัอง	 แห่งพัระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสั่ยงแลัะกิจการโที่รที่ัศน์	พั.ศ	๒๕๕๑	ดำังนั�น	คณ์ะกรรมการกิจการกระจายเสั่ยง	กิจการ
โที่รที่ศันแ์ลัะกจิการโที่รคมนาคมแหง่ชาต	ิ(กสัที่ช.)	ผ้ถ้้่กฟ้อ้งคดำท่ี่่�	๑	จงึออกประกาศคณ์ะกรรมการกจิการกระจายเส่ัยง	
กิจการโที่รที่ัศน์แลัะกิจการโที่รคมนาคมแห่งชาติ	เรื�อง	การกระที่ำาที่่�เป็นการเอาเปร่ยบผ้้บริโภคในกิจการกระจายเสั่ยง
แลัะกิจการโที่รที่ัศน์	พั.ศ.	๒๕๕๕	โดำยข้อ	๕	(๘)	กำาหนดำให้การออกอากาศรายการโดำยม่การโฆษณ์าบริการหรือสัินค้า	
เกินกว่าระยะเวลัาที่่�กฎหมายกำาหนดำ	 ถื่อเป็นการเอาเปร่ยบผ้้บริโภคโดำยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณ์าอันม่
ลัักษณ์ะเป็นการค้ากำาไรเกินควร	หรือก่อให้เกิดำความเดำือดำร้อนรำาคาญ	สัั�งระงับการดำำาเนินการดำังกลั่าวของผ้้ฟ้้องคดำ่

	 ผ้ฟ้้อ้งคดำไ่ดำอ้า้งวา่	ประกาศคณ์ะกรรมการกจิการกระจายเสัย่ง	กจิการโที่รที่ศันแ์ลัะกจิการโที่รคมนาคม
แห่งชาต	ิ เรื�อง	หลักัเกณ์ฑ์์การเผยแพัร่กจิการโที่รที่ศัน์ที่่�ให้บรกิารเป็นการที่ั�วไป	 กำาหนดำให้ผ้ใ้ห้บรกิารโที่รที่ศัน์ที่่�เป็นการ
ที่ั�วไปจะต้องให้บริการโที่รทัี่ศน์ตามผังรายการโดำยม่เนื�อหาเดำ่ยวกันทุี่กช่องที่างที่ั�งในระบบภาคพัื�นดิำนแลัะระบบผ่าน
ดำาวเที่ย่มอย่างต่อเนื�องโดำยจะเรย่กเกบ็ค่าบรกิารหรอืค่าใช้จ่ายจากประชาชนผ้ใ้ช้บรกิารไม่ได้ำศาลัปกครองส้ังสัดุำพัจิารณ์าแล้ัว	
เห็นว่า	 ผ้้ฟ้้องคดำ่ซึ่ึ�งเป็นผ้้รับใบอนุญาตให้ใช้คลัื�นความถ่่�ในการประกอบกิจการโที่รที่ัศน์ในการให้บริการโที่รที่ัศน์	
ที่่�เป็นการที่ั�วไป	 แต่เมื�อนำารายการดัำงกล่ัาวไปออกอากาศที่างโที่รทัี่ศน์ที่่�ไม่ได้ำใช้คลืั�นความถ่่�ย่อมไม่ม่สิัที่ธิหารายได้ำ	
ตามเวลัาที่่�กำาหนดำไวเ้ดำมิ	ไมอ่าจอา้งหนา้ที่่�ตามที่่�กำาหนดำในประกาศดำงักลัา่วไดำ	้แลัะในสัว่นที่่�ผ้ฟ้้อ้งคดำอ้่างวา่ไมไ่ดำส้ัว่นแบง่
ค่าโฆษณ์าหรือรายไดำ้อื�น	ๆ 	เพัิ�มขึ�นจากการออกอากาศแต่เป็นการเพัิ�มช่องที่างเลัือกให้แก่ผ้้บริโภค	เห็นว่า	เมื�อม่การนำา	
บริการโที่รที่ัศน์ไปออกอากาศที่างโที่รทัี่ศน์แบบบอกรับสัมาชิกโดำยม่การโฆษณ์าแลัะการบริการธุรกิจรวมอย้่ดำ้วยย่อม
ม่ผ้้ไดำ้ประโยชน์จากการดำำาเนินการดัำงกลั่าว	 ไม่ว่าจะเป็นผ้้ฟ้้องคดำ่นำาไปออกอากาศหรือเจ้าของสิันค้าที่่�ม่การโฆษณ์า		
หากผ้ฟ้้อ้งคดำไ่มไ่ด้ำดำำาเนินการ	ผ้ฟ้้อ้งคดำซ่ึ่ึ�งเปน็ผ้ท้ี่รงสัทิี่ธยิอ่มมส่ัทิี่ธหิา้มมใิหม้ก่ารดำำาเนนิการดำงักลัา่ว	เมื�อกฎหมายกำาหนดำ
จำากัดำระยะเวลัาการโฆษณ์าหรือบริการธุรกิจไว้	 ย่อมไม่อาจอ้างว่าการได้ำรับหรือไม่ไดำ้รับรายได้ำเพัิ�มมาเป็นเหตุในการ	
ไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายได้ำแลัะการท่ี่�อ้างว่าการแก้ไขแลัะตัดำที่อนเนื�อหาโฆษณ์าอาจเป็นการลัะเมิดำสิัที่ธิในที่รัพัย์สิัน	
ที่างปญัญา	เหน็วา่	ผ้้ที่รงสัทิี่ธิในงานอันมลิ่ัขสิัที่ธิ�ยอ่มมสิ่ัที่ธทิี่่�จะเผยแพัร่งานในช่องที่างใดำ	ๆ 	แตห่ากชอ่งที่างใดำมก่ฎหมาย
ระเบ่ยบกำาหนดำไว้อย่างใดำ	ย่อมต้องปฏิิบัติตามไม่อาจเป็นการลัะเมิดำลัิขสัิที่ธิ�ไดำ้

	 นอกจากน่�ผ้้ฟ้้องคดำ่ไดำ้อ้างว่าการขายโฆษณ์าตามระยะเวลัาที่่�กฎหมายกำาหนดำไม่สัามารถ่ลัดำระยะเวลัา	
การขายโฆษณ์าไดำ้	 แลัะเป็นการประกอบการเกินเงื�อนไขที่่�กำาหนดำในใบอนุญาตแลัะการเผยแพัร่ซึ่ำ�าเป็นลัักษณ์ะ	
การถ่่ายที่อดำสัดำ	 ซึ่ึ�งผ้้ฟ้้องคดำ่อาจต้องปล่ัอยให้จอดำำาในช่วงเวลัาโฆษณ์าที่่�หายไปจะที่ำาลัายความต่อเนื�องในการรับชม	
ช่องรายการ	 ศาลัปกครองสั้งสัุดำพิัจารณ์าแล้ัวเห็นว่าเรื�องดัำงกล่ัาวผ้้ฟ้้องคดำ่สัามารถ่บริหารจัดำการไดำ้แลัะไม่ม่ผลัที่ำาให้	
ผ้้ฟ้้องคดำ่สัามารถ่ปฏิิบัติฝ่าฝืนต่อกฎหมาย	ดำังนั�น	มติของผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�	๑	ในการประชุมเมื�อวันที่่�	๑๙	ตุลัาคม	๒๕๕๘		
ที่่�ให้ผ้้ฟ้้องคดำ่ระงับการกระที่ำาท่ี่�เป็นการเอาเปร่ยบผ้้บริโภค	 โดำยดำำาเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงไม่ให้ม่ระยะเวลัา	
การโฆษณ์าแลัะการบริการธุรกิจเกินกว่ากฎหมายกำาหนดำ	จึงเป็นคำาสัั�งที่่�ชอบดำ้วยกฎหมาย

	 พัิพัากษากลัับเป็นให้ยกฟ้้อง	
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๓.๒ เรื�อง กจิการวทิยกุระจายเสย่งและวทิยโุทรทศัน ์: ฟ้อ้งข้อให�เพกิถึอนคำาสั�งเพกิถึอนใบอนญุาติให�ใช� 
คลื�นความถึ่� 

 คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่� อร. ๒๑/๒๕๖๔
	 คด่ำน่�	 บริษัที่	 ที่	 เป็นผ้้ชนะการประม้ลัคลัื�นความถ่่�เพัื�อให้บริการโที่รทัี่ศน์ภาคพัื�นดิำนในระบบดิำจิที่ัลั	

ประเภที่บริการที่างธุรกิจระดำับชาติจำานวน	๒	ช่อง	ไดำ้แก่	หมวดำหม้่ข่าวสัารแลัะสัาระช่องรายการไที่ยที่่ว่	แลัะหมวดำหม้่
เดำก็	เยาวชนแลัะครอบครวั	ชอ่งรายการ	MVTV	FAMILY	โดำยมเ่งื�อนไขใหช้ำาระค่าธรรมเนย่มในส่ัวนของราคาขั�นตำ�าเปน็		
๔	 งวดำ	 แลัะในส่ัวนที่่�เกินกว่าราคาขั�นตำ�าเป็น	 ๖	 งวดำ	 ผ้้ฟ้้องคดำ่ได้ำชำาระค่าธรรมเน่ยมใบอนุญาตให้ใช้คลัื�นความถ่่�ของ	
ที่ั�งสัองชอ่งรายการในงวดำที่่�	๑	แล้ัว	แลัะไดำว้างหนงัสัอืคำ�าประกนัของธนาคาร	ก	เพัื�อคำ�าประกนัการชำาระเงนิค่าธรรมเนย่ม	
ในงวดำที่่�	๒	ถึ่งงวดำที่่�	๖	ต่อมา	ผ้ฟ้้อ้งคดำไ่ดำม้ห่นงัสัอืขอยกเลักิใบอนญุาตการประกอบกจิการที่ั�งสัองชอ่งรายการโดำยไดำช่้�แจง	
ยุติการให้บริการผ่านตัวอักษรบนหน้าจอเป็นเวลัา	๓๐	วัน	หลัังจากนั�น	คณ์ะกรรมการกิจการกระจายเสั่ยงแลัะกิจการ
โที่รที่ัศน์	(กสัที่.)	ไดำ้ม่มติให้เพัิกถ่อนใบอนุญาตของผ้้ฟ้้องคดำ่ที่ั�งสัองช่องรายการแลัะแจ้งให้ผ้้ฟ้้องคดำ่ชำาระค่าธรรมเน่ยม
ใบอนุญาตให้ใช้คลัื�นความถ่่�งวดำที่่�	 ๒	ถ่ึงงวดำที่่�	 ๖	แลัะค่าธรรมเน่ยมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปี	 ผ้้ฟ้้องคดำ่จึงฟ้้อง
คดำ่น่�เพัื�อขอให้เพัิกถ่อนคำาสัั�งเพัิกถ่อนใบอนุญาตให้ใช้คลัื�นความถ่่�ให้ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�	๑	คืนค่าธรรมเน่ยมใบอนุญาตให้ใช้
คลัื�นความถ่่�ที่่�ผ้ฟ้้อ้งคดำช่ำาระไปแลัว้พัรอ้มดำอกเบ่�ยแลัะหา้มมใิหผ้้้ถ่ก้ฟ้อ้งคดำท่ี่่�	๑	ดำำาเนนิการบงัคบัตามหนงัสัอืคำ�าประกนั
ของธนาคาร	ศาลัปกครองชั�นต้นได้ำพัพิัากษาให้ผ้ถ้่ก้ฟ้อ้งคดำท่ี่ั�งสัอง	(คณ์ะกรรมการกิจการกระจายเสัย่ง	กิจการโที่รทัี่ศน์	
แลัะกิจการโที่รคมนาคมแห่งชาติ	ที่่�	๑	แลัะสัำานักงานคณ์ะกรรมการกิจการกระจายเสั่ยง	กิจการโที่รที่ัศน์	แลัะกิจการ
โที่รคมนาคมแห่งชาติ	ที่่�	๒)	คืนหนังสัือคำ�าประกันการชำาระค่าธรรมเน่ยมใบอนุญาตของงวดำที่่�	๓	แลัะงวดำที่่�เหลัือคืนให้
ผ้้ฟ้้องคดำ่	คำาขออื�นให้ยก	ผ้้ฟ้้องคดำ่จึงอุที่ธรณ์์ต่อศาลัปกครองสั้งสัุดำ

	 ศาลัปกครองสัง้สุัดำพิัจารณ์าแล้ัวเห็นว่า	ข้อพิัพัาที่ในคดำน่่�เกิดำจากการที่่�ผ้้ถ่ก้ฟ้อ้งคดำท่ี่่�	๑	ซึ่ึ�งเป็นหน่วยงาน	
ที่างปกครองหรือเจ้าหน้าท่ี่�ของรัฐตกลังยินยอมให้ผ้้ฟ้้องคดำ่ประกอบกิจการวิที่ยุโที่รที่ัศน์	 ส่ัวนพัระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่วมลังที่นุในกจิการของรัฐ	พั.ศ.	๒๕๕๖	เปน็กฎหมายซึึ่�งกำาหนดำหลัักเกณ์ฑ์์แลัะขั�นตอนในการให้เอกชนรว่มลังที่นุ
ในกิจการของรัฐ	โดำยมวั่ตถุ่ประสังค์หลักัเพัื�อให้การดำำาเนินการดัำงกล่ัาวมค่วามโปร่งใสั	สัอดำคล้ัองกับนโยบายของรัฐบาลั	
แลัะหลักัวนิยัการเงนิการคลังั	การกำาหนดำบที่นยิามในมาตรา	๔	แหง่พัระราชบญัญตัดิำงักลัา่วจงึเปน็การกำาหนดำกรณ์ซ่ึ่ึ�งตอ้ง
ตกอย้ภ่ายใต้บงัคับของพัระราชบัญญัตกิารให้เอกชนร่วมลังทุี่นในกิจการของรัฐ	พั.ศ.	๒๕๕๖	มิใช่การกำาหนดำนิยามที่ั�วไป
ของกจิการของรฐัหรอืหนว่ยงานที่างปกครอง	สัำาหรบัประเดำน็ผ้ฟ้้อ้งคดำไ่ดำร้บัใบอนญุาตใหป้ระกอบกจิการโที่รที่ศันแ์ลัว้		
ต่อมา	ผ้้ฟ้้องคดำ่ไดำ้ม่หนังสัือลังวันที่่�	๒๕	พัฤศจิกายน	๒๕๕๘	แจ้งยกเลัิกการประกอบกิจการ	เห็นว่า	เงื�อนไขแนบที่้าย	
ใบอนุญาตก่อนเลัิกกิจการผ้้ฟ้้องคดำ่ม่สัิที่ธิตามสััญญาที่่�จะยกเลัิกการประกอบกิจการ	นอกจากน่�	สััญญาพัิพัาที่เป็นการ
ตกลังใหผ้้ฟ้้้องคดำซ่ึ่ึ�งเปน็เอกชนนำาที่รพััยากรสัื�อสัารของชาตไิปหาประโยชน	์โดำยรฐัไดำร้บัประโยชนจ์ากค่าใช้คลัื�นความถ่่�	
แต่ที่รัพัยากรดัำงกล่ัาวไม่ได้ำม่ลัักษณ์ะที่่�เป็นร้ปธรรมที่่�ใช้สัิ�นเปลืัองหมดำไปดัำงเช่นที่รัพัยากรธรรมชาติโดำยที่ั�วไป	 แต่เป็น	
คลัื�นความถ่่�ซึ่ึ�งไม่อาจจบัต้องได้ำที่่�รฐัอาจได้ำรบัคนืมาเพัื�อใช้ประโยชน์หรอืให้เอกชนอื�นประมล้ัเพัื�อนำาไปหาประโยชน์ต่อไปได้ำ		
เมื�อเอกชนเหน็วา่คลัื�นความถ่่�ไมอ่าจหาประโยชนไ์ดำก้ค็วรมส่ัทิี่ธบิอกเลักิสัญัญา	ประกอบกบัระหวา่งการพัจิารณ์าคดำข่อง
ศาลัปกครองสั้งสัุดำ	หัวหน้าคณ์ะรักษาความสังบแห่งชาติไดำ้ม่คำาสัั�งที่่�	๔/๒๕๖๒	ลังวันที่่�	๑๑	เมษายน	๒๕๖๒	กำาหนดำ
ให้ผ้้รับใบอนุญาตให้ใช้คลัื�นความถ่่�เพัื�อให้บริการโที่รที่ัศน์ภาคพัื�นดำินระบบดำิจิที่ัลัสัามารถ่คืนใบอนุญาตไดำ้	 โดำยไดำ้รับ
ค่าชดำเชย	 จึงถ่ือว่าเป็นปัญหาอันเก่�ยวดำ้วยความสังบเร่ยบร้อยของประชาชนแลัะศาลัปกครองสั้งสัุดำสัามารถ่ยกขึ�นมา
ประกอบการพัิจารณ์าไดำ้	ดำังนั�น	ผ้้ฟ้้องคดำ่จึงม่สัิที่ธิบอกเลัิกสััญญาไดำ้	

	 การดำำาเนินการเปลั่�ยนผา่นจากระบบแอนะล็ัอกไปเป็นระบบการแจกค้ปองเป็นไปด้ำวยความล่ัาชา้หรอืไม่		
เห็นว่า	 การที่่�ผ้้ฟ้้องคดำ่จะสัามารถ่ใช้คลัื�นความถ่่�เพัื�อประกอบกิจการโที่รที่ัศน์ภาคพัื�นดำินในระบบดำิจิที่ัลั	 อันเป็นสัิที่ธิ
ตามสััญญาไดำ้อย่างม่ประสัิที่ธิภาพั	 จำาเป็นอย่างยิ�งท่ี่�ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่ั�งสัองจะต้องปฏิิบัติหน้าที่่�ตามที่่�กำาหนดำไว้อย่างม่

ส่วนท่�  ๒ ผลการดิ์ำาเน์นงานท่�สำาคัญั74 รายงานประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ศาลปกครองและสำำานักงานศาลปกครอง



ประสิัที่ธิภาพั	เมื�อภายหลังัจากที่่�ผ้้ฟ้อ้งคดำไ่ด้ำชำาระค่าธรรมเน่ยมใบอนุญาตให้ใช้คลัื�นความถ่่�ในงวดำที่่�	๑	ที่ั�งสัองช่องรายการ		
แลัะคณ์ะกรรมการกจิการกระจายเสัย่งแลัะกจิการโที่รที่ศัน	์(กสัที่.)	ซึ่ึ�งปฏิบิตัหินา้ที่่�แที่นผ้ถ้่ก้ฟ้อ้งคดำท่ี่่�	๑	ในขณ์ะนั�น	ไดำม้ม่ติ	
ในการประชุม	เมื�อวันที่่�	๓๑	ม่นาคม	๒๕๕๗	อนุญาตให้ผ้้ฟ้้องคดำ่เป็นผ้้ไดำ้รับใบอนุญาตให้ใช้คลัื�นความถ่่�แลัะประกอบ
กิจการโที่รที่ัศน์เพัื�อให้บริการโที่รที่ัศน์ภาคพัื�นดำิน	ในระบบดำิจิที่ัลั	หมวดำหม้่ข่าวสัารแลัะสัาระ	ช่องรายการไที่ยที่่ว่	แลัะ
หมวดำหม้่เดำ็ก	เยาวชนแลัะครอบครัว	ช่องรายการ	MVTV	FAMILY	โดำยม่ผลัตั�งแต่วันที่่�	๒๕	เมษายน	๒๕๕๗	ถ่ึงวันที่่�	
๒๔	เมษายน	๒๕๗๒	เป็นระยะเวลัาที่ั�งสัิ�น	๑๕	ปี	แลั้ว	การดำำาเนินการของผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�	๑	ในการเปลั่�ยนผ่านระบบ
การรับสั่งสััญญาณ์วิที่ยุโที่รที่ัศน์จากระบบแอนะลั็อกมาเป็นระบบดำิจิที่ัลัเกิดำความลั่าช้าแลัะไม่เป็นไปตามแผนงานที่่�	
ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�	 ๑	 กำาหนดำไว้	 กรมประชาสััมพัันธ์ไม่ไดำ้ดำำาเนินการติดำตั�งแลัะเปิดำให้บริการโครงข่ายโที่รที่ัศน์ภาคพัื�นดำิน	
ในระบบดิำจทิี่ลัั	(Multiplexer)	เนื�องจากติดำขดัำเรื�องงบประมาณ์	ซึ่ึ�งผ้ถ้่ก้ฟ้อ้งคดำท่ี่่�	๑	ไดำม้ค่ำาสัั�งใหก้รมประชาสััมพันัธ์ชำาระ	
ค่าปรับที่างปกครองแลั้ว	นอกจากน่�	การแจกค้ปองเป็นไปอย่างลั่าช้าเป็นเวลัาถ่ึง	๖	เดำือน	นับแต่วันออกใบอนุญาตให้
ใช้คลัื�นความถ่่�แลัะประกอบกิจการโที่รทัี่ศน์เพัื�อให้บริการโที่รทัี่ศน์ภาคพัื�นดิำนในระบบดิำจิที่ัลั	 การประชาสััมพัันธ์การ
เปลั่�ยนผ่านระบบโที่รที่ัศน์ที่ำาไดำ้ไม่ที่ั�วถ่ึง	ประชาชนไม่เข้าใจวิธ่การเปลั่�ยนผ่านระบบโที่รที่ัศน์รวมที่ั�งการใช้ค้ปอง	ที่ำาให้
เกิดำความสัับสันกับขั�นตอนแลัะกระบวนการแจกค้ปอง	 ไม่สัามารถ่แจกค้ปองให้ถ่ึงประชาชนไดำ้ครบทีุ่กพัื�นที่่�ที่ำาให้การ
แลักซึ่ื�อเครื�องรับสััญญาณ์เป็นไปอย่างล่ัาช้า	 ซึ่ึ�งหัวหน้าคณ์ะรักษาความสังบแห่งชาติได้ำม่คำาสัั�งให้ชะลัอการดำำาเนินการ	
ไว้ชั�วคราว	 ซึ่ึ�งเหตุดำังกลั่าวเป็นความรับผิดำชอบของรัฐที่่�ไม่อาจอ้างเพัื�อลับลั้างสัิที่ธิของผ้้ฟ้้องคดำ่ไดำ้	 ประชาชนไม่ม่
ความเข้าใจแลัะขาดำความเชื�อมั�นในการแลักเครื�องรับสััญญาณ์	ที่ำาให้ประชาชนไม่สันใจโที่รที่ศัน์ภาคพัื�นดำนิ	รวมที่ั�งการ
ขยายโครงข่ายโที่รทัี่ศน์เป็นไปอย่างล่ัาช้าส่ังผลักระที่บต่อสัดัำส่ัวนจำานวนผ้้ชม	 อันมผ่ลัต่อการเสันออัตราค่าเช่าช่วงเวลัา
แลัะอัตราค่าโฆษณ์าอันเป็นท่ี่�มาของรายได้ำของผ้้ฟ้้องคดำ่ในฐานะที่่�เป็นผ้้ให้บริการโที่รที่ัศน์ภาคพัื�นดิำนในระบบดิำจิที่ัลั	
ประเภที่บรกิารธุรกิจระดัำบชาติ	ที่ำาให้ผ้ฟ้้้องคดำไ่ด้ำรบัความเดืำอดำร้อนต้องแบกรบัภาระต้นที่นุที่ั�งด้ำานการบริหารจัดำการสัถ่าน่		
ต้นทีุ่นในการบริหารช่องรายการแลัะเนื�อหารายการ	 ค่าธรรมเน่ยมใบอนุญาตรายปี	 ร้อยลัะ	 ๒	 ของรายไดำ้	 โดำยไม่หัก	
ค่าใช้จ่าย	 ค่าธรรมเน่ยมสัมที่บกองทุี่นวิจัยแลัะพััฒินากิจการกระจายเสั่ยง	 กิจการโที่รทัี่ศน์	 แลัะกิจการโที่รคมนาคม	
เพัื�อประโยชน์สัาธารณ์ะ	 ค่าธรรมเน่ยมใบอนุญาตให้ใช้คลัื�นความถ่่�	 กรณ์่ดัำงกลั่าวจึงย่อมสั่งผลัต่อแผนการลังทีุ่นของ	
ผ้้ฟ้้องคดำ่ที่ั�งในดำ้านภาระต้นทีุ่นแลัะระยะเวลัาการคืนต้นทีุ่น	

	 สัำาหรับการดำำาเนินการจัดำให้ม่โครงข่ายโที่รที่ัศน์ภาคพัื�นดำินในระบบดำิจิที่ัลั	 (Multiplexer	หรือ	MUX)	
ซึ่ึ�งผ้ถ้่ก้ฟ้อ้งคดำท่ี่่�	๒	อา้งวา่ผ้ฟ้้อ้งคดำไ่ดำท้ี่ำาสัญัญาใชโ้ครงขา่ยโที่รที่ศันภ์าคพัื�นดำนิในระบบดำจิทิี่ลัักบัองคก์ารกระจายเสัย่ง	
แลัะแพัร่ภาพัสัาธารณ์ะแห่งประเที่ศไที่ยหรือช่องไที่ยพ่ับ่เอสั	 ซึ่ึ�งเป็นโครงข่ายโที่รที่ัศน์ภาคพัื�นดำินในระบบดำิจิที่ัลั	
ที่่�เกิดำขึ�นแลั้ว	การที่่�โครงข่ายโที่รที่ัศน์ภาคพัื�นดำินของผ้้ให้บริการรายใดำไม่สัามารถ่ให้บริการไดำ้	จึงไม่กระที่บต่อคุณ์ภาพั
การรับสั่งสััญญาณ์ของผ้้ให้บริการโครงข่ายโที่รที่ัศน์ภาคพัื�นดำินในระบบดำิจิที่ัลัรายอื�น	เห็นว่า	ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�	๑	ไดำ้ออก	
ใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสัย่งหรือโที่รที่ศันเ์พัื�อใหบ้รกิารโครงข่ายโที่รที่ศัน์ที่่�ใชค้ลัื�นความถ่่�ภาคพัื�นดำนิในระบบ	
ดำิจิที่ัลั	จำานวน	๕	ใบอนุญาต	ให้กับผ้้ขอรับใบอนุญาต	๔	ราย	เพัื�อให้บริการโครงข่ายโที่รที่ัศน์ภาคพัื�นดำินในระบบดำิจิที่ัลั		
ไดำ้แก่	 (๑)	 กองที่ัพับก	 (๒)	 บริษัที่	 อ.	 (๓)	 องค์การกระจายเส่ัยงแลัะแพัร่ภาพัสัาธารณ์ะแห่งประเที่ศไที่ย	 แลัะ	 (๔)		
กรมประชาสััมพัันธ์	เพัื�อให้ผ้้ไดำ้รับใบอนุญาตจากการประม้ลัคลัื�นความถ่่�สัามารถ่ขอใช้บริการโครงข่ายโที่รที่ัศน์กับผ้้รับ
ใบอนญุาตให้บรกิารโครงข่ายดำงักลัา่ว	แตก่รมประชาสัมัพันัธ์ยงัไมส่ัามารถ่ดำำาเนนิการติดำตั�งแลัะเปิดำให้บริการโครงข่ายได้ำ		
จึงเห็นว่า	 อำานาจหน้าท่ี่�ของผ้้ถ้่กฟ้้องคด่ำท่ี่�	 ๑	 ในการดำำาเนินการเก่�ยวกับโครงข่ายโที่รที่ัศน์ภาคพัื�นดำินในระบบดิำจิที่ัลั	
นอกเหนือไปจากการจัดำให้ม่โครงข่ายดำังกลั่าวแลั้ว	ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�	๑	ยังม่หน้าที่่�ต้องควบคุมคุณ์ภาพัการรับสั่งสััญญาณ์
ให้ผ้้ใช้บริการสัามารถ่รับชมบริการโที่รทัี่ศน์ในระบบดิำจิที่ัลัได้ำครอบคลุัมพัื�นที่่�สั่วนใหญ่ของประเที่ศแลัะควบคุมให	้
ผ้ใ้หบ้รกิารโครงขา่ยโที่รที่ศันภ์าคพัื�นดำนิในระบบดำจิทิี่ลััมค่ณุ์ภาพัการรบัสัง่สัญัญาณ์ที่่�ดำแ่ลัะอย้ใ่นระดำบัเดำย่วกนัอก่ดำว้ย	
ที่ั�งน่�	ตามแผนแม่บที่กิจการกระจายเสั่ยง	แลัะกิจการโที่รที่ัศน์	ฉบับที่่�	๑	(พั.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙)	แลัะประกาศ	กสัที่ช.	
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เรื�อง	หลัักเกณ์ฑ์์แลัะวิธ่การอนุญาตเพัิ�มเติมในสั่วนการให้บริการโครงข่ายโที่รที่ัศน์ประเภที่ที่่�ใช้คลัื�นความถ่่�ภาคพัื�นดำิน
ในระบบดำจิติอลั	พั.ศ.	๒๕๕๖	ซึ่ึ�งแมว้า่การที่่�กรมประชาสัมัพันัธซ์ึ่ึ�งเปน็ผ้ใ้หบ้รกิารโครงข่ายโที่รที่ศันภ์าคพืั�นดำนิในระบบ
ดำิจิที่ัลัรายหนึ�งไม่สัามารถ่ดำำาเนินการตั�งติดำแลัะเปิดำให้บริการโครงข่ายไดำ้	 จะไม่กระที่บต่อคุณ์ภาพัการรับสั่งสััญญาณ์
โที่รที่ัศน์ในระบบดำิจิที่ัลัที่ั�งสัองช่องรายการของผ้้ฟ้้องคดำ่โดำยตรง	 เนื�องจากผ้้ฟ้้องคดำ่ไดำ้ขอใช้บริการโครงข่ายโที่รที่ัศน์
กับองค์การกระจายเสั่ยงแลัะแพัร่ภาพัสัาธารณ์ะแห่งประเที่ศไที่ยตามสััญญาลังวันที่่�	 ๑๐	 กุมภาพัันธ์	 ๒๕๕๗	 ก็ตาม		
แต่การที่่�ผ้้ให้บริการโครงข่ายโที่รทัี่ศน์ภาคพัื�นดิำนในระบบดิำจทิี่ลััรายใดำไม่สัามารถ่เปิดำให้บริการได้ำย่อมส่ังผลัถึ่งความเชื�อมั�น	
ของประชาชน	ผ้้ประกอบกิจการโที่รที่ศัน	์หรอืเจ้าของสิันคา้ซึึ่�งเป็นผ้ซ้ึ่ื�อโฆษณ์าในกิจการโที่รที่ศัน	์ในดำา้นประสัทิี่ธิภาพั
การกำากบัดำแ้ลัโครงข่ายโที่รทัี่ศนภ์าคพัื�นดำนิในระบบดิำจทิี่ลััหรือคณุ์ภาพัในการรับสัง่สัญัญาณ์โที่รทัี่ศนใ์นระบบดิำจทิี่ลััได้ำ	
กรณ์่จึงถ่ือไดำ้ว่าเป็นสั่วนหนึ�งของข้อบกพัร่องที่่�อย้่ในความรับผิดำของผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่ั�งสัองเช่นกัน	แลัะการที่่�ผ้้ฟ้้องคดำ่ไดำ้ม่
หนังสัือลังวันที่่�	๑๖	กรกฎาคม	๒๕๕๘	แจ้งผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�	๑	ว่า	ผ้้ฟ้้องคดำ่ไดำ้ดำำาเนินการช่�แจงการยุติการให้บริการผ่าน	
การขึ�นตัวอักษรวิ�งหน้าจอโที่รที่ัศน์ทัี่�งสัองช่องรายการตลัอดำวันเป็นเวลัา	 ๓๐	 วัน	 ตั�งแต่วันที่่�	 ๒๕	 มิถุ่นายน	 ๒๕๕๘		
ถ่งึวนัที่่�	๒๔	กรกฎาคม	๒๕๕๘	จงึถ่อืไดำว้า่ผ้ฟ้้อ้งคดำไ่ดำป้ฏิบิตัติามมาตรการเยย่วยาผ้ใ้ช้บรกิารกอ่นเลักิการใหบ้รกิารแลัะ
ถ่อืไดำว้า่สัญัญาระหวา่งผ้ฟ้้อ้งคดำกั่บผ้ถ้่ก้ฟ้อ้งคดำท่ี่่�	๑	เปน็อนัเลิักกนัตามขอ้	๑๔	(๕)	(๖)	ประกอบขอ้	๑๘	(๑)	ของประกาศ		
กสัที่ช.	 เรื�อง	 หลัักเกณ์ฑ์์แลัะวิธ่การอนุญาตการให้บริการกระจายเสั่ยงหรือโที่รทัี่ศน์	 พั.ศ.	 ๒๕๕๕	 แลัะข้อ	 ๑๗	 (๑)		
ของเงื�อนไขแนบที่้ายใบอนุญาตให้ใช้คลัื�นความถ่่�แลัะประกอบกิจการโที่รที่ัศน์ภาคพัื�นดำินในระบบดำิจิที่ัลั	

	 สัว่นประเดำน็ผ้ฟ้้อ้งคดำม่ห่น้าที่่�ตอ้งชำาระคา่ธรรมเนย่มใบอนุญาตใชค้ลัื�นความถ่่�จำานวนเที่า่ใดำนั�น	เหน็วา่		
เมื�อสััญญาพิัพัาที่เป็นการตกลังให้ผ้้ฟ้้องคดำ่ซึึ่�งเป็นเอกชนนำาที่รัพัยากรสืั�อสัารของชาติไปหาประโยชน์	 โดำยรัฐได้ำรับ
ประโยชน์จากค่าใช้คลัื�นความถ่่�	 แต่ที่รัพัยากรดัำงกล่ัาวไม่ไดำ้ม่ลัักษณ์ะที่่�เป็นร้ปธรรมที่่�ใช้สิั�นเปลืัองหมดำไปดัำงเช่น
ที่รพััยากรธรรมชาตโิดำยที่ั�วไปแตเ่ปน็คลัื�นความถ่่�ซึ่ึ�งไมอ่าจจบัตอ้งไดำท้ี่่�รฐัอาจไดำร้บัคนืมาเพัื�อใชป้ระโยชนห์รอืใหเ้อกชน
อื�นประมล้ัเพัื�อนำาไปหาประโยชนต์อ่ไปไดำ	้รฐัจงึไมส่ัมควรแสัวงหากำาไรจากเอกชนมากเกนิสัมควร	ดำงันั�น	ถ่งึแมก้ารชำาระ
คา่ตอบแที่นการใชค้ลัื�นความถ่่�จะเปน็การดำำาเนนิการตามมาตรา	๔๒	แหง่พัระราชบญัญตัอิงคก์รจดัำสัรรคลืั�นความถ่่�แลัะ
กำากับการประกอบกจิการวทิี่ยุกระจายเสัย่ง	วทิี่ยุโที่รที่ศัน	์แลัะกจิการโที่รคมนาคม	พั.ศ.	๒๕๕๓	แตม่าตรา	๔๑	กบ็ญัญตัิ
ใหก้ารอนุญาตให้ใชค้ลัื�นความถ่่�ตอ้งคำานงึถ่งึประโยชน์สัง้สัดุำของประชาชน	การแขง่ขนัโดำยเสัรอ่ย่างเปน็ธรรมแลัะมก่าร	
กระจายการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสัมแก่การเป็นที่รัพัยากรสัื�อสัารของชาติเพัื�อประโยชน์สัาธารณ์ะ	การอนุญาตให้ใช้คลืั�น	
ความถ่่�	จงึไมไ่ดำด้ำำาเนนิการโดำยมว่ตัถ่ปุระสังคห์ลักัที่่�จะหารายไดำใ้หแ้กร่ฐัในลักัษณ์ะการคา้กำาไร	เมื�อคลัื�นความถ่่�อนัเปน็
ที่รพััยากรสัื�อสัารของชาตทิี่่�เอกชนประมล้ัไดำไ้มส่ัามารถ่ใชห้าประโยชนไ์ดำ	้รัฐกไ็มค่วรที่่�จะไดำร้บัคา่ใชค้ลัื�นความถ่่�เกนิไป	
กว่าที่่�เอกชนจะหาประโยชน์ไดำ้	แลัะเมื�อรัฐไดำ้คลัื�นความถ่่�กลัับคืนมาแลั้ว	การไดำ้รับค่าธรรมเน่ยมจึงต้องสัอดำคลั้องกับที่่�
ผ้้ฟ้้องคดำ่ไดำ้ใช้ประโยชน์ไปแลั้วตามความเป็นจริง	แลัะสัอดำคลั้องกับคำาสัั�งหัวหน้าคณ์ะรักษาความสังบแห่งชาติ	ลังวันที่่�		
๑๑	 เมษายน	 ๒๕๖๒	 ท่ี่�กำาหนดำให้ผ้้รับใบอนุญาตสัามารถ่คืนใบอนุญาตแลัะม่สิัที่ธิไดำ้รับค่าชดำเชย	 แลัะตามเงื�อนไข	
แนบที่้ายใบอนุญาตไดำ้กำาหนดำให้ผ้้ฟ้้องคดำ่ชำาระค่าธรรมเน่ยมใบอนุญาตให้ใช้คลืั�นความถ่่�ประเภที่บริการที่างธุรกิจ	
ระดำับชาติ	 หมวดำหม้่ข่าวสัารแลัะสัาระ	 ช่องรายการไที่ยที่่ว่	 ซึ่ึ�งผ้้ฟ้้องคดำ่ประม้ลัได้ำในราคา	 ๑,๓๒๘,๐๐๐,๐๐๐	บาที่		
โดำยผ้ฟ้้้องคดำต่อ้งชำาระคา่ธรรมเน่ยมในสัว่นของราคาขั�นตำ�า	จำานวน	๒๒๐,๐๐๐,๐๐๐	บาที่	สัว่นใบอนญุาตประเภที่บรกิาร
ที่างธุรกิจระดำับชาติ	หมวดำหม้่เดำ็ก	เยาวชนแลัะครอบครัว	ช่องรายการ	MVTV	FAMILY	ซึ่ึ�งผ้้ฟ้้องคดำ่ประม้ลัไดำ้ในราคา	
๖๔๘,๐๐๐,๐๐๐	บาที่	 กำาหนดำให้ผ้้ฟ้้องคดำ่ชำาระค่าธรรมเน่ยมในส่ัวนของราคาขั�นตำ�าจำานวน	๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐	บาที่		
จงึเหน็ไดำว้า่คา่ธรรมเนย่มใบอนญุาตดำงักลัา่วกำาหนดำใหผ้้ฟ้้อ้งคดำต่อ้งชำาระในระยะแรกสัง้ถ่งึประมาณ์รอ้ยลัะ	๕๐	ของราคา	
ที่่�ประม้ลัไดำ้	หลัังจากนั�น	จึงลัดำลังตามลัำาดำับ	จึงเป็นการกำาหนดำให้ชำาระค่าธรรมเน่ยมโดำยคาดำหมายว่าผ้้ฟ้้องคดำ่จะไดำ้ใช้
คลัื�นความถ่่�ครบตามเวลัาที่่�ไดำร้บัใบอนญุาต	แตเ่มื�อผ้ฟ้้อ้งคดำไ่ดำใ้ชค้ลัื�นความถ่่�ที่่�ไดำร้บัอนญุาตไปเพัย่งช่วงระยะเวลัาหนึ�ง		
อนัเป็นระยะเวลัาอนัสัั�นกว่าที่่�กำาหนดำในใบอนญุาตมาก	ผ้ฟ้้้องคดำจ่งึไม่สัมควรต้องชำาระค่าธรรมเนย่มมากกว่าประโยชน์ที่่�	
ได้ำรบั	จึงสัมควรกำาหนดำให้ผ้ฟ้้้องคดำต้่องชำาระคา่ธรรมเนย่มใบอนุญาตใชค้ลัื�นความถ่่�ตามที่่�ไดำใ้ชป้ระโยชน์ตามความเป็นจรงิ		
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โดำยคำานวณ์เป็นค่าธรรมเน่ยมปีลัะเท่ี่า	 ๆ	 กัน	 เมื�อผ้้ฟ้้องคดำ่ได้ำม่หนังสืัอลังวันที่่�	 ๒๕	 พัฤษภาคม	 ๒๕๕๘	 ขอยกเลิัก	
ใบอนญุาตการประกอบกจิการที่ั�งสัองชอ่งรายการ	หลังัจากนั�น	ไดำช้่�แจงการยตุกิารใหบ้รกิารผา่นการขึ�นตวัอกัษรวิ�งหนา้จอ	
โที่รที่ัศน์ที่ั�งสัองช่องรายการตลัอดำวันตั�งแต่วันที่่�	 ๒๕	 มิถุ่นายน	 ๒๕๕๘	 ถ่ึงวันที่่�	 ๒๔	 กรกฎาคม	๒๕๕๘	 ผ้้ฟ้้องคดำ่จึง	
ไมส่ัมควรต้องชำาระค่าธรรมเนย่มใบอนญุาตใหใ้ช้คลัื�นความถ่่�ตั�งแตว่นัดำงักลัา่ว	เมื�อไดำม้ก่ารเจรจาตกลังกนัแลัะผ้ฟ้้อ้งคดำ	่
ไดำ้ดำำาเนินการออกอากาศจนถ่ึงวันที่่�	๓๑	ตุลัาคม	๒๕๕๘	ผ้้ฟ้้องคดำ่จึงม่หน้าที่่�ต้องชำาระค่าธรรมเน่ยมถ่ึงวันดำังกลั่าว	

	 เมื�อผ้ฟ้้อ้งคด่ำใชป้ระโยชนจ์ากใบอนญุาตที่ั�งสัองฉบบัจนถ่งึวนัท่ี่�	๓๑	ตลุัาคม	๒๕๕๘	เปน็เวลัา	๑	ปี	๔	เดำอืน	
ผ้ฟ้้อ้งคดำจึ่งมห่น้าที่่�ชำาระค่าธรรมเนย่มตามระยะเวลัาดัำงกล่ัาวรวมภาษม่ล้ัค่าเพัิ�มแล้ัวเป็นเงิน	๑๘๗,๙๓๙,๕๕๕.๕๕	บาที่	
เมื�อผ้ฟ้้อ้งคดำไ่ดำช้ำาระคา่ธรรมเนย่มใบอนญุาตใชค้ลัื�นความถ่่�ที่ั�งสัองฉบับ	งวดำที่่�	๑	ไป	๓๖๕,๕๑๒,๐๐๐	บาที่	ผ้้ถ่ก้ฟ้อ้งคดำ่	
ที่ั�งสัองจงึตอ้งคนืเงนิคา่ธรรมเนย่มใหผ้้ฟ้้อ้งคดำจ่ำานวน	๑๗๗,๕๗๒,๔๔๔.๔๕	บาที่	พัร้อมดำอกเบ่�ยรอ้ยลัะ	๗.๕	ต่อป	ีเหน็ว่า		
ผ้ฟ้้้องคดำช่นะการประมล้ัใบอนญุาตใช้คลัื�นความถ่่�ช่องรายการไที่ยที่ว่ร่วมภาษม่ล้ัค่าเพัิ�มเป็นเงนิ	๑,๔๒๐,๙๖๐,๐๐๐	บาที่	
เฉลั่�ยต่อปีเป็นเงิน	๙๔,๗๓๐,๖๖๖.๖๖	บาที่	 (๑,๔๒๐,๙๖๐,๐๐๐	÷	๑๕)	 แต่ผ้้ฟ้้องคดำ่ไดำ้ชำาระค่าธรรมเน่ยมงวดำที่่�	 ๑		
พัร้อมภาษ่ม้ลัค่าเพัิ�มเป็นเงิน	 ๒๓๖,๒๕๖,๐๐๐	 บาที่	 สั่วนช่องรายการ	MVTV	 FAMILY	 ผ้้ฟ้้องคดำ่ชนะการประม้ลั	
รวมภาษ่มล้ัค่าเพิั�มเป็นเงิน	๖๙๓,๓๖๐,๐๐๐	บาที่	เฉล่ั�ยต่อปีเป็นเงิน	๔๖,๒๒๔,๐๐๐	บาที่	แตผ่้ฟ้้อ้งคดำไ่ด้ำชำาระค่าธรรมเนย่ม	
งวดำที่่�	๑	พัร้อมภาษ่ม้ลัค่าเพัิ�มเป็นเงิน	๑๒๙,๒๕๖,๐๐๐	บาที่	ดำังนั�น	ผ้้ฟ้้องคดำ่จึงชำาระค่าธรรมเน่ยมใบอนุญาตใช้คลัื�น
ความถ่่�ของใบอนุญาตที่ั�งสัองฉบับรวมเป็นเงิน	๓๖๕,๕๑๒,๐๐๐	บาที่

	 แตเ่มื�อคำานวณ์เฉล่ั�ยต่อปีแล้ัว	ค่าธรรมเนย่มใบอนุญาตใช้คลืั�นความถ่่�ที่ั�งสัองฉบับรวมภาษม่ล้ัค่าเพัิ�มเป็น
เงนิปลีัะ	๑๔๐,๙๕๔,๖๖๖.๖๖	บาที่	ผ้ฟ้้อ้งคดำจึ่งตอ้งชำาระคา่ธรรมเนย่มตามระยะเวลัาที่่�ประกอบกิจการ	เมื�อผ้้ถ่ก้ฟ้อ้งคดำท่ี่่�	๑		
ไดำอ้อกใบอนุญาตให้ผ้ฟ้้อ้งคดำท่ี่ั�งสัองฉบับตั�งแต่วนัที่่�	๒๕	เมษายน	๒๕๕๗	จนถึ่งวันที่่�	๒๔	เมษายน	๒๕๗๒	มก่ำาหนดำเวลัา		
๑๕	ปี	อันเปน็ระยะเวลัาสัง้สัดุำตามมาตรา	๑๘	แหง่พัระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเส่ัยงแลัะกจิการโที่รที่ศัน์	
พั.ศ.	 ๒๕๕๑	 สัำาหรับการที่ดำลัองออกอากาศก่อนการออกอากาศอย่างเป็นที่างการก็ย่อมต้องดำำาเนินการเมื�อไดำ้รับ	
ใบอนญุาตแลัว้	จงึตอ้งถ่อืวา่วนัที่่�	๒๕	เมษายน	๒๕๕๗	เปน็วนัที่่�ผ้ฟ้้อ้งคดำไ่ดำร้บัใบอนญุาต	มใิชว่นัที่่�	๑	กรกฎาคม	๒๕๕๗	
เห็นว่า	ผ้้ฟ้้องคดำ่ไดำ้ใช้ประโยชน์จากใบอนุญาตที่ั�งสัองฉบับตั�งแต่วันที่่�	๒๕	เมษายน	๒๕๕๗	ถ่ึงวันที่่�	๓๑	ตุลัาคม	๒๕๕๘	
เป็นเวลัา	๑	ปี	๖	เดำือน	๖	วัน	คิดำเป็นเงิน	๒๑๓,๗๘๑,๒๔๔.๔๒	บาที่	ผ้้ฟ้้องคดำ่จึงต้องชำาระค่าธรรมเน่ยมใบอนุญาต
ใช้คลัื�นความถ่่�เป็นเงิน	๒๑๓,๗๘๑,๒๔๔.๔๒	บาที่	เมื�อผ้้ฟ้้องคดำ่ชำาระไว้แลั้วจำานวน	๓๖๕,๕๑๒,๐๐๐	บาที่	จึงเป็นการ
ชำาระเกินในจำานวน	๑๕๑,๗๓๐,๗๕๕.๕๘	บาที่	ผ้้ถ่ก้ฟ้อ้งคดำท่ี่่�	๑	จงึต้องคืนเงินค่าธรรมเนย่มใบอนุญาตให้ใช้คลัื�นความถ่่�
ในสั่วนที่่�ชำาระเกินดำังกลั่าวให้แก่ผ้้ฟ้้องคดำ่	

	 สัำาหรบักรณ์ท่ี่่�ผ้ฟ้้อ้งคดำม่ค่ำาขอใหผ้้ถ้่ก้ฟ้อ้งคดำท่ี่่�	๑	ชำาระดำอกเบ่�ยในอตัรารอ้ยลัะ	๗.๕	ตอ่ป	ีนบัแต่วนัฟ้อ้ง
เปน็ตน้ไปจนกวา่จะชำาระเงนิคนืแกผ่้ฟ้้อ้งคดำเ่สัรจ็สัิ�นนั�น	เหน็วา่	นบัแตว่นัที่่�ผ้ฟ้้อ้งคดำไ่ดำม้ห่นงัสัอืลังวนัที่่�	๒๕	พัฤศจกิายน	
๒๕๕๘	ขอยกเลิักใบอนญุาตการประกอบกิจการที่ั�งสัองชอ่งรายการตอ่ผ้้ถ่ก้ฟ้อ้งคดำท่ี่่�	๑	จนถ่งึวนัที่่�ผ้ฟ้้อ้งคดำน่ำาคดำม่าฟ้อ้ง	
ต่อศาลั	 ไม่ปรากฏิว่าผ้้ฟ้้องคดำ่ได้ำม่หนังสืัอที่วงถ่ามหรือม่คำาขอให้ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ท่ี่�	 ๑	 พิัจารณ์าคืนเงินค่าธรรมเน่ยม	
ใบอนุญาตให้ใช้คลัื�นความถ่่�ที่่�ไดำ้ชำาระในงวดำที่่�	๑	คืนให้แก่ผ้้ฟ้้องคดำ่	แลัะผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�	๑	ปฏิิเสัธหรือเพัิกเฉยไม่คืนเงิน
จำานวนดำังกลั่าว	 จึงไม่ม่กรณ่์ผิดำนัดำท่ี่�ศาลัจะกำาหนดำให้ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�	 ๑	 ต้องรับผิดำชำาระดำอกเบ่�ยในระหว่างเวลัาผิดำนัดำ	
ในอัตราร้อยลัะ	๗.๕	ต่อปี	ตามมาตรา	๒๒๔	แห่งประมวลักฎหมายแพั่งแลัะพัาณ์ิชย์	ตามคำาขอของผ้้ฟ้้องคดำ่แต่อย่างใดำ	

	 สัำาหรบัประเดำน็คนืหนังสัอืคำ�าประกนัของธนาคาร	ก.	ลังวนัที่่�	๑๐	กุมภาพันัธ์	๒๕๕๗	จำานวน	๑๖	ฉบบั	ที่่�ผ้ฟ้้อ้งคดำ่	
วางเพัื�อคำ�าประกันการชำาระเงินค่าธรรมเน่ยมใบอนุญาตให้ใช้คลืั�นความถ่่�ในงวดำที่่�	 ๒	 ถึ่งงวดำที่่�	 ๖	 ให้แก่ผ้้ฟ้้องคดำ่		
เหน็วา่	เมื�อผ้้ฟ้อ้งคดำไ่ดำบ้อกเลักิการประกอบกจิการโที่รที่ศัน์เพัื�อใหบ้ริการโที่รที่ศัน์ภาคพัื�นดิำนในระบบดิำจทิี่ลััที่ั�งสัองช่อง
รายการโดำยชอบ	แลัะสัญัญาระหวา่งผ้ฟ้้อ้งคดำก่บัผ้ถ้่ก้ฟ้อ้งคดำท่ี่่�	๑	ไดำสิ้ั�นสุัดำลัง	แลัะผ้ฟ้้อ้งคดำม่ห่น้าที่่�ตอ้งชำาระคา่ธรรมเนย่ม	
ใบอนญุาตใชค้ลัื�นความถ่่�เปน็เงนิจำานวน	๒๑๓,๗๘๑,๒๔๔.๔๒	บาที่	ซึ่ึ�งเปน็จำานวนนอ้ยกวา่ที่่�ผ้ฟ้้อ้งคดำไ่ดำช้ำาระไวใ้นงวดำที่่�	๑		

ส่วนท่�  ๒ ผลการดิ์ำาเน์นงานท่�สำาคัญั 77



ผ้้ฟ้้องคดำ่จึงย่อมไม่ม่หน้าที่่�ต้องชำาระค่าธรรมเน่ยมใบอนุญาตให้ใช้คลัื�นความถ่่�ในสั่วนที่่�เกินจากที่่�ไดำ้วินิจฉัยไว้ตั�งแต	่
งวดำที่่�	 ๒	 ถึ่งงวดำที่่�	 ๖	 ให้แก่ผ้้ถ้่กฟ้้องคดำ่ท่ี่�	 ๑	 ผ้้ถ้่กฟ้้องคดำ่ที่่�	 ๑	 จึงย่อมไม่ม่สิัที่ธิยึดำหนังสืัอคำ�าประกันของธนาคาร	 ก.		
ที่่�ผ้ฟ้้อ้งคดำน่ำามาวางเพัื�อคำ�าประกันการชำาระเงนิคา่ธรรมเนย่มใบอนุญาตใหใ้ช้คลืั�นความถ่่�ของผ้้ฟ้อ้งคดำท่ี่ั�งสัองช่องรายการ
อ่กต่อไป	ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�	๑	จึงต้องคืนหนังสัือคำ�าประกันของธนาคาร	ก.	ลังวันที่่�	๑๐	กุมภาพัันธ์	๒๕๕๗	จำานวน	๑๖	ฉบับ	
ที่่�ผ้ฟ้้้องคดำว่างเพัื�อคำ�าประกันการชำาระเงนิคา่ธรรมเนย่มใบอนญุาตใหใ้ชค้ลัื�นความถ่่�ในงวดำท่ี่�	๒	ถึ่งงวดำที่่�	๖	ใหแ้กผ่้ฟ้้อ้งคดำ่		
แลัะเมื�อผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ท่ี่�	 ๑	 ม่หนังสัือลังวันท่ี่�	 ๓๐	 ม่นาคม	 ๒๕๕๙	 แลัะหนังสัือลังวันที่่�	 ๒๕	 เมษายน	 ๒๕๕๙	 แจ้งให	้
ธนาคาร	ก.	ชำาระค่าธรรมเน่ยมใบอนุญาตให้ใช้คลัื�นความถ่่�ของที่ั�งสัองช่องรายการแที่นผ้้ฟ้้องคดำ่ตามหนังสัือคำ�าประกัน		
ซึ่ึ�งต่อมา	ธนาคาร	ก.	ไดำน้ำาเงินค่าธรรมเนย่มใบอนุญาตให้ใช้คลัื�นความถ่่�ในงวดำที่่�	๒	รวมดำอกเบ่�ยผิดำนัดำร้อยลัะ	๗.๕	ต่อปี		
เป็นเงินจำานวน	๒๘๘,๔๗๒,๐๐๐	บาที่	แลัะค่าธรรมเน่ยมใบอนุญาตให้ใช้คลัื�นความถ่่�ในงวดำที่่�	 ๓	 รวมดำอกเบ่�ยผิดำนัดำ
ร้อยลัะ	๗.๕	ต่อปี	เป็นเงินจำานวน	๓๘๔,๓๔๔,๐๐๐	บาที่	ไปชำาระให้แก่ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�	๑	แลั้ว	จึงเป็นชำาระเงินเกินไป	
กวา่ส่ัวนที่่�ผ้ฟ้้อ้งคดำม่ห่นา้ที่่�ตอ้งชำาระคา่ธรรมเนย่มใบอนญุาตใหใ้ชค้ลัื�นความถ่่�	ผ้้ถ่ก้ฟ้อ้งคดำท่ี่่�	๑	จึงไมม่ส่ัทิี่ธไิดำร้บัชำาระเงนิ	
จำานวนดำังกลั่าว	ซึ่ึ�งเป็นเรื�องที่่�ผ้้เก่�ยวข้องจะต้องใช้สัิที่ธิตามกฎหมายต่อไป	

	 สัว่นประเดำน็ผ้ถ้่ก้ฟ้อ้งคดำท่ี่ั�งสัองตอ้งรบัผดิำชอบชดำใชค้า่เสัย่หายแกผ่้ฟ้้อ้งคดำห่รอืไมเ่พัย่งใดำนั�น	เหน็วา่	ผ้ฟ้้อ้งคดำ่	
เป็นผ้้ประกอบกิจการโที่รทัี่ศน์โดำยแสัวงหารายได้ำจากการประกอบกิจการดำังกล่ัาวจากโฆษณ์าที่่�เจ้าของสิันค้าซึ่ื�อเวลัา
โฆษณ์าจากความนิยมในเนื�อหารายการของช่องรายการโที่รที่ัศน์	 ซึ่ึ�งผลัการประกอบกิจการช่องรายการโที่รที่ัศน์ของ	
ผ้ฟ้้อ้งคดำย่อ่มขึ�นอย้ก่บัปจัจยัหลัายอยา่งประกอบกนั	เชน่	รป้แบบแลัะเนื�อหารายการของชอ่งรายการโที่รที่ศัน	์พัฤตกิรรม
ของผ้้บริโภค	การพััฒินาเที่คโนโลัย่ดำ้านการสัื�อสัาร	นโยบายของรัฐ	สัภาพัสัังคมหรือสัภาพัเศรษฐกิจในขณ์ะนั�น	เป็นต้น	
ประกอบกบัการที่่�ชอ่งรายการโที่รที่ศันใ์นระบบดำจิทิี่ลััมจ่ำานวนเพัิ�มมากขึ�นกวา่ชอ่งรายการโที่รที่ศันใ์นระบบแอนะลัอ็ก
เดำมิที่่�มเ่พัย่ง	๖	ช่อง	ยอ่มสัง่ผลัใหเ้กดิำการแขง่ขนัระหวา่งผ้ป้ระกอบการกจิการโที่รที่ศัน์ในระบบดำจิทิี่ลััที่่�สัง้กวา่ผ้้ประกอบ
กจิการโที่รทัี่ศนใ์นระบบแอนะล็ัอก	หรอืการที่่�ผ้ป้ระกอบกจิการชอ่งรายการโที่รทัี่ศนใ์นระบบดิำจทิี่ลััซึ่ึ�งเปน็ผ้้ที่่�เคยมช่อ่ง	
รายการโที่รที่ัศน์ในระบบแอนะลั็อกเดำิมม่ฐานลั้กค้ามากกว่าผ้้ประกอบกิจการช่องรายการโที่รที่ัศน์ในระบบดำิจิที่ัลั	
รายใหม่	หรอืการที่่�ผ้้ใช้บริการเลืัอกรับชมรายโที่รทัี่ศน์ผา่นระบบดำาวเที่ย่มหรือช่องที่างออนไลัน์อื�น	ก็ยอ่มมผ่ลัต่อจำานวน
ผ้ร้บัชมรายการโที่รทัี่ศนข์องผ้ฟ้้อ้งคดำ	่แลัะสัง่ผลัตอ่การตัดำสันิใจเลืัอกซึ่ื�อโฆษณ์าของเจ้าของสิันค้าอนัเปน็ที่่�มาของรายได้ำ	
ของผ้้ฟ้้องคดำ่ที่ั�งสัิ�น	 ผ้้ฟ้้องคดำ่ในฐานะผ้้ประกอบธุรกิจช่องรายการโที่รทัี่ศน์จึงม่หน้าที่่�ต้องพััฒินาร้ปแบบแลัะเนื�อหา
รายการรวมถ่ึงดำำาเนินแผนธุรกิจต่าง	 ๆ	 เพัื�อชักจ้งผ้้ใช้บริการให้มารับชมรายการโที่รที่ัศน์ช่องรายการของผ้้ฟ้้องคดำ่	
เพัิ�มมากขึ�น	แลัะแม้การประมล้ัคลัื�น	4G	แลัะ	Facebook	Live	จะเกดิำขึ�นภายหลังัจากที่่�ผ้ฟ้้้องคดำบ่อกเลักิสัญัญา	แต่ข้อเที่จ็จรงิ	
ก็เป็นที่่�ที่ราบโดำยที่ั�วกันว่า	 การรับชมรายการโที่รที่ัศน์หรือการรับชมรายการโที่รที่ัศน์ย้อนหลัังผ่านช่องที่างออนไลัน์
เริ�มม่ขึ�นก่อนที่่�ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�	 ๑	 จะจัดำให้ม่การประม้ลัคลืั�นความถ่่�เพัื�อให้บริการโที่รที่ัศน์ในระบบดำิจิที่ัลั	 ประกอบกับ
พัฤตกิรรมของผ้ร้บัชมรายการโที่รทัี่ศนก์เ็ริ�มเปลั่�ยนไปตั�งแตม่ก่ารพัฒัินาเที่คโนโลัยด้่ำานการสืั�อสัาร	เชน่	การมส่ัมารต์โฟ้น		
(Smart	 Phone)	 หรือการให้บริการอินเที่อร์เน็ตความเร็วส้ัง	 หรือการให้บริการอินเที่อร์เน็ตผ่านโที่รศัพัท์ี่เคลืั�อนที่่�		
ซึ่ึ�งสั่งผลัให้พัฤติกรรมของผ้้บริโภคเปลั่�ยนจากการรับชมรายการตามปกติของสัถ่าน่ผ่านเครื�องรับสััญญาณ์โที่รที่ัศน์	
ไปเปน็การรับชมรายการตามความต้องการของตน	(On	Demand)	ในชอ่งที่างออนไลัน์หรอืผา่นที่างอุปกรณ์อื์�น	ซึ่ึ�งการ
พัฒัินาเที่คโนโลัยด้่ำานการสัื�อสัารเหล่ัาน่�ลัว้นส่ังผลัต่อจำานวนผ้้รบัชมรายการของผ้้ฟ้อ้งคดำท่ี่ั�งสิั�น	ด้ำวยเหตุดำงักล่ัาวข้างต้น		
แม้ว่าผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่ั�งสัองจะม่ข้อบกพัร่องในการปฏิิบัติหน้าที่่�ตามสััญญาแลัะตามที่่�กฎหมายกำาหนดำในส่ัวนท่ี่�เก่�ยวกับ	
การเปลั่�ยนผา่นระบบการรบัชมสัญัญาณ์โที่รที่ศันภ์าคพัื�นดำนิไปสั้ก่ารรบัสัง่สััญญาณ์ระบบดำจิทิี่ลัั	แตก่ม็ใิชเ่ปน็สัาเหตหุลััก	
ท่ี่�ที่ำาให้การประกอบกิจการของผ้้ฟ้้องคดำ่ประสับภาวะขาดำทีุ่นหรือได้ำรับความเส่ัยหายจากการประกอบธุรกิจ	
ความเสั่ยหายที่่�ผ้้ฟ้้องคดำ่กลั่าวอ้างว่าได้ำรับจึงเกิดำจากการดำำาเนินธุรกิจปกติที่ั�วไปของผ้้ฟ้้องคดำ่	 ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่ั�งสัอง	
จึงไม่จำาต้องรับผิดำชดำใช้ค่าเสั่ยหายให้แก่ผ้้ฟ้้องคดำ่	
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ศาลปกครองและสำำานักงานศาลปกครอง



	 ท่ี่�ศาลัปกครองชั�นต้นพัิพัากษาให้ผ้้ถ้่กฟ้้องคดำ่ที่ั�งสัองคืนหนังสืัอคำ�าประกันของธนาคาร	 ก.	 ลังวันที่่�	 ๑๐	
กุมภาพัันธ์	 ๒๕๕๗	 ท่ี่�ผ้้ฟ้้องคดำ่วางเพัื�อคำ�าประกันการชำาระเงินค่าธรรมเน่ยมใบอนุญาตของงวดำท่ี่�	 ๓	 แลัะงวดำที่่�เหลัือ	
คืนให้แก่ผ้้ฟ้้องคดำ่	 หากคืนไม่ได้ำให้ชดำใช้จำานวนเงินตามหนังสืัอคำ�าประกันที่่�ไม่สัามารถ่คืนได้ำนั�นให้แก่ผ้้ฟ้้องคดำ่	 ที่ั�งน่�		
ใหช้ำาระให้แล้ัวเสัร็จภายใน	๖๐	วัน	นับแต่คดำถึ่่งที่่�สุัดำ	คืนค่าธรรมเนย่มศาลับางส่ัวนตามส่ัวนของการชนะคดำใ่ห้แก่ผ้้ฟ้อ้งคดำ่		
สั่วนคำาขออื�นนอกจากน่�ให้ยกนั�น	ศาลัปกครองสั้งสัุดำเห็นพั้องดำ้วยบางสั่วน

	 พัิพัากษาแก้	เป็นให้ผ้้ถ่้กฟ้้องคดำ่ที่่�	๑	คืนเงินค่าธรรมเน่ยมใบอนุญาตให้ใช้คลัื�นความถ่่�แก่ผ้้ฟ้้องคดำ่	จำานวน	
๑๕๑,๗๓๐,๗๕๕.๕๘	บาที่	แลัะให้คืนหนังสัือคำ�าประกันของธนาคาร	 ก.	 ลังวันที่่�	 ๑๐	กุมภาพัันธ์	 ๒๕๕๗	ที่่�ผ้้ฟ้้องคดำ่
วางเพัื�อคำ�าประกันการชำาระเงินค่าธรรมเน่ยมใบอนุญาตให้ใช้คลืั�นความถ่่�ของงวดำที่่�	 ๒	 ถ่ึงงวดำที่่�	 ๖	 คืนให้แก่ผ้้ฟ้้องคดำ่		
หากคืนไม่ไดำ้ให้ชดำใช้จำานวนเงินตามหนังสัือคำ�าประกันที่่�ไม่สัามารถ่คืนไดำ้นั�นให้แก่ผ้้ฟ้้องคดำ่	 ที่ั�งน่�	 ให้ชำาระให้แลั้วเสัร็จ
ภายใน	๖๐	วัน	นับแต่คดำ่ถ่ึงที่่�สัุดำ	คืนค่าธรรมเน่ยมศาลัที่ั�งสัองชั�นศาลับางสั่วนตามสั่วนของการชนะคดำ่ให้แก่ผ้้ฟ้้องคดำ่	
สั่วนคำาขออื�นนอกจากน่�ให้ยก

นอกจากน่� ม่คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่�น่าสนใจ ปี ๒๕๖๔ จำานวน ๗ เรื�อง สามารถึอ่านเพิ�มเติิมได�
ใน QR Code ได�แก่

(๑) เรื�อง วินัย : ฟ้้องข้อให�เพิกถึอนคำาสั�งปลดออกจากราชการ (คำาพัิพัากษาศาลัปกครองส้ังสัุดำ	 ที่่�	 อบ.	
๒๙/๒๕๖๔)

(๒) เรื�อง วธิพ่จิารณาคดป่กครอง : การทุเลาการบังคบัคดต่ิามคำาสั�งทางปกครอง (คำาสัั�งที่่�ศาลัปกครองสัง้สัดุำ	
ที่่�	คร.๔๒/๒๕๖๔)

(๓) เรื�อง วิธ่พิจารณาคด่ปกครอง : การทุเลาการบังคับติามคำาสั�งทางปกครอง (คำาสัั�งศาลัปกครองส้ังสุัดำ		
ที่่�	๑๖๔/๒๕๖๔)

(๔) เรื�อง การคมนาคมและการข้นส่ง : ฟ้้องข้อให�ยกเลิกมติิท่�ประชุมคณะกรรมการนโยบายเข้ติพัฒนา
พเิศษติะวันออก (กพอ.)	เก่�ยวกบัโครงการรถ่ไฟ้ความเรว็สัง้เชื�อมสัามสันามบนิ	แลัะยกเลักิมตขิองคณ์ะรฐัมนตร	่รวมที่ั�ง	
มตอิื�น	ๆ 	ที่่�เก่�ยวขอ้งที่ั�งหมดำ	ยกเลักิกระบวนการที่่�เก่�ยวขอ้งกบัโครงการรถ่ไฟ้ฟ้า้ความเรว็สัง้เชื�อมสัามสันามบนิ	แลัะยกเลักิ
สััญญาร่วมลังทีุ่นโครงการรถ่ไฟ้ความเร็วสั้งเชื�อมสัามสันามบิน	(ดำอนเมือง	-	สัุวรรณ์ภ้มิ	-	อ้่ตะเภา)	(คำาสัั�งศาลัปกครอง	
สั้งสัุดำที่่�	คร.๑๘๙/๒๕๖๔)

(๕) เรื�อง สาธารณูปโภค : ฟ้้องข้อให�เพิกถึอนมติิท่�เห็นชอบให�แก�ไข้เพิ�มเติิมและเปล่�ยนแปลงหลักเกณฑ์์ 
การประเมินข้�อเสนอ	รวมที่ั�งหลักัเกณ์ฑ์ก์ารประเมินข้อเสันอฉบับที่่�แก้ไขเพัิ�มเติม	ในการดำำาเนินการคัดำเลืัอกเอกชนเพัื�อ
ร่วมลังทีุ่นโครงการรถ่ไฟ้ฟ้้าสัายสั่สั้ม	ช่วงบางขุนนนที่์	-	ม่นบุร่	(สัุวินที่วงศ์)	(คำาสัั�งศาลัปกครองสั้งสัุดำ	ที่่�	๓๐๐/๒๕๖๔)

(๖) เรื�อง การคมนาคมและการข้นส่ง : ฟ้้องข้อให�ม่คำาพิพากษาหรือคำาสั�งหยุดให�บริการท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และหยุดการก่อสร�างทางวิ�งท่� ๓ และทางท่� ๔ ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	 (คำาพัิพัากษาศาลัปกครอง
สั้งสัุดำ	ที่่�	อ.๓๐๗/๒๕๖๔)

(๗) เรื�อง สัญญาทางปกครอง : ฟ้้องข้อให�ปฏิิบัติิติามสัญญาชดใช�ค่าเส่ยหาย (คำาพัิพัากษาศาลัปกครอง
สั้งสัุดำ	ที่่�	อ.๔๙๑/๒๕๖๔)

https://bit.ly/3dje8nk 
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๔. ผลัการดำำาเนินงานท่ี่�สัำ าคัญในด้ำานต่าง ๆ

ในปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๔	ศาลัปกครองแลัะสัำานกังานศาลัปกครองได้ำดำำาเนินงานในการอำานวยความยุตธิรรม
ที่างปกครองให้กับประชาชน	 การให้บริการ	 แลัะการสันับสันุนการดำำาเนินงานในด้ำานต่าง	 ๆ	 เช่น	 การนำาเที่คโนโลัย่
สัารสันเที่ศมาใช้ในการดำำาเนินงานแลัะการให้บริการประชาชน	 การจัดำโครงการเพัื�อเสัริมสัร้างความร้้ความเข้าใจ
เก่�ยวกับกฎหมายปกครองให้กับประชาชน	 แลัะเจ้าหน้าที่่�ของรัฐ	 การเพัิ�มช่องที่างการติดำต่อ	 สืั�อสัารแลัะการเผยแพัร่
ประชาสััมพัันธ์ข้อม้ลัต่าง	ๆ	เพัื�อให้ประชาชนสัามารถ่เข้าถ่ึงข้อม้ลัไดำ้อย่างรวดำเร็ว	รวมถ่ึงการพััฒินาศักยภาพับุคลัากร
ศาลัปกครองให้ม่ความร้้	ที่ักษะที่่�จำาเป็นต่อการปฏิิบัติงาน	สัรุปผลัการดำำาเนินงานที่่�สัำาคัญ	จำานวน	๗	ดำ้าน	ดำังน่�

๑. การเสร์มสรา้งโอกาสในการเขั้า้ถ่งึคัวามยุต์้ธีรรมทางปกคัรอง

ภายหลัังเปิดำที่ำาการศาลัปกครองสั้งสัุดำแลัะศาลัปกครองกลัาง	ในปีพัุที่ธศักราช	๒๕๔๔	ศาลัปกครองตระหนักดำ่
ว่าประชาชนในที่้องถ่ิ�นห่างไกลัควรม่สัิที่ธิที่่�จะไดำ้รับความเป็นธรรมเช่นเดำ่ยวกับประชาชนในสั่วนกลัาง	แลัะเพัื�อให้การ
ดำำาเนินการพัิจารณ์าพัิพัากษาคดำ่ในศาลัปกครองชั�นต้นเป็นไปอย่างรวดำเร็วยิ�งขึ�น	รวมที่ั�งเป็นการรักษาผลัประโยชน์แก่
ประชาชน	หน่วยงานที่างปกครอง	เจ้าหน้าที่่�ของรัฐ	แลัะเสัริมสัร้างโอกาสัการเข้าถ่ึงกระบวนการยุติธรรมที่างปกครอง
ของประชาชนได้ำอย่างครอบคลุัมที่ั�วถึ่ง	จึงได้ำเร่งเปิดำที่ำาการศาลัปกครองในภ้มิภาคอย่างต่อเนื�อง	จนถึ่งวันที่่�	๓๐	กันยายน	
๒๕๖๒	ศาลัปกครองไดำ้เปิดำที่ำาการศาลัปกครองในภ้มิภาคที่ั�วประเที่ศแลั้วที่ั�งสัิ�น	๑๔	แห่ง	ไดำ้แก่	ศาลัปกครองเช่ยงใหม่	
ศาลัปกครองสังขลัา	 ศาลัปกครองนครราชสั่มา	 ศาลัปกครองขอนแก่น	 ศาลัปกครองพัิษณ์ุโลัก	 ศาลัปกครองระยอง		
ศาลัปกครองนครศร่ธรรมราช	 ศาลัปกครองอุดำรธาน่	 ศาลัปกครองอุบลัราชธาน่	 ศาลัปกครองเพัชรบุร่	 ศาลัปกครอง
นครสัวรรค์	ศาลัปกครองสุัพัรรณ์บุร	่ศาลัปกครองภเ้ก็ต	แลัะศาลัปกครองยะลัา	โดำยในปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๔	ไดำม้แ่ผน	
ดำำาเนนิการกอ่สัร้างอาคารที่่�ที่ำาการศาลัปกครองในภมิ้ภาค	เพัิ�มเติมอก่	๒	แหง่	ไดำแ้ก	่ศาลัปกครองแพัร่	แลัะศาลัปกครอง
สักลันคร

นอกจากน่�	ไดำม้ช่่องที่างการเข้าถึ่งข้อมล้ัข่าวสัารของศาลัปกครองแลัะสัำานกังานศาลัปกครอง	การติดำต่อ	สืั�อสัาร	
แลัะการเผยแพัร่ข้อม้ลัผ่านช่องที่างต่าง	ๆ	จำานวน	๘	ช่องที่าง	ไดำ้แก่	

๑) สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕ จัดำที่ำาคลัิปเส่ัยงประชาสััมพัันธ์	 จำานวน	 ๒	 ชุดำ	 คือ	 (๑)	 การยื�นฟ้้อง	
ผ่านระบบงานคดำ่ปกครองออนไลัน์อิเลั็กที่รอนิกสั์	 (๒)	 การให้บริการคัดำสัำาเนาคำาสัั�ง/คำาพัิพัากษาผ่านแอปพัลิัเคชัน	
ของศาลัปกครองแลัะจัดำสั่งให้	 บมจ.	 ท่ี่โอท่ี่	 เผยแพัร่ผ่านระบบโที่รศัพัที่์สัายดำ่วนศาลัปกครอง	 ๑๓๕๕	 แลัะจัดำที่ำา	
คลัิปเสั่ยงประชาสััมพัันธ์	การให้บริการติดำต่อสัอบถ่ามนอกเวลัาที่ำาการตลัอดำ	๒๔	ชั�วโมง	๗	วัน

๒) เฟ้ซึ่บุ�ก (Facebook)	เผยแพัร่ข่าว	จำานวน	๗๙๖	รายการ	ม่ผ้้ติดำตาม	(follower)	จำานวน	๕๔,๓๔๑	คน	
แลัะม่ผ้้เข้าถ่ึงข้อม้ลั	(reach)	จำานวน	๓,๐๐๓,๔๐๙	คน	

๓) การเผู้ยแพร่ข้�อมลูข้า่วสารผู่้านไลน ์LINE OA ให้บริการติดำตอ่สัอบถ่ามผ่านระบบการถ่ามตอบอัตโนมัติ	
(AI	Chat	BOT)	จำานวน	๗๑๘	ครั�ง	ม่ผ้้ติดำตาม	(follower)	จำานวน	๑๓,๔๕๕	คน

๔) เว็บไซึ่ติ์ (Website)	 :	 www.admincourt.go.th	 ม่ผ้้เข้ามาเย่�ยมชมเว็บไซึ่ต์ศาลัปกครอง	 จำานวน	
๔๓๕,๒๒๖	ราย	(คิดำจากหน่วย	unique	IP)

๕) ยูทูบ (YouTube) ม่ผ้้ติดำตาม	จำานวน	๔,๐๖๐	คน	แลัะม่การเผยแพัร่ข้อม้ลัข่าวสัาร	จำานวน	๒๕๘	ครั�ง
๖) ทวิติเติอร์ (Twitter)	 :	สัำานักงานศาลัปกครอง	@oac_admc	ม่สัมาชิกที่วิตเตอร์	 จำานวน	๒๙๑	ราย		

แลัะม่การเผยแพัร่ข้อม้ลัข่าวสัาร	จำานวน	๕๙๘	ครั�ง
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๗) อินสติาแกรม (Instagram) :	สัำานักงานศาลัปกครอง@admc_official	ม่จำานวนสัมาชิกอินสัตาแกรม	
จำานวน	๑,๕๖๑	ราย	แลัะม่การเผยแพัร่ข้อม้ลัข่าวสัาร	จำานวน	๓๖๒	ครั�ง

๘) พอดคาสติ์ (Podcast)	:	ม่การเผยแพัร่	จำานวน	๓๓๔	ครั�ง

๒. การเสร์มสรา้งคัวามรูค้ัวามเขั้า้ใจแก่ทุกภาคัส่วนในสงัคัม

ศาลัปกครองแลัะสัำานกังานศาลัปกครองไดำด้ำำาเนนิการสัง่เสัรมิการประชาสััมพันัธแ์ลัะการสืั�อสัารเพัื�อใหป้ระชาชน
ไดำ้รับร้้แลัะม่ความเข้าใจเก่�ยวกับศาลัปกครอง	บที่บาที่หน้าที่่�ของศาลัปกครอง	รวมที่ั�งม่ความร้้ความเข้าใจเก่�ยวกับการ
คุม้ครองดำแ้ลัสิัที่ธิแลัะเสัรภ่าพัของตนมากขึ�น	ตลัอดำจนสัามารถ่ใช้กลัไกของศาลัปกครองในการปกป้องสิัที่ธิของตนเองได้ำ
อยา่งถ่ก้ต้องแลัะที่ั�วถึ่ง	นอกจากน่�	ยังได้ำรว่มมือกับหน่วยงานของรัฐแลัะสัถ่าบัน	การศึกษานำาเนื�อหาหลักัส้ัตรที่่�เก่�ยวข้อง
กบัหลักักฎหมายปกครอง	กระบวนการยุตธิรรมที่างปกครอง	แลัะการอำานวยความยุตธิรรมที่างปกครองไปปรับใช้ในการ
จัดำอบรมหรือจัดำหลัักสั้ตรการเร่ยนการสัอนเพัิ�มขึ�น	สัรุปการดำำาเนินงานที่่�สัำาคัญ	ดำังน่�	

๑) การให�คำาปรึกษาแนะนำาเก่�ยวกับคด่ปกครอง
	 ดำำาเนินการให้คำาปรึกษาแนะนำาเก่�ยวกับคดำ่ปกครอง	 ณ์	 จุดำให้บริการของศาลัปกครองทีุ่กแห่ง	

ที่ั�งในศาลัปกครองกลัาง	แลัะศาลัปกครองในภ้มิภาค	๑๔	แห่ง	
๒) การเผู้ยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื�อสร�างความรู�ความเข้�าใจท่�ถึูกติ�องเก่�ยวกับบทบาทภารกิจข้อง 

ศาลปกครอง
 ๒.๑) การผู้ลิติสื�อประชาสัมพันธ์ประเภทติ่างๆ
	 	 (๑)	ประเภที่สัื�อว่ดิำที่ัศน์	 เป็นการผลิัตแลัะเผยแพัร่ประชาสััมพัันธ์สัื�อความร้้เก่�ยวกับตัวอย่าง	

คำาวินจิฉยัของศาลัปกครองในคดำส่ัำาคญัที่่�นา่สันใจแลัะเปน็ประโยชนก์บัประชาชน	ไดำแ้ก	่Motion	Graphic	รายการขา่ว
ประชาสัมัพันัธ์	(OAC	Report)	รายการ	๙๑๙	ก้าวผา่นโควดิำ	แลัะคลิัปวดิำโ่อการเปดิำใชร้ะบบงานคดำป่กครองอเิลัก็ที่รอนิกสั์	
โดำยนำาสัื�อดำงักลัา่วไปเผยแพัรผ่า่นสัื�อสังัคมออนไลัน	์ไดำแ้ก	่Facebook	แลัะ	YouTube	สัำานกังานศาลัปกครอง	นอกจากน่�		
ไดำม้ก่ารบันทึี่กเที่ปวดิ่ำที่ศัน์ถ่วายพัระพัรชัยมงคลั	เนื�องในโอกาสัมหามงคลัเฉลิัมพัระชนมพัรรษา	ณ์	สัถ่าน่โที่รทัี่ศน์	NBT	
จำานวน	๓	ครั�ง

	 	 (๒)	ประเภที่สัื�อเสัย่ง	 ไดำ้แก่	 สัารคดำเ่ส่ัยง	 ซึ่ึ�งม่เนื�อหาเก่�ยวกับตัวอย่างคำาพัิพัากษาของศาลัปกครอง	
ที่่�สัิ�นสัุดำแล้ัว	 แลัะเป็นคดำ่ที่่�ได้ำวางหลัักในการปฏิิบัติราชการที่่�ดำ่แก่หน่วยงานที่างปกครองแลัะเจ้าหน้าที่่�ของรัฐ	 รวมที่ั�ง	
เป็นคดำ่ปกครองใกลั้ตัวที่่�สัามารถ่เกิดำขึ�นไดำ้ในช่วิตประจำาวันของประชาชนที่ั�วไป	จำานวน	๔๐	ตอน

	 	 (๓)	ประเภที่สัื�อสัิ�งพัิมพั์/เอกสัาร	 ไดำ้แก่	หนังสัือ	“ร้้ไว้ก่อนไปศาลัปกครอง”	ฉบับปรับปรุง	สัำาหรับ
ประชาชนแลัะค้่กรณ์่ที่่�มายื�นฟ้้องคดำ่ต่อศาลัปกครอง	ที่ั�งในสั่วนกลัางแลัะสั่วนภ้มิภาค	จำานวน	๑๐,๐๐๐	เลั่ม

	 	 (๔)	ประเภที่สัื�อรายการวิที่ยุ	โดำยการจัดำที่ำาสัคริปต์รายการสันที่นาเพัื�อเสัริมสัร้างความร้้ความเข้าใจ
เก่�ยวกับศาลัปกครองแลัะคดำ่ปกครองที่างเครือข่ายสัถ่าน่วิที่ยุ	 ซึ่ึ�งม่โฆษกศาลัปกครองแลัะรองโฆษกศาลัปกครอง		
สัับเปลั่�ยนหมุนเว่ยนเป็นวิที่ยากรร่วมสันที่นาให้ความร้้	รวมจำานวน	๕	สัถ่าน่	ออกอากาศรวมที่ั�งสัิ�น	๒๔๘	ครั�ง

	 	 (๕)	ประเภที่สัื�อบที่ความที่างวิชาการเก่�ยวกับศาลัปกครองแลัะคดำ่ปกครอง	 นำาบที่ความวิชาการมา
ดำำาเนนิการเผยแพัรท่ี่างชอ่งที่างตา่ง	ๆ 	ไดำแ้ก	่สัื�อสัิ�งพัมิพั	์โดำยเผยแพัรใ่นหนงัสัอืพัมิพัส์ัว่นกลัาง	รวมจำานวนที่ั�งสัิ�น	๖๐	ครั�ง		
แลัะหนงัสัอืพัมิพัท์ี่อ้งถ่ิ�นในพัื�นที่่�จงัหวดัำต่าง	ๆ 	ภายใตก้จิกรรมรวมพัลังัสัร้างเครอืขา่ยสัื�อมวลัชนในศาลัปกครองในภมิ้ภาค	
(เครือข่ายหนังสัือพัิมพั์ที่้องถ่ิ�น)	รวมจำานวนที่ั�งสัิ�น	๒๘	ครั�ง	แลัะเผยแพัร่ผ่านเว็บไซึ่ต์หนังสัือพัิมพั์ออนไลัน์	รวมจำานวน
ที่ั�งสัิ�น	๑๔	ครั�ง	รวมที่ั�งเผยแพัร่บที่ความผ่านวารสัารวิชาการจากหน่วยงานรัฐ	รวมจำานวนที่ั�งสัิ�น	๒	ครั�ง

ส่วนท่�  ๒ ผลการดิ์ำาเน์นงานท่�สำาคัญั 81



	 	 (๖)	ประเภที่สัื�อสัิ�งพัิมพั์ออนไลัน์	จัดำที่ำาในลัักษณ์ะของหนังสัืออิเลั็กที่รอนิกสั์	(e-Book)	ซึ่ึ�งสัามารถ่
ดำาวน์โหลัดำจากหน้าเว็บไซึ่ต์ศาลัปกครองแลัะสัำานักงานศาลัปกครอง	 www.admincourt.go.th	 ไดำ้แก่	 เอกสัาร
ประชาสััมพัันธ์	 “ACT	 NEWS”	 รายปักษ์	 รวมที่ั�งสิั�นจำานวน	 ๒๔	 ฉบับ	 แลัะเอกสัารประชาสััมพัันธ์ความร้้เก่�ยวกับ	
คดำ่ปกครอง	เรื�อง	“ร้้ไว้ก่อนไปศาลัปกครอง”

	 	 (๗)	ประเภที่สัื�อ	Digital	Content	 ในร้ปแบบอินโฟ้กราฟ้ิกภาพันิ�ง	 เพัื�อเผยแพัร่ความร้้ความเข้าใจ
เก่�ยวกับศาลัปกครองแลัะคดำ่ปกครองให้แก่ประชาชนผ่านที่างสัื�อสัังคมออนไลัน์	รวมจำานวนที่ั�งสัิ�น	๔๔๓	ชิ�นงาน

 ๒.๒) การปรับปรุงและพัฒนาระบบการสื�อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก
	 	 (๑)	 การเผยแพัร่ประชาสัมัพันัธข์า่วสัารการดำำาเนินงานของศาลัปกครองที่างสัื�อมวลัชน	มก่ารเผยแพัร่	

ประชาสััมพัันธ์ข่าวเก่�ยวกับคำาสัั�ง/คำาพัิพัากษาศาลัปกครอง	 จำานวน	 ๒,๔๔๘	 ครั�ง	 ข่าวเก่�ยวกับการดำำาเนินงานของ	
ศาลัปกครองแลัะสัำานักงานศาลัปกครอง	จำานวน	๒๐๗	ครั�ง	 แลัะจัดำที่ำาเอกสัารข่าวประชาสััมพัันธ์	 (Press	Release)	
เพัื�อเผยแพัร่ที่างสัื�อต่าง	ๆ	รวมจำานวน	๒๗	ครั�ง

	 	 (๒)	 เสัริมสัร้างเครือข่ายความร่วมมือดำ้านการประชาสััมพัันธ์โดำยม่เครือข่าย/หน่วยงานที่่�เข้าร่วม
กิจกรรม/ให้ความร่วมมือกับศาลัปกครอง	โดำยม่เครือข่ายเพัิ�มขึ�น	ดำังน่�

	 	 	 (๒.๑)	 สัรา้งเครือข่ายสัื�อมวลัชนศาลัปกครองในกลุ่ัมศ้นย์ดำำารงธรรมจังหวัดำแลัะอำาเภอ	มส่ัมาชิก	
จำานวน	๕๔๖	คน	แลัะไดำ้ให้ความอนุเคราะห์นำาสัื�อประชาสััมพัันธ์ไปเผยแพัร่ที่างหน้าเพัจของศ้นย์ดำำารงธรรม	จำานวน	
๑๔๔	แห่ง

	 	 	 (๒.๒)	 รวมพัลังัสัร้างเครือขา่ยสัื�อมวลัชนของศาลัปกครองในภมิ้ภาค	(เวบ็ไซึ่ต์สืั�อมวลัชนท้ี่องถิ่�น)	
ไดำ้เผยแพัร่ข่าว	บที่ความ	แลัะสัื�อประชาสััมพัันธ์อย่างต่อเนื�อง	รวมจำานวนที่ั�งสัิ�น	๖๕	แห่ง/สัื�อ

	 	 	 (๒.๓)	 สัร้างเครือข่ายสัื�อมวลัชนศาลัปกครองในกลัุ่มนายอำาเภอ	 (๘๗๘	 แห่ง)	 ม่สัมาชิกจำานวน	
๗๒๖	คน	แลัะกลัุ่มผ้้บริหารองค์การบริหารสั่วนจังหวัดำ	(๗๖	แห่ง)

	 	 	 (๒.๔)	 สัร้างเครือข่ายสัื�อมวลัชนของศาลัปกครองผ่านกลัุ่ม	 influencer	 (ดำ้านกฎหมาย)	 โดำยม่	
เครือข่ายผ้้ดำ้แลัเพัจ	influencer	(ดำ้านกฎหมาย)	จำานวน	๗	เพัจ	ไดำ้ให้ความอนุเคราะห์นำาสัื�อประชาสััมพัันธ์ไปเผยแพัร่
ที่างหน้าเพัจฯ	รวมจำานวนที่ั�งสัิ�น	๙	ครั�ง

	 	 (๓)	ประสัานความร่วมมือกับม้ลันิธิการศึกษาที่างไกลัผ่านดำาวเที่่ยม	ในพัระบรมราช้ปถ่ัมภ์	
	 	 	 จดัำสัง่สัื�อประชาสัมัพัันธข์องศาลัปกครองสัำาเรจ็รป้	เพัื�อออกอากาศผา่นสัถ่านโ่ที่รที่ศันก์ารศกึษา

ที่างไกลัผา่นดำาวเที่ย่ม	(DLTV)	ชอ่ง	๖	ซึ่ึ�งไดำร้บัความอนเุคราะหอ์อกอากาศตั�งแตว่นัที่่�	๑๘	พัฤษภาคม	๒๕๖๓	ถ่งึปจัจบุนั	
แลัะมร่ายการออกอากาศ	Motion	graphic	ชดุำร้้หรอืไม	่ตอนที่่�	๑๑	-	๒๐	ชอ่ง	DLTV6	ตั�งแตว่นัที่่�	๑๔	กมุภาพันัธ	์๒๕๖๔		
เป็นต้นไป	ประกอบดำ้วยรายการหลัักแลัะรายการสัั�น	จำานวน	๑๑	รายการ	

Motion Graphic  
ชุุด “สืูบเสูาะ 
เจาะคดี”
https://bit.
ly/3qxm๐WW

Motion Graphic  
ชุุด “รูห้รือไม่�”
https://qrgo.
page.link/DKBTi

Animation  
ชุุด “คดีเด็ด
เสีูยู่ง 4 ภาค”
https://bit.
ly/3ktSP3l

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

หนงัสืูอ  
“รูไ้วก้�อนไป 
ศาลปกครอง”
https://qrgo.
page.link/
nqMdc 

ไฟลบ์ที่
รายู่การวิที่ยุู่
https://bit.
ly/3uaeKyY
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อินโฟกราฟิก
แนวคำาวินิจฉัยัู่
https://bit.
ly/3c4jHSJ

อินโฟกราฟิก
การตู์ูน 4 ชุ�อง
https://bit.
ly/3Hfyg4k

อินโฟกราฟิก 
คดีเด็ด  
๗ บรรที่ดั
https://bit.
ly/3kpHUYn

อินโฟกราฟิก 
ความ่รูท้ี่ ั�วไป 
เกี�ยู่วกบั 
ศาลปกครอง
https://bit.
ly/3dtPo8d

อินโฟกราฟิก
คดีปกครอง 
ทีี่�น�าสูนใจ
https://bit.
ly/3dtPo8d

๓) การเสรมิสร�างและเผู้ยแพรค่วามรู�ความเข้�าใจเก่�ยวกบัคดป่กครองและกระบวนการยตุิธิรรมทางปกครอง
	 สัำานักงานศาลัปกครองไดำ้ดำำาเนินการเสัริมสัร้างความร้้ความเข้าใจเก่�ยวกับหลัักกฎหมายปกครอง	

กระบวนการยุติธรรมที่างปกครอง	 แลัะการอำานวยความยุติธรรมที่างปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่่�ของรัฐ	 หน่วยงาน	
ที่างปกครอง	 นักเร่ยน	 นักศึกษา	 แลัะประชาชนเป็นประจำาทีุ่กปี	 โดำยในปีงบประมาณ์	พั.ศ.	 ๒๕๖๔	 ม่ผ้้ไดำ้รับความร้	้
ที่ั�งในสั่วนกลัางแลัะในภ้มิภาค	จำานวนที่ั�งสัิ�น	๑๑,๘๐๘	คน	สัรุปผลัการดำำาเนินงาน	ดำังน่�

 ๓.๑) สำานักงานศาลปกครองในภูมิภาค ๑๔ แห่ง ดำำาเนินการให้ความร้้ความเข้าใจแก่ประชาชน	 แลัะ	
เจ้าหนา้ที่่�ของรฐั	ตามโครงการเสัรมิสัรา้งหลักัปฏิบิตัริาชการที่่�ดำจ่ากคำาวนิจิฉยัของศาลัปกครองใหแ้กป่ระชาชนหนว่ยงาน	
ที่างปกครอง	แลัะเจ้าหน้าที่่�ของรัฐ	ผ่านระบบออนไลัน์	แลัะสัถ่านที่่�ต่าง	ๆ	ม่ผ้้ไดำ้รับความร้้	จำานวน	๘,๓๖๑	คน
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 ๓.๒) สำานักงานศาลปกครอง	 โดำยวิที่ยาลััยการยุติธรรมที่างปกครองดำำาเนินการให้ความร้้ความเข้าใจ	
แก่ประชาชน	แลัะเจ้าหน้าที่่�ของรัฐ	ผ่านโครงการต่าง	ๆ	ดำังน่�

	 	 (๑)	 จดัำอบรมโครงการสัมัมนา	เรื�อง	การนำากระบวนการไกล่ัเกล่ั�ยระงบัขอ้พัพิัาที่มาใชใ้นคดำป่กครอง
ให้แก่เจ้าหน้าที่่�ของรัฐ	ม่ผ้้ไดำ้รับความร้้	จำานวน	๑๗๗	คน

	 	 (๒)	 จัดำอบรมโครงการเสัริมสัร้างหลัักปฏิิบัติราชการที่่�ดำ่จากคำาวินิจฉัยของศาลัปกครองให้แก่
ประชาชน	หน่วยงานที่างปกครอง	แลัะเจ้าหน้าที่่�ของรัฐ	ม่ผ้้ไดำ้รับความร้้	จำานวน	๓,๐๕๐	คน

	 	 (๓)	 จัดำการศึกษาดำ้งานศาลัปกครองในร้ปแบบออนไลัน์	 “Admin	 Court	 Learning	 Journey”		
ผา่นระบบการประชมุออนไลัน	์เพัื�อใหผ้้เ้ขา้รบัการอบรมมค่วามร้ค้วามเขา้ใจเก่�ยวกบัอำานาจหนา้ที่่�ของศาลัปกครองแลัะ
ขั�นตอนการดำำาเนินกระบวนพัิจารณ์าคดำ่ปกครอง	 โดำยม่ผ้้เข้าศึกษาดำ้งานซึ่ึ�งเป็นนิติกรแลัะผ้้บริหารสัถ่านศึกษา	 สัังกัดำ
สัำานักงานคณ์ะกรรมการการศึกษาขั�นพัื�นฐานเข้าศึกษาดำ้งาน	จำานวนที่ั�งสัิ�น	๒๒๐	คน	

๓. การพฒันาศัาลปกคัรองอ์เล็กทรอน์กส ์

ในปีงบประมาณ์	 พั.ศ.	 ๒๕๖๔	 สัำานักงานศาลัปกครองได้ำดำำาเนินการปรับปรุงแลัะพััฒินาระบบเที่คโนโลัย่
สัารสันเที่ศเพัื�ออำานวยความสัะดำวกในการพัิจารณ์าพัิพัากษาคดำ่ปกครองแลัะปรับปรุงการให้บริการประชาชนเพัื�อให้
ไดำร้บัความสัะดำวกแลัะรวดำเรว็ยิ�งขึ�น	แลัะไดำด้ำำาเนนิการบรหิารจดัำการดำา้นเที่คโนโลัยด่ำจิทิี่ลัั	ตามแผนแมบ่ที่ศาลัปกครอง
แลัะแผนพััฒินาดำิจิที่ัลัของศาลัปกครอง	พั.ศ.	๒๕๖๓	-	๒๕๖๕	เพัื�อพััฒินาบริการอิเลั็กที่รอนิกสั์	 (e-Service)	รวมถ่ึง	
ไดำ้ม่การพััฒินาบุคลัากรดำ้านเที่คโนโลัย่ดำิจิที่ัลั	สัรุปผลัการดำำาเนินงานที่่�สัำาคัญในดำ้านต่าง	ๆ	ดำังน่�

๑) การพัฒนาระบบงานคด่ปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation)
	 ระบบงานคดำ่ปกครองอิเล็ักที่รอนิกส์ั	 (e-Litigation)	 เป็นระบบยื�นฟ้้องคดำ่ปกครองที่างอิเล็ักที่รอนิกส์ั

ที่่�ครอบคลัุมกระบวนการพัิจารณ์าคดำ่ทีุ่กขั�นตอน	 เพัื�อประโยชน์แก่ประชาชน	 เจ้าหน้าที่่�ของรัฐ	 หรือหน่วยงานที่าง
ปกครอง	 โดำยสัามารถ่ใช้งานไดำ้สัะดำวก	 ทุี่กท่ี่�	 ทุี่กเวลัา	 ด้ำวยขั�นตอนง่าย	 ๆ	 เริ�มเปิดำใช้งานตั�งแต่วันที่่�	 ๓๐	พัฤษภาคม	
๒๕๖๒	 แลัะในปีงบประมาณ์	 พั.ศ.	 ๒๕๖๔	 ระบบไดำ้พััฒินาเพัิ�มเติมในสั่วนการรับชำาระเงินค่าธรรมเน่ยมศาลั	
ในกรณ์่ของคดำ่ที่่�ไม่ไดำ้ยื�นฟ้้องผ่านที่างระบบอิเลั็กที่รอนิกสั์	 (สัำานวนคดำ่กระดำาษ)	 แลัะรับชำาระเงินค่าธรรมเน่ยมศาลั	
กรณ์ย่ื�นอทุี่ธรณ์ค์ำาพิัพัากษา	เพัื�ออำานวยความสัะดำวกให้แกค่้ก่รณ์แ่ลัะประชาชน	ใหช้ำาระค่าธรรมเนย่มศาลัไม่จำาเปน็ตอ้ง	
เดำินที่างมาที่่�ศาลัปกครอง
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๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการคด่ (Admcase) 
	 ศาลัปกครองไดำพ้ัฒัินาระบบเพัื�อเปน็เครื�องมอืในการบรหิารจดัำการของผ้บ้รหิารศาลัแลัะผ้บ้รหิารสัำานกังาน

ศาลัปกครองเพัิ�มเติม	ไดำ้แก่	ระบบติดำตามงานตรวจร่างคำาพัิพัากษา/คำาสัั�งแลัะระบบติดำตามการบังคับคดำ่ปกครอง
	 ระบบตดิำตามงานตรวจร่างคำาพัพิัากษา/คำาสัั�ง	เปน็ระบบสัำาหรบัผ้บ้รหิารศาลัปกครอง	เพัื�อดำข้อ้มล้ัสัถ่ติแิลัะ

รายลัะเอ่ยดำของคดำ่ที่่�อย้่ระหว่างดำำาเนินการของงานตรวจร่างคำาพัิพัากษา/คำาสัั�ง	ที่่�อย้่ในความรับผิดำชอบของประธานฯ	
รองประธานฯ	แลัะประธานแผนกคดำ่ต่าง	ๆ	โดำยแยกประเภที่ตามคำาพัิพัากษา	คำาสัั�ง	คำาสัั�งระหว่างพัิจารณ์า	รายงาน
กระบวนพัิจารณ์า	(ต.๑๒)	วิธ่การชั�วคราว	(ต.๒๐)	(ต.๒๐.๑)

	 ระบบติดำตามการบังคับคดำ่ปกครอง	เป็นการประมวลัผลัการบังคับคดำ่ปกครองจากระบบบังคับคดำ่ปกครอง
จำาแนกตามหน่วยงานที่่�ที่ำาการบังคับคดำ	่แลัะจำาแนกการบังคับคดำอ่อกเป็นตาม	พั.ร.บ.จัดำตั�งศาลัปกครองแลัะวิธพิ่ัจารณ์า	
คดำ่ปกครอง	หรือตามประมวลักฎหมายวิธ่พัิจารณ์าความแพั่ง	โดำยแสัดำงอย้่ในร้ปแบบสัถ่ิติ	เพัื�อให้ผ้้บริหารศาลัปกครอง
แลัะพันักงานคดำ่ปกครองสัามารถ่ติดำตามคดำ่ที่่�อย้่ในความรับผิดำชอบไดำ้อย่างสัะดำวก	 รวดำเร็ว	 แลัะม่ประสัิที่ธิภาพั	
มากยิ�งขึ�น

๒) การพัฒนาระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt)
	 ระบบศาลัปกครองอเิลัก็ที่รอนกิส์ั	ม่การพัฒัินาปรบัปรุงในส่ัวนหน้าจอหลััก	(Portal)	ในฐานะตลุัาการหวัหน้าคณ์ะ		

ตลุัาการเจ้าของสัำานวน	แลัะองค์คณ์ะ	แลัะมก่ารพัฒัินาในส่ัวนการจัดำเตร่ยมเอกสัารประกอบการประชุมปรึกษา	คำาสัั�ง/
คำาพัิพัากษา	รวมถ่ึงการสัั�งการที่่�หัวเอกสัารในขั�นตอนต่าง	ๆ	เช่น	คำาขอขยายระยะเวลัา	

๔) การพัฒนาระบบสืบค�นข้�อมูลอัจฉริยะ
	 ระบบสืับคน้ข้อมล้ัอัจฉริยะมคุ่ณ์สัมบัตแิลัะความสัามารถ่ในการสืับคน้แบบข้อความเต็มแลัะจัดำเรย่งผลัการ

สัืบค้นดำ้วยเที่คโนโลัย่ปัญญาประดำิษฐ์	 (AI)	จากข้อม้ลัที่่�จัดำเก็บในฐานข้อม้ลั	รวมที่ั�งสัิ�น	๑๐	ฐานข้อม้ลั	จากการค้นหา	
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เพั่ยงครั�งเดำ่ยว	ประกอบดำ้วยฐานข้อม้ลัจาก	๑)	คำาพัิพัากษาคำาสัั�งศาลัปกครอง	๒)	กฎหมายแลัะกฎ	๓)	แนวคำาวินิจฉัย
ศาลัปกครองสั้งสัุดำฉบับ	 Day	 to	 day	 ๔)	 แนวคำาวินิจฉัยศาลัปกครอง	 (เลั่มเข่ยว)	 ๕)	 คำาวินิจฉัยช่�ขาดำอำานาจหน้าที่่�
ระหว่างศาลั	 ๖)	 อุที่าหรณ์์จากคดำ่ปกครอง	 ๗)	 ความเห็นคณ์ะกรรมการกฤษฎ่กา	 ๘)	 วารสัารวิชาการศาลัปกครอง		
๙)	 เอกสัารอื�น	 ๆ	 ๑๐)	 งานวิจัยแลัะวิชาการ	 ซึ่ึ�งเป็นประโยชน์แลัะช่วยสันับสันุนการปฏิิบัติของตุลัาการศาลัปกครอง
แลัะพันักงานคดำ่ปกครอง	 ตลัอดำจนบุคลัากรของศาลัปกครองแลัะสัำานักงานศาลัปกครองได้ำใช้ในการสืับค้นข้อม้ลั	
จากฐานข้อม้ลัดำังกลั่าวไดำ้ตามต้องการ

๕) ห�องพิจารณาคด่อิเล็กทรอนิกส์ (e-Courtrooms)
	 ศาลัปกครองได้ำพัฒัินาห้องไต่สัวน	แลัะห้องพิัจารณ์าคดำข่องศาลัปกครองให้กา้วเข้าสั้ก่ารเป็นหอ้งพิัจารณ์าคดำ่

อเิล็ักที่รอนิกส์ั	(e-Courtrooms)	เพัื�อให้ผ้เ้ข้ารับฟั้งการพิัจารณ์าที่ั�งหมดำสัามารถ่เห็นเอกสัารพัยานหลัักฐานที่่�ใช้ประกอบ
ในการพัิจารณ์าคดำ่แลัะไต่สัวนผ่านอุปกรณ์์การแสัดำงผลั	 เช่น	 Projector,	 Visualizer	 แลัะคอมพัิวเตอร์	 นอกจากนั�น	
ภายในห้องพิัจารณ์าคดำ่จะม่การติดำตั�งระบบบันทึี่กภาพัแลัะเส่ัยงสัำาหรับบันทึี่กในระหว่างการพิัจารณ์าคดำ่แลัะไต่สัวน	
เพัื�อเร่ยกดำ้ไฟ้ล์ัว่ดำิที่ัศน์แลัะเสั่ยงที่่�บันที่ึกในภายหลัังได้ำ	 เพัื�อให้ค้่กรณ์่สัามารถ่ขอศาลัใช้วิธ่การที่างอิเล็ักที่รอนิกสั	์
ในการไต่สัวน	การฟ้ัง	การนั�งพัิจารณ์าคดำ่	หรือฟ้ังคำาพัิพัากษา/คำาสัั�ง	ผ่านระบบการประชุมที่างไกลัผ่านจอภาพั	(Video	
Conferencing	System)	อำานวยความสัะดำวกแลัะลัดำคา่ใชจ้า่ยในการเดำนิที่างของค้ก่รณ์	่โดำยสัามารถ่ขอศาลัใหก้ำาหนดำ
สัถ่านที่่�ที่่�ค้่กรณ์่สัะดำวกไดำ้	 แลัะให้ถ่ือว่าเป็นการพัิจารณ์าคดำ่ต่อหน้าศาลั	 โดำยในปีงบประมาณ์	 พั.ศ.	 ๒๕๖๔	 ไดำ้รับ	
การจัดำสัรรงบประมาณ์พััฒินาห้องไต่สัวน	แลัะห้องพัิจารณ์าคดำ่ของศาลัปกครองเพัิ�มเติมในสั่วนของศาลัปกครองสั้งสัุดำ	
แลัะศาลัปกครองในภ้มิภาคจำานวน	๔	แห่ง	(เช่ยงใหม่	ขอนแก่น	สังขลัา	แลัะระยอง)

	 โดำยค้่กรณ์่	 พัยาน	 หรือบุคคลัภายนอกที่่�ศาลัม่คำาสัั�งเร่ยกมาให้ถ่้อยคำา	 สัามารถ่ร่วมพิัจารณ์าคดำ	่
ที่างอิเลั็กที่รอนิกสั์หรือระบบการประชุมที่างจอภาพั	ตามคำาสัั�งศาลั	ม่	๒	วิธ่	ไดำ้แก่
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	 (๑)	 ค้่กรณ์่	 พัยาน	 หรือบุคคลัภายนอกที่่�ศาลัม่คำาสัั�งเร่ยกมาให้ถ่้อยคำาต่อศาลั	 เข้าร่วมการพัิจารณ์าคดำ่		
โดำยเลัือกมาที่่�ที่ำาการศาลัปกครองที่่�ตนเองสัะดำวก

	 (๒)	 ค้ก่รณ์	่พัยาน	หรอืบคุคลัภายนอกที่่�ศาลัมค่ำาสัั�งเรย่กมาใหถ้่อ้ยคำาตอ่ศาลั	เขา้รว่มการพัจิารณ์าคดำจ่าก
สัถ่านที่่�พัักอาศัย	สัถ่านที่่�ที่ำางาน	หรือสัถ่านที่่�อื�นที่่�ศาลัเห็นสัมควร

	 ที่ั�งน่�	 ม่ค้่กรณ์่ยื�นคำาขอดำำาเนินกระบวนพิัจารณ์าโดำยวิธ่การที่างอิเล็ักที่รอนิกสั์หรือระบบประชุมที่างไกลั	
ผ่านจอภาพั	 ตั�งแต่เดำือนมิถุ่นายน	 ๒๕๖๓	 จนสัิ�นสัุดำปีงบประมาณ์	พั.ศ.	 ๒๕๖๔	 (ข้อม้ลั	ณ์	 ๓๐	 กันยายน	 ๒๕๖๔)		
ที่ั�งหมดำ	๑๖๓	ครั�ง

๖) โปรแกรมเชื�อมโยงข้�อมูลผู้่านระบบบูรณาการฐานข้�อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ  
(Linkage Center)

	 พััฒินาปรับปรุงการบริการโดำยได้ำดำำาเนินการเชื�อมโยงข้อม้ลัผ่านระบบบ้รณ์าการฐานข้อม้ลัประชาชนแลัะ
การบริการภาครัฐ	 (Linkage	 Center)	 กับหน่วยงานราชการอื�น	 ซึ่ึ�งม่กระที่รวงมหาดำไที่ยเป็นหน่วยงานกลัางในการ
เชื�อมโยงฐานข้อม้ลัประชาชนของสั่วนราชการกับฐานข้อม้ลัที่ะเบ่ยนประวัติราษฎรผ่านเลัขบัตรประจำาตัวประชาชน		
๑๓	หลักั	เพัื�ออำานวยความสัะดำวกในการให้บริการแก่ประชาชนผ้้ฟ้อ้งคดำ	่ผ้้ถ่ก้ฟ้อ้งคดำ	่โดำยไม่ตอ้งขอสัำาเนาบัตรประจำาตวั	
ประชาชนตามนโยบายรัฐบาลั	 แลัะเจ้าหน้าที่่�สัำานักงานศาลัปกครองสัามารถ่ตรวจสัอบข้อม้ลับุคคลัในคดำ่ที่่�เก่�ยวข้อง
กับหน่วยราชการอื�น	 โดำยเชื�อมโยงกับหน่วยงาน	 ไดำ้แก่	 กรมราชที่ัณ์ฑ์์	 (ข้อม้ลัผ้้ต้องขัง)	 กรมบังคับคดำ่	 (ข้อม้ลับุคคลั	
ลัม้ลัะลัาย)	กรมการกงสุัลั	(ขอ้มล้ัหนังสืัอเดิำนที่าง)	กรมการค้าต่างประเที่ศ	(ที่ะเบย่นผ้้รบัมอบอำานาจ)	ตั�งแต่	พั.ศ.	๒๕๖๒		
ใน	พั.ศ.	๒๕๖๓	ไดำ้เชื�อมโยงข้อม้ลักับสัำานักงานปลััดำกระที่รวงการคลััง	(ที่ะเบ่ยนผ้้ม่รายไดำ้น้อย)	แลัะใน	พั.ศ.	๒๕๖๔	
ไดำ้รับอนุญาตให้เชื�อมโยงข้อม้ลักับกรมที่่�ดิำน	 (ฐานข้อม้ลัการครอบครองกรรมสิัที่ธิ�ที่่�ดำินแลัะห้องชุดำ	 แลัะฐานข้อม้ลั	
การครอบครองกรรมสัทิี่ธิ�ที่่�ดำนิแลัะหอ้งชดุำที่่�มก่ารจดำที่ะเบย่นกลัุม่จำานอง)	ซึ่ึ�งการเชื�อมโยงดำงักลัา่วเปน็การลัดำระยะเวลัา
แลัะขั�นตอนการปฏิิบัติงานเพัื�อสันับสันุนงานของตุลัาการศาลัปกครองในการอำานวยความยุติธรรมที่างปกครองแลัะ	
การบริการประชาชน	สัำาหรับการเชื�อมโยงกับหน่วยงานอื�น	ๆ	จะดำำาเนินการประสัานงานต่อไป

๗) การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชัน ๒ (แบบลดการใช�กระดาษ) (e-Saraban)
	 ระบบสัารบรรณ์อิเลั็กที่รอนิกสั์	 เวอร์ชัน	 ๒	 (แบบลัดำการใช้กระดำาษ)	 เป็นระบบสัำานักงานอิเลั็กที่รอนิกสั์	

(e-Office)	ในการรับ	-	ส่ังหนังสืัอราชการของสัำานักงานศาลัปกครอง	เริ�มใชต้ั�งแต	่พั.ศ.	๒๕๖๓	เปน็ต้นมา	ใชใ้นสัำานกังาน
ศาลัปกครองในสั่วนกลัาง	สั่วนภ้มิภาค	แลัะผ้้บริหารสัำานักงานศาลัปกครอง	สัำาหรับ	พั.ศ.	๒๕๖๔	 ไดำ้พััฒินาปรับปรุง	
เพัิ�มเติมในสั่วนการรับ	-	สั่งหนังสัือราชการระหว่างสัำานักงานศาลัปกครองกับตุลัาการศาลัปกครองสั้งสัุดำ	ไดำ้แก่	หนังสัือ
ภายในที่่�เป็นหนังสัือเว่ยน	 แลัะหนังสัือเพัื�อพัิจารณ์า	 โดำยที่่�ผ้้บริหารศาลัปกครองสัามารถ่ลังนามแลัะสัั�งการ	 รวมที่ั�ง
ตุลัาการศาลัปกครองสั้งสัุดำสัามารถ่ลังนามในระบบสัารบรรณ์ฯ	ไดำ้	

๔. การเสร์มสรา้งคัวามร่วมม่อทางว์ชาการและคัวามสมัพนัธีร์ะหว่างประเทศั

ศาลัปกครองได้ำดำำาเนินการเสัริมสัร้างความร่วมมือกับประชาคมศาลัปกครอง	 องค์กรหรือหน่วยงานระหว่าง
ประเที่ศแลัะการรับรองคณ์ะผ้้แที่นจากต่างประเที่ศมาอย่างต่อเนื�อง	 เพัื�อแลักเปลั่�ยนความร้้แลัะประสับการณ์์		
โดำยในปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๔	ม่กิจกรรมเสัริมสัร้างความร่วมมือระหว่างประเที่ศที่่�สัำาคัญ	ไดำ้แก่

๑) การเสริมสร�างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ
 ๑.๑ ความร่วมมือทางวิชาการกับสำานักงานคณะผูู้�แทนสหภาพยุโรปประจำาประเทศไทย  

(The Delegation of EU to Thailand) สัำานักงานศาลัปกครองดำำาเนินการจัดำกิจกรรมความร่วมมือที่างวิชาการ
กับสัำานักงานคณ์ะผ้้แที่นสัหภาพัยุโรปประจำาประเที่ศไที่ย	 โดำยการจัดำเวที่่ส่ังเสัริมภาคประชาสัังคมขับเคลืั�อนวาระ	
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เป้าหมายการพัฒัินาที่่�ยั�งยนื	ในหวัข้อ	“การจดัำการสัิ�งแวดำล้ัอมกบัการระงบัข้อพัพิัาที่เพัื�อการพัฒัินาสิั�งแวดำล้ัอมอย่างยั�งยนื”		
เมื�อวนัที่่�	๒	กรกฎาคม	๒๕๖๔	ผ่านระบบ	Video	Conference	ภายใต้การสันับสันุนงบประมาณ์จากสัำานกังานคณ์ะผ้้แที่น	
สัหภาพัยุโรปฯ	 แลัะไดำ้รับเก่ยรติจากวิที่ยากร	 ๓	 ฝ่าย	 ประกอบดำ้วย	 ๑)	 ฝ่ายโครงการสัหภาพัยุโรปสั่งเสัริม	
ภาคประชาสังัคมขบัเคลัื�อนวาระเปา้หมายการพัฒัินาที่่�ยั�งยนื	๒)	ฝา่ยคณ์ะสัิ�งแวดำลัอ้มแลัะที่รพััยากรศาสัตร	์มหาวทิี่ยาลัยั
มหิดำลั	แลัะ	๓)	ฝ่ายศาลัปกครอง	ม่ผ้้สันใจเข้าร่วมกิจกรรม	จำานวนที่ั�งสัิ�น	๒๓๖	คน	

 ๑.๒ ความรว่มมอืทางวชิาการกบัมลูนธิคิอนราด อาเดนาวร ์ประจำาประเทศไทย	สัำานกังานศาลัปกครอง
แลัะม้ลันิธิคอนราดำ	 อาเดำนาวร์	 ไดำ้ลังนามในข้อตกลังความร่วมมือที่างวิชาการ	 (Agreement)	 โดำยม้ลันิธิคอนราดำฯ		
เป็นผ้้สันับสันุนงบประมาณ์เพัื�อดำำาเนินกิจกรรมตามแผนการดำำาเนินงานภายใต้โครงการความร่วมมือที่างวิชาการกับ
ม้ลันิธิคอนราดำฯ	ประจำาปี	พั.ศ.	๒๕๖๔	จำานวน	๑๓	กิจกรรม	เช่น	โครงการแลักเปลั่�ยนแลัะพััฒินาองค์ความร้้เก่�ยวกับ	
กฎหมายปกครอง	กิจกรรมอบรมภาษาเยอรมัน	ณ์	สัถ่าบันเกอเธ่	โครงการเพัิ�มประสิัที่ธิภาพัการปฏิิบัตงิานด้ำานการบังคับคดำ	่
ปกครอง	 กิจกรรมสััมมนาบุคลัากรท่ี่�ปฏิิบัติงานด้ำานการบังคับคดำ่ปกครองเก่�ยวกับปัญหาข้อขัดำข้องในการปฏิิบัติงาน	
ตามกฎหมายแลัะระเบย่บที่่�แก้ไขใหม่	รุน่ที่่�	๒	แลัะโครงการฝึกอบรมหลักัสัต้รการเสัรมิสัร้างสัมรรถ่นะด้ำานการประเมนิผลั	
การควบคุมภายในแลัะการบริหารจัดำการความเสั่�ยงของสัำานักงานศาลัปกครอง

 ๑.๓ ความร่วมมือทางวิชาการกับศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไติยประชาชนลาว 
(สปป. ลาว) ศาลัปกครองเข้าร่วมการบรรยายแลัะแลักเปล่ั�ยนประสับการณ์์กับศาลัประชาชนส้ังสัุดำแห่ง	 สัปป.	 ลัาว	
ในหัวข้อ	 “การเข่ยนคำาพัิพัากษาศาลัปกครอง”	 เมื�อวันที่่�	 ๒๖	 สิังหาคม	 ๒๕๖๔	 ผ่านระบบออนไลัน์	 โดำยม่ตุลัาการ	
ศาลัปกครองสั้งสุัดำ	 เข้าร่วมเป็นวิที่ยากรในการบรรยาย	 ซึ่ึ�งการบรรยายในครั�งน่�นับเป็นจุดำเริ�มต้นการดำำาเนินกิจกรรม	
ผา่นระบบออนไลัน์รว่มกับศาลัประชาชนสัง้สุัดำแหง่	สัปป.	ลัาว	อันจะนำาไปสั้ก่ารปรับรป้แบบการจัดำกจิกรรมตามโครงการ
ความร่วมมือที่างวิชาการเพัื�อเตร่ยมการจัดำตั�งคณ์ะศาลัปกครองในศาลัประชาชนสั้งสัุดำแห่ง	สัปป.	ลัาว	ระยะเวลัา	๓	ปี	
ในร้ปแบบออนไลัน์ต่อไป

 ๑.๔ ความร่วมมือทางวิชาการกับ State Courts ข้องสิงคโปร์ สัำานักงานศาลัปกครองร่วมกับ	State	
Courts	ของสิังคโปร์จดัำกิจกรรมการบรรยายผ่านระบบการประชุมที่างไกลัผ่านจอภาพั	(Video	Conferencing	System)	
ในหัวข้อ	“การเพัิ�มข่ดำความสัามารถ่ขององค์กรศาลัเพัื�อรับมือกับความที่้าที่ายใหม่	ๆ	ในอนาคต	:	การดำำาเนินโครงการ	
กรอบสัากลัเพืั�อความเป็นเลัิศของศาลั	 (IFCE)	 ระยะท่ี่�	 ๓	 ของสัิงคโปร์”	 เมื�อวันที่่�	 ๒๓	 ม่นาคม	 ๒๕๖๔	ณ์	 อาคาร	
ศาลัปกครอง	กรุงเที่พัมหานคร	เป็นการแลักเปลั่�ยนความร้้แลัะประสับการณ์์ร่วมกันในการดำำาเนินงานตามกรอบสัากลั
เพัื�อความเป็นเลัิศของศาลั	 (IFCE)	 โดำยเฉพัาะอย่างยิ�ง	 การนำาแนวปฏิิบัติที่่�ดำ่เลัิศ	 (Best	 Practice)	 ตามกรอบสัากลั	
เพัื�อความเป็นเลิัศของศาลั	(IFCE)	ระยะที่่�	๓	ของสังิคโปร์มาปรบัใช้ในการดำำาเนนิงานของศาลัปกครอง	แลัะเป็นการรักษา	
ความร่วมมือแลัะความสััมพัันธ์อันดำ่กับหน่วยงานค้่ความร่วมมือที่างวิชาการระหว่างประเที่ศ

 ๑.๕ ข้�อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับรัฐบาลฝ่รั�งเศส ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔		
สัถ่านเอกอัครราชที่ต้ฝรั�งเศสัประจำาประเที่ศไที่ย	ไดำส้ันบัสันุนที่นุปริญญาเอก	สัาขากฎหมายมหาชน	ณ์	สัาธารณ์รัฐฝรั�งเศสั		
ให้บุคลัากรสัำานักงานศาลัปกครอง	จำานวน	๑	ทีุ่น	แบบเต็มจำานวน	ระยะเวลัาการให้ทีุ่น	๓	ปี	แลัะสันับสันุนการจัดำการ
บรรยายพัิเศษที่างวิชาการโดำยวิที่ยากรผ้้ที่รงคุณ์วุฒิิจากสัาธารณ์รัฐฝรั�งเศสั	 ในหัวข้อ	 “วิวัฒินาการในปัจจุบันของ
กฎหมายแลัะคดำ่ปกครองเก่�ยวกับสัิ�งแวดำลั้อมในฝรั�งเศสั”	เมื�อวันที่่�	๓๑	ม่นาคม	๒๕๖๔	แลัะวันที่่�	๘	เมษายน	๒๕๖๔	
ณ์	 อาคารศาลัปกครอง	 กรุงเที่พัมหานคร	 โดำยไดำ้รับเก่ยรติจากศาสัตราจารย์เก่ยรติคุณ์ฌาคเกอลั่น	 โมรองดำ์-เดำอว่เยร์	
(Professeur	émérite	Jacqueline	MORAND-DEVILLER)	มหาวิที่ยาลััยปาร่สั	๑	นอกจากน่�	สัถ่านเอกอัครราชที่้ต
ฝรั�งเศสัประจำาประเที่ศไที่ยไดำ้สันับสันุนค่าใช้จ่ายร้อยลัะ	๕๐	ของทีุ่นอบรมภาษาฝรั�งเศสั	ณ์	สัมาคมฝรั�งเศสั	กรุงเที่พัฯ	
จำานวน	๒	ทีุ่นแก่บุคลัากรของสัำานักงานศาลัปกครองดำ้วย
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จดัำการสัมัมนาที่างไกลัผ่านจอภาพั	(Video	Conference	Seminar)	เมื�อวนัที่่�		
๑๕	 ธันวาคม	 ๒๕๖๓	 ในหัวข้อ	 “การนำาเที่คโนโลัย่สัารสันเที่ศมาใช้ใน
กระบวนการยุติธรรม”	(The	Application	of	Information	Technology	
in	Judicial	Process)	โดำยไดำร้บัเกย่รตจิากนายสุัชาติ	มงคลัเลิัศลัพั	ประธาน
แผนกคดำ่บริหารราชการแผ่นดิำนในศาลัปกครองส้ังสุัดำ	 แลัะ	 Mr.	 SUN	
Xiaoyong	 ประธานวิที่ยาลััยตุลัาการแห่งชาติของศาลัประชาชนสั้งสัุดำ	
แห่งสัาธารณ์รฐัประชาชนจน่	ร่วมกนักล่ัาวเปิดำการสัมัมนา	แลัะมค่ณ์ะตลุัาการ	
ศาลัปกครอง	 ผ้้บริหารสัำานักงานศาลัปกครอง	 แลัะเจ้าหน้าที่่�สัำานักงาน	
ศาลัปกครอง	เข้าร่วมการสััมมนา	ณ์	อาคารศาลัปกครอง	กรุงเที่พัมหานคร	

๒) การประชุมสัมมนาระหว่างประเทศ
 ๒.๑) การประชุมคณะกรรมการดำาเนินงานข้องสมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศ สัภาแห่งรัฐ

เบลัเยย่มเป็นเจา้ภาพัจัดำการประชุมคณ์ะกรรมการดำำาเนนิงานของสัมาคมศาลัปกครองส้ังสุัดำระหว่างประเที่ศผ่านระบบ
ออนไลัน์	จากกรุงบรัสัเซึ่ลัสั์	ราชอาณ์าจักรเบลัเย่ยม	เมื�อวันที่่�	๓๐	กันยายน	๒๕๖๔	โดำยศาลัปกครองสั้งสัุดำไที่ยในฐานะ
กรรมการดำำาเนินงานของสัมาคมฯ	 ไดำ้เข้าร่วมการประชุมฯ	 ในโอกาสัน่�ประธานศาลัปกครองสั้งสัุดำโปรดำมอบหมายให	้
นายวิษณ์ุ	วรัญญู้	รองประธานศาลัปกครองสั้งสัุดำ	เป็นผ้้แที่นศาลัปกครองสั้งสัุดำไที่ยเข้าร่วมการประชุม

 ๒.๒) การสัมมนาทางไกลผู่้านจอภาพในหัวข้�อ การนำาเทคโนโลย่สารสนเทศมาใช�ในกระบวนการ
ยตุิธิรรม สัำานกังานศาลัปกครองร่วมกับวทิี่ยาลัยัตุลัาการแหง่ชาติของศาลัประชาชนสัง้สัดุำแหง่สัาธารณ์รฐัประชาชนจน่	

๕. การพฒันาศักัยภาพบุคัลากรศัาลปกคัรอง

ศาลัปกครองแลัะสัำานกังานศาลัปกครองดำำาเนนิการพัฒัินาศักยภาพับุคลัากรศาลัปกครอง	ประจำาปงีบประมาณ์	
พั.ศ.	๒๕๖๔	แบ่งออกเป็น	๒	กลัุ่ม	ไดำ้แก่

๑) การพฒันาติลุาการศาลปกครอง	เป็นการพัฒัินาตลุัาการศาลัปกครองตามความกา้วหนา้ในสัายอาชพ่ัแลัะ
การพัฒัินาตอ่เนื�องระหวา่งปฏิบิตัหินา้ที่่�ตลุัาการศาลัปกครองผา่นการจดัำโครงการตา่ง	ๆ 	เชน่	โครงการพัฒัินาสัมรรถ่นะ	
ของตุลัาการศาลัปกครองแลัะบุคลัากรศาลัปกครองให้สัอดำรับกับตำาแหน่งหน้าที่่�ตามที่่�กฎหมายกำาหนดำ	 จำานวน		
๒	 กิจกรรม	 โครงการเพัิ�มประสิัที่ธิภาพัการบริหารจัดำการคดำ่แลัะความเช่�ยวชาญของบุคลัากรเพืั�อให้การพิัจารณ์า
พัิพัากษาคดำ่แลัะการบังคับคดำ่ม่มาตรฐาน	แลัะรวดำเร็วยิ�งขึ�น	จำานวน	๓	กิจกรรม	 โครงการเพัิ�มศักยภาพัของบุคลัากร
ใหพ้ัรอ้มรบักบัการเปลั่�ยนแปลังแลัะการขบัเคลัื�อนศาลัปกครองอเิลัก็ที่รอนกิสั	์แลัะการเสัรมิสัรา้งศกัยภาพัของตลุัาการ
ศาลัปกครอง	(จัดำโดำยสัถ่าบันภายนอก)	รวม	๕	หลัักสั้ตร

๒) การพัฒนาข้�าราชการฝ่่ายศาลปกครอง เป็นการพััฒินาพันักงานคดำ่ปกครองแลัะบุคลัากรในสัายงาน
สันบัสันุน	ตามแผนปฏิบัิตริาชการตลัอดำจนนโยบายของผ้้บริหารสัำานกังานศาลัปกครอง	โดำยมุง่เน้นในการพัฒัินาบุคลัากร
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ของสัำานกังานศาลัปกครองตามความกา้วหนา้ในสัายอาชพ่ั	การเสัรมิสัรา้งศกัยภาพัแลัะความเช่�ยวชาญเฉพัาะดำา้นในการ	
ปฏิิบัติงาน	 คุณ์ธรรม	 จริยธรรม	 แลัะวัฒินธรรมศาลัปกครอง	 (TRUST)	 รวมที่ั�งการสั่งบุคลัากรไปศึกษาอบรมใน	
หน่วยงานภายนอก	เพัื�อเสัรมิสัรา้งศกัยภาพับคุลัากรของสัำานกังานศาลัปกครองใหม้ค่วามเช่�ยวชาญแลัะสัมรรถ่นะสัง้ขึ�น		
สัรุปผลัการดำำาเนินงานที่่�สัำาคัญ	ดำังน่�

 ๒.๑) การพัฒนาพนักงานคด่ปกครองและบุคลากรในสายงานสนับสนุน	ตามโครงการพััฒินาสัมรรถ่นะ
ของตุลัาการศาลัปกครองแลัะบุคลัากรศาลัปกครองให้สัอดำรับกับตำาแหน่งหน้าที่่�ตามที่่�กฎหมายกำาหนดำ	 โครงการเพัิ�ม
ประสิัที่ธิภาพัการบริหารจัดำการคดำแ่ลัะความเช่�ยวชาญของบุคลัากรเพัื�อให้การพิัจารณ์าพัิพัากษาคดำ่แลัะการบังคับคดำ	่
มม่าตรฐาน	แลัะรวดำเร็วยิ�งขึ�น	แลัะโครงการเพัิ�มศักยภาพัของบุคลัากรให้พัร้อมรับกับการเปล่ั�ยนแปลังแลัะการขับเคลืั�อน
ศาลัปกครองอิเลั็กที่รอนิกสั์	จำานวน	๙	กิจกรรม

 ๒.๒) การพัฒนาบุคลากรระดับเช่�ยวชาญและระดับชำานาญการพิเศษ ตามโครงการฝึกอบรมหลัักส้ัตร
การเสัริมสัร้างที่ักษะด้ำานการบริหาร	 เพัื�อเสัริมสัร้างที่ักษะที่างการบริหารแลัะเตร่ยมความพัร้อมในการก้าวสั้่การเป็น	
นกับรหิารที่่�มวิ่สัยัที่ศันม์ส่ัมรรถ่นะสัง้ในการขบัเคลัื�อนงานของศาลัปกครองใหก้บักลัุม่เป้าหมายซึ่ึ�งเปน็ผ้อ้ำานวยการสัำานกั	
ผ้เ้ช่�ยวชาญ	ผ้อ้ำานวยการกลัุม่	ศน้ย	์หรอืบคุลัากรระดำบัเช่�ยวชาญ	โดำยในปงีบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๔	ดำำาเนนิการจดัำอบรม	
รุ่นที่่�	๑	จำานวน	๕๖	คน	แลัะรุ่นที่่�	๒	ซึ่ึ�งจะดำำาเนินการจัดำอบรมในปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๕

ผลการดิ์ำาเน์นงานท่�สำาคัญัในดิ์า้นอ่�นๆ
๑) การพฒันาระบบการฝ่กึอบรมอเิลก็ทรอนกิส ์(e-Training) สัำานกังานศาลัปกครองไดำก้ำาหนดำใหม้โ่ครงการ

พััฒินาระบบการฝึกอบรมอิเลั็กที่รอนิกสั์	 (e-Training)	 เพัื�อใช้เป็นเครื�องมือในการเพัิ�มประสัิที่ธิภาพัระบบการบริหาร
จัดำการการฝึกอบรม	 ลัดำความซึ่ำ�าซึ่้อนแลัะปริมาณ์กระดำาษที่่�ต้องใช้ในการดำำาเนินการ	 แลัะสัามารถ่ติดำตามประเมินผลั
สัมัฤที่ธิ�ของการฝกึอบรมไดำอ้ยา่งมป่ระสัทิี่ธิภาพัมากยิ�งขึ�น	แลัะครอบคลุัมกระบวนบรหิารจดัำการการฝึกอบรมที่ั�งระบบ		
ในปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๔	จดัำฝึกอบรมการใช้งานระบบการฝึกอบรมอเิลัก็ที่รอนกิส์ั	(e-Training)	ให้กบับคุลัากรสัำานกังาน
ศาลัปกครองที่่�เป็นผ้้ใช้งานแลัะผ้้ดำ้แลัระบบ	 จำานวนกว่า	 ๖๕๐	 คน	 แลัะเปิดำระบบให้บุคลัากรสัำานักงานศาลัปกครอง	
ใช้ในการจัดำที่ำาแผนพััฒินาบุคลัากรสัำานักงานศาลัปกครองอย่างเต็มร้ปแบบในวันที่่�	๑	ตุลัาคม	๒๕๖๔	เป็นต้นไป

๒) การจัดทำาแผู้นพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ข้องบุคลากรสำานักงาน 
ศาลปกครอง สัำานักงานศาลัปกครองไดำ้นำาแผนพััฒินารายบุคคลั	(Individual	Development	Plan:	IDP)	มาใช้เป็น
เครื�องมอืในการพัฒัินาบุคลัากรอย่างเป็นระบบ	โดำยในปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๔	กำาหนดำให้หน่วยงานในสัังกัดำสัำานกังาน
ศาลัปกครอง	 จำานวน	 ๕	 หน่วยงาน	 เป็นหน่วยงานนำาร่องในการจัดำที่ำาแผนพััฒินารายบุคคลั	 กำาหนดำจำานวนชั�วโมง	
การพััฒินา	๑๘	ชั�วโมงต่อคนต่อปี	ซึ่ึ�งบุคลัากรที่ั�ง	๕	หน่วยงานสัามารถ่ผ่านการพััฒินาตนเองไดำ้ตามเป้าหมายที่่�กำาหนดำ	
แลัะไดำ้ขยายผลัการจัดำที่ำาแผนพััฒินารายบุคคลัให้ครอบคลัุมทีุ่กหน่วยงาน	 โดำยให้บุคลัากรสัำานักงานศาลัปกครอง	
ที่กุคน	ยกเว้นผ้ด้ำำารงตำาแหนง่ระดำบัผ้อ้ำานวยการสัำานกั	จัดำที่ำาแผนพัฒัินารายบุคคลัในปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๕	จำานวน
ชั�วโมงในการพััฒินา	๓๐	ชั�วโมงต่อคนต่อปี	แลัะจำานวน	๖๐	ชั�วโมงต่อคนต่อปี	ภายใน	๔	ปี	(พั.ศ.	๒๕๖๔	-	๒๕๖๗)

๓) งานพฒันาระบบการเรย่นรู�ออนไลน ์OAC Academy สัำานกังานศาลัปกครองได้ำจดัำที่ำาพัื�นที่่�แห่งการเรย่นร้้	
สัำาหรับบุคลัากรศาลัปกครองแลัะสัำานักงานศาลัปกครอง	 โดำยใช้ชื�อ	 "OAC	 Academy"	 (Office	 of	 Administrative	
Court	 Academy)	 เพัื�อปรับเปลั่�ยนร้ปแบบการพััฒินาศักยภาพัแลัะเสัริมสัร้างที่ักษะให้กับบุคลัากรทีุ่กระดำับให้มุ่งส่้ั
วัฒินธรรมการเร่ยนร้้ดำ้วยตนเองแบบออนไลัน์	 สัามารถ่เข้าถ่ึงองค์ความร้้ไดำ้ทีุ่กที่่�ทีุ่กเวลัา	 ตามความสันใจในร้ปแบบ	
MOOC	(Massive	Open	Online	Course)	ตามมาตรฐาน	edX	นำาเสันอบที่เร่ยนต่าง	ๆ 	ผ่านอินเที่อร์เน็ตแลัะให้ผ้้เร่ยน
ลังที่ะเบ่ยนเข้าเร่ยน	โดำยเริ�มดำำาเนินการตั�งแต่ปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๓	เป็นต้นมา	ซึ่ึ�งในปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๔		
ไดำ้นำาบที่เร่ยนที่่�เป็นการเร่ยนการสัอนท่ี่�ผ่านมาย้อนหลัังไม่เกิน	 ๒	 ปี	 แลัะไดำ้รับอนุญาตให้เผยแพัร่พัร้อมปรับให้	
เหมาะสัมกับการเร่ยนออนไลัน์ผ่าน	oacacademy.admincourt.go.th	จำานวน	๑๑	บที่เร่ยน
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๖. การเสร์มสรา้งวฒันธีรรมศัาลปกคัรอง (TRUST) และองคัก์รแห่งคัวามสุขั้

ศาลัปกครองเล็ังเห็นความสัำาคัญของวัฒินธรรมองค์กร	 โดำยเริ�มต้นกำาหนดำไว้ในแผู้นยุทธศาสติร์ศาลปกครอง 
ฉบบัท่� ๒	(พั.ศ.	๒๕๕๑	-	๒๕๕๔)	ภายใต้ยทุี่ธศาสัตร์ที่่�	๒	การพัฒัินาระบบบริหารที่รัพัยากรมนุษย์แลัะการสัร้างวัฒินธรรม
องค์กร	ซึ่ึ�งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑	 ไดำ้เริ�มดำำาเนินการศึกษาวิจัย	 เรื�อง	“วัฒนธรรมองค์กรท่�พึงประสงค์ข้อง 
ศาลปกครอง” เพัื�อศึกษาวัฒนธรรมท่�เป็นอยู่ และท่�ควรจะเป็นของศาลัปกครอง	แลัะในปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๕๒	
ไดำจ้ดักจิกรรมเปดิติวัวฒันธรรมศาลปกครอง หรอื TRUST ข้ึ�นเปน็ครั�งแรก	แลัะไดำด้ำำาเนนิกจิกรรมเรื�อยมา	จนกระที่ั�ง	
ในปีงบประมาณ์	พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได�ดำาเนินการสำารวจความคิดเห็น 
เก่�ยวกับพฤติิกรรมข้องบุคลากรศาลปกครองท่�ปฏิิบัติิงานโดยยึดวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) ไดำ้ดำำาเนินการ		
รวม	 ๔	 ครั�ง	 ผลัการสัำารวจปรากฏิว่า	บุคลากรศาลปกครองปฏิิบัติิงานโดยยึดวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST)  
ในภาพรวมทั�ง ๕ เรื�องอยา่งเดน่ชดัและสมำ�าเสมอ คดิเป็นร�อยละ ๗๕.๙ ๗๐.๕ ๖๐.๒ และ ๖๘.๙ ข้องผูู้�ติอบแบบสำารวจ 
ทั�งหมด ติามลำาดับ

ผลัการสัำารวจที่ั�ง	๔	ครั�ง	ม่ความคลั้ายคลัึงกัน	กลั่าวคือ	วัฒินธรรมศาลัปกครอง	(TRUST)	ที่่�บุคลัากรแสัดำงออก
อย่างเดำ่นชัดำแลัะสัมำ�าเสัมอมากท่�สุด คือ ถึูกติ�อง (Righteousness) แลัะน�อยท่�สุด คือ ม่มาติรฐาน (Standard) 

ที่ั�งน่�	 ในการสัำารวจปีงบประมาณ์	 พั.ศ.	 ๒๕๖๓	 ม่ความคิดำเห็นเพัิ�มเติมจากบุคลัากรเก่�ยวกับการเสัริมสัร้าง
วัฒินธรรมศาลัปกครอง	(TRUST)	ที่่�พับจากการสัำารวจ	ไดำ้แก่	วัฒินธรรมเรื�องม่มาติรฐาน (Standard)	เป็นวัฒินธรรม
ที่่�บุคลัากรเห็นว่าควรเสริมสร�างให�เกิดอย่างเร่งด่วนมากท่�สุด	 รองลังมา	คือ	 ถ่้กต้อง	 (Righteousness)	 แลัะที่ำางาน
เป็นที่่ม	(Teamwork)	

ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การเสัรมิสัรา้งวฒัินธรรมศาลัปกครอง	(TRUST)	ภายใตค้ำาจำากดัำความแลัะตวัแบบ
พัฤติกรรมที่่�พัึงประสังค์ของวัฒินธรรมศาลัปกครอง	(TRUST)	ไดำ้ดำำาเนินการมาตั�งแต่ปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๕๔	จนถ่ึง
ปจัจบุนั	จงึไดำม้ก่ารสัอบที่านใหเ้หมาะสัมกบัสัถ่านการณ์ป์จัจบุนั	กระชบั	งา่ยตอ่การสัื�อสัารแลัะจดำจำาของบคุลัากรมากขึ�น	

คำาจำากัดำความแลัะตัวแบบพัฤติกรรมของ	TRUST	(ปรับปรุงใหม่)	ดำังน่�
๑. โปร่งใส (Transparency) 

คำาจำากัดำความ	:	ที่ำางานอย่างโปร่งใสั	เปิดำเผย	ตรงไปตรงมา	แลัะตรวจสัอบไดำ้	
๒. ถึูกติ�อง (Righteousness) 

คำาจำากัดำความ	:	ตั�งมั�นในความถ่้กต้อง	ซึ่ื�อสััตย์สัุจริต	ม่คุณ์ธรรมจริยธรรม	
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๓. เอกภาพ (Unity)
คำาจำากัดำความ	:	เป็นนำ�าหนึ�งใจเดำ่ยวกัน	ม่ความรักภักดำ่แลัะภาคภ้มิใจในองค์กร	

๔. ม่มาติรฐาน (Standard) 
คำาจำากัดำความ	:	ที่ำางานอย่างมืออาช่พั	ม่มาตรฐานดำ้วยเที่คโนโลัย่ที่่�ที่ันสัมัย	

๕. ทำางานเป็นท่ม (Teamwork)
คำาจำากัดำความ	:	ที่ำางานดำ้วยความร่วมมือร่วมใจอย่างเข้มแข็ง	เคารพัให้เก่ยรติซึ่ึ�งกันแลัะกัน	

นอกจากการให�ความสำาคัญกับการส่งเสริมค่านิยมหลักข้องศาลปกครองและวัฒนธรรมศาลปกครองแล�ว  
สำานักงานศาลปกครองยังให�ความสำาคัญกับการส่งเสริมให�บุคลากรในองค์กรม่สุข้ภาวะท่�ด่และม่ความสุข้ในการ 
ทำางาน เพื�อส่งมอบผู้ลงานท่�รวดเร็ว ม่คุณภาพแก่บุคลากรภายในองค์กรและผูู้�รับบริการซึึ่�งเป็นการส่งต่ิอ 
ความสุข้สู่ประชาชนและสังคมโดยรวม 

นบัตั�งแตส่ัำานกังานศาลัปกครองไดำด้ำำาเนนิโครงการเสัรมิสัรา้งศาลัปกครองใหเ้ปน็องคก์รแหง่ความสัขุอยา่งยั�งยนื	
ภายใตค้วามรว่มมอืที่างวชิาการกบัสัำานกังานกองที่นุสันบัสันนุการสัรา้งเสัรมิสัขุภาพั	(สัสัสั.)	อยา่งเปน็ที่างการมาตั�งแต่
วันที่่�	๑๐	กันยายน	๒๕๖๑	ตามเจตนารมณ์์ในการสั่งเสัริมคุณ์ภาพัช่วิตที่่�ดำ่แลัะการเสัริมสัร้างองค์กรแห่งความสัุขของ	
ศาลัปกครอง	ภายใต้แนวคิดำ	“ก�าวแห่งความสุข้...ก�าวติามรอยพ่อ...เพื�อสร�างองค์กรแห่งความสุข้อย่างยั�งยืน”	แลัะ	
วิสััยที่ัศน์การบริหารราชการสัำานักงานศาลัปกครองของเลัขาธิการสัำานักงานศาลัปกครอง	“งานได�ผู้ล คนม่ความสุข้”	
แลัะมุง่เนน้หลักัการ	3P	ไดำแ้ก	่มติกิารเสัรมิสัรา้งคณุ์ภาพัชว่ติแลัะความสัขุในการที่ำางานของบคุลัากรตามตวัแบบความสัขุ		
๘	ประการ	(Happy	8)	ของ	สัสัสั.	(P1:	People	Focus)	การเสัรมิสัรา้งผลัการดำำาเนนิงานขององค์กร	(P2:	Performance	
Focus)	 แลัะการเสัริมสัร้างบรรยากาศในการที่ำางานสั้่สัถ่านที่่�ที่ำางานสัุขภาวะ	 (Healthy	Workplace)	 (P3:	 Place	
Focus)	ผลัลัพััธท์ี่่�เกดิำจากความสัำาเรจ็ของการดำำาเนินงานโครงการฯ	ที่่�ที่กุหนว่ยงานไดำร้ว่มกนัขบัเคลัื�อน	พับวา่	โครงการฯ  
ดังกล่าวสามารถึยกระดับความสุข้ข้องบุคลากรศาลปกครองในภาพรวมจาก ๗๗.๒๐ คะแนน ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ เปน็ ๗๗.๕๐ คะแนน ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๗๙.๐๐ คะแนน ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลดลงเล็กน�อย เป็น ๗๘.๒ คะแนน หรือบุคลัากรสัำานักงานศาลัปกครองสั่วนใหญ่		
มค่วามสัุขโดำยรวมอย้่ในระดำบัมาก	(๗๘.๒	คะแนน)	

ด�านความผูู้กพันองค์กรข้องบุคลากรสำานักงานศาลปกครอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ลการสำารวจ
ความผูู้กพันติ่อศาลปกครองข้องบุคลากรสำานักงานศาลปกครอง พบว่า ระดับความผูู้กพันติ่อศาลปกครองข้อง
บคุลากรโดยสว่นใหญเ่ท่ากบั ร�อยละ ๙๐.๓๐ ข้องจำานวนผูู้�ติอบแบบสำารวจทั�งหมดท่�มค่วามผูู้กพนัในระดับมากข้ึ�นไป		
หรอืคดิำเปน็คะแนนความผก้พันัองคก์รในภาพัรวมเที่า่กบั	๘๖.๘	คะแนน	(จาก	๑๐๐	คะแนน)	กลัา่วคอื	บคุลัากรมค่วามร้ส้ักึ	
เชื�อมั�นในองค์กร	ยอมรับในเป้าหมายแลัะค่านิยมขององค์กร	ร้้สัึกว่าตนเองเป็นสั่วนหนึ�งขององค์กร	ม่ความเต็มใจแลัะ
มั�นใจ	อุที่ิศตนอย่างเต็มที่่�ที่่�จะปฏิิบัติงานเพัื�อองค์กร	ม่ความซึ่ื�อสััตย์	จงรักภักดำ่โดำยไม่คิดำจะลัาออกจากองค์กร	โดำยดำ้าน
ที่่�บุคลัากรกลัุ่มตัวอย่างให้คะแนนมากท่ี่�สุัดำ	 คือ	 การที่ำางานอย่างเต็มกำาลัังความสัามารถ่	 เพัราะงานเป็นสั่วนหนึ�งใน	
ความสัำาเรจ็ของศาลัปกครอง	(Strive)	(๙๕	คะแนน)	รองลังมา	คอื	มค่วามภาคภม้ใิจที่่�ไดำท้ี่ำางานที่่�ศาลัปกครอง	(๙๒	คะแนน)		
แลัะการกลั่าวถ่ึงองค์กรในที่างที่่�ดำ่หรือที่างบวก	(Say)	๙๐.๔	คะแนน	ตามลัำาดำับ

ผู้ลสัมฤทธิ�จากการส่งเสริมค่านิยมหลักข้องศาลปกครอง วัฒนธรรมศาลปกครอง และองค์กรแห่งความสุข้  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได�ม่ส่วนสำาคัญในการเสริมสร�างให�บุคลากรศาลปกครองปฏิิบัติิตินสอดคล�องกับ 
คา่นยิมหลกัและวฒันธรรมศาลปกครอง ในการมุง่อำานวยความยตุิธิรรมแกป่ระชาชนโดยสะดวกและรวดเรว็ บคุลากร
ข้องศาลปกครองเป็นผูู้�ม่สุข้ภาวะท่�ด่และม่ความสุข้ในการทำางาน สามารถึปฏิิบัติิงานในหน�าท่�ความรับผู้ิดชอบ 
ได�อย่างม่ประสิทธิภาพ สามารถึส่งมอบผู้ลงานท่�รวดเร็ว ม่คุณภาพแก่บุคลากรภายในองค์กรและผูู้�รับบริการ 
ซึ่ึ�งเป็นการส่งติ่อความสุข้สู่ประชาชนและสังคมโดยรวม	 ดัำงผลัการสัำารวจความเชื�อมั�นของประชาชนต่อการอำานวย
ความยุติธรรมของศาลัปกครอง	ประจำาปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๔	
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ผลการสำารวจประจำาปีงบประมาณ พ.ศั. ๒๕๖๔
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รอ้ยละขั้องประชาชนท่�ม่ความเช่ั้�อม ั�น 
ต่้อการอำานวยคัวามยุต์้ธีรรมขั้องศัาลปกคัรอง
รอ้ยละ ๙๐.๓๗

รอ้ยละขั้องประชาชนผูร้บับร์การท่�ม่ 
ความพิงึพิอใจต่้อคุัณภาพการใหบ้ร์การ 
ขั้องศัาลปกคัรอง รอ้ยละ ๙๐.๘๒

หมายเหตุ	:	
สัามารถ่อ่ านบที่ความ	
การเสัริมสัร้างวัฒินธรรม
ศาลัปกครอง	 (TRUST)	
แลัะองค์กรแห่งความสัุข	
เพัิ�มเติมไดำ้ใน	QR	Code	

๗. การประเม์นคุัณธีรรมและคัวามโปร่งใสในการดิ์ำาเน์นงานขั้องสำานกังาน 
ศัาลปกคัรอง ประจำาปีงบประมาณ พ.ศั. ๒๕๖๔

แผนแม่บที่ภายใต้ยุที่ธศาสัตร์ชาติ	 ประเดำ็นที่่�	 ๒๑	 การต่อต้านการทีุ่จริตแลัะประพัฤติมิชอบ	 (พั.ศ.	 ๒๕๖๑	 -		
๒๕๘๐)	 กำาหนดำให้การประเมินคุณ์ธรรมแลัะความโปร่งใสัในการดำำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 (Integrity	 and	
Transparency	Assessment:	 ITA)	เป็น	“มาตรการป้องกันการทีุ่จริตเชิงรุก”	ที่่�หน่วยงานภาครัฐที่ั�วประเที่ศจะต้อง
ดำำาเนินการ	 โดำยในระยะแรก	 (พั.ศ.	 ๒๕๖๑	 -	 ๒๕๖๕)	 กำาหนดำค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐม่ผลัการประเมิน	 ITA	
ผ่านเกณ์ฑ์์ในระดำับ	๘๕	คะแนนขึ�นไป	ม่สััดำสั่วนไม่น้อยกว่าร้อยลัะ	๘๐	แลัะคณ์ะรัฐมนตร่ม่มติเมื�อวันที่่�	๒๓	มกราคม	
๒๕๖๑	 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทีุ่กหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน	 ITA	 ในปีงบประมาณ์	พั.ศ.	 ๒๕๖๑	 -	 ๒๕๖๔		
โดำยใช้แนวที่างแลัะเครื�องมือการประเมินตามที่่�สัำานักงาน	ป.ป.ช.	กำาหนดำ	แลัะแผนแม่บที่ศาลัปกครอง	ระยะ	๒๐	ปี	
(พั.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๘๐)	กำาหนดำใหก้ารประเมิน	ITA	ของสัำานกังานศาลัปกครองเป็นตวัช่�วดัำในแผนแมบ่ที่ศาลัปกครองดำว้ย

สัำานักงานศาลัปกครองไดำ้ตระหนักถ่ึงความสัำาคัญของการประเมินคุณ์ธรรมแลัะความโปร่งใสัในการดำำาเนินงาน	
ของหน่วยงานภาครัฐ	 (ITA)	 จึงเข้าร่วมการประเมิน	 ITA	 ตั�งแต่ปีงบประมาณ์	 พั.ศ.	 ๒๕๕๘	 จนถ่ึงปัจจุบัน		

https://bit.ly/3PdYoiA
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โดำยในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ลการประเมิน ITA ข้องสำานกังานศาลปกครองได�คะแนนเท่ากบั ๙๕.๕๔ คะแนน	
จากคะแนนเต็ม	๑๐๐	คะแนน	อย้่ในระดำับ	AA	(๙๕.๐๐	-	๑๐๐	คะแนน)	หมายถ่ึง	หน่วยงานสามารถึดำาเนินการได�
ครบถึ�วนติามติัวช่�วัดและหลักเกณฑ์์การประเมิน ITA โดยสามารถึบรรลุความสำาเร็จในการเป็นหน่วยงานติ�นแบบ
ด�านคุณธรรมและความโปร่งใสให�แก่หน่วยงานอื�น ๆ  ได�	จากผลัคะแนนในระดำับ	AA	สั่งผลัให้สัำานักงานศาลัปกครอง
ไดำ้รับรางวัลัประกาศเก่ยรติคุณ์เชิดำช้เก่ยรติ	(หน่วยงานที่่�ม่คะแนนมากกว่า	๙๕	คะแนนขึ�นไป)	

ปจัจยัสัำาคัญที่่�ที่ำาใหก้ารดำำาเนนิงานประสับผลัสัำาเรจ็แลัะบรรลัเุปา้หมาย	เนื�องจากผ้บ้รหิารสัำานักงานศาลัปกครอง
ให้ความสัำาคัญกับการดำำาเนินงานดัำงกล่ัาว	 โดำยม่การตั�งคณ์ะกรรมการดำำาเนินการตามเกณ์ฑ์์การประเมินคุณ์ธรรมแลัะ
ความโปร่งใสั	(Integrity	and	Transparency	Assessment:	ITA)	ของสัำานักงานศาลัปกครอง	การแต่งตั�งคณ์ะที่ำางาน
ในดำ้านต่าง	ๆ	แลัะทีุ่กหน่วยงานในสัังกัดำสัำานักงานศาลัปกครองไดำ้ร่วมกันผลัักดำันแลัะขับเคลัื�อนให้การดำำาเนินงานตาม
แผนป้องกันแลัะปราบปรามการทุี่จรติของสัำานกังานศาลัปกครองแล้ัวเสัร็จลัลุัว่งไปได้ำดำว้ยดำ	่ตลัอดำจนเน้นยำ�าในการช่�แจง
สัื�อสัารสัร้างความเข้าใจให้กับบุคลัากรของสัำานักงานศาลัปกครอง
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๑.	 ผลัสััมฤที่ธิ�หรือประโยชน์ที่่�ได้ำรับจากการใช้จ่ายงบประมาณ์	 ประจำาปีงบประมาณ์	
พั.ศ.	๒๕๖๔

๒.	 ปัญหาอุปสัรรคแลัะแนวที่างแก้ไข
๓.	 การประเมินผลัสััมฤที่ธิ�จากการเบิกจ่ายเบ่�ยประชุมสัำาหรับข้าราชการตุลัาการ	

ศาลัปกครองที่่�เข้ารว่มการประชุมที่่�ประชุมใหญ่ตลุัาการในศาลัปกครองสัง้สุัดำ	(ตั�งแต่
วันที่่�	๑๐	ม่นาคม	-	๓๐	กันยายน	๒๕๖๔)	

ส่วนท่�   ๓ 
การวิเคราะห์่ผู้ลการดำาเนินงาน



ผลัสััมฤที่ธิ�หรือประโยชน์ท่ี่� ได้ำรับจากการใช้จ่ายงบประมาณ์ 
ประจำาปีงบประมาณ์ พั.ศ. ๒๕๖๔

สัำานกังานศาลัปกครองได้ำรบัการจดัำสัรรงบประมาณ์ตามพัระราชบัญญตังิบประมาณ์รายจ่ายประจำาปงีบประมาณ์	
พั.ศ.	๒๕๖๔	ที่ั�งสัิ�น	จำานวน	๒,๔๗๑,๒๘๕,๑๐๐	บาที่	ประกอบดำ้วย	

(๑)	แผนงานบุคลัากรภาครัฐ	๑,๙๒๗,๒๓๒,๔๐๐	บาที่	
(๒)	แผนงานพัื�นฐาน	๕๔๔,๐๕๒,๗๐๐	บาที่	
	

๑. ผลสมัฤทธ์ี �หร่อประโยชนท่์�ไดิ์ร้บัจากการใชจ่้ายงบประมาณ 
ผู้ลสัมฤทธิ� : ประชาชนได�รับการอำานวยความยุติิธรรมทางปกครองด�วยความรวดเร็วและเป็นธรรม และ

หนว่ยงานทางปกครองและเจ�าหน�าท่�ข้องรฐัมห่ลกัปฏิบิตัิทิ่�เปน็บรรทดัฐานในการใช�อำานาจทางปกครองท่�เปน็ธรรม

ผลสมัฤทธ์ี �และประโยชนท่์�คัาดิ์ว่าจะไดิ์ร้บั หน่วยนบั ค่ัา 
เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔

ผลการดิ์ำาเน์นงาน

ผู้ลสัมฤทธิ� : ประชาชนไดำ้รับการอำานวยความยุติธรรมที่างปกครอง
ดำ้วยความรวดำเร็วแลัะเป็นธรรม	 แลัะหน่วยงานที่างปกครองแลัะ
เจ้าหน้าท่ี่�ของรัฐม่หลัักปฏิิบัติที่่�เป็นบรรที่ัดำฐานในการใช้อำานาจ	
ที่างปกครองที่่�เป็นธรรม

๑) ตัิวช่�วัดเชิงคุณภาพ	 :	 ร้อยลัะของประชาชนที่่�ม่ความเชื�อมั�น	
ต่อการอำานวยความยุติธรรมของศาลัปกครอง

ร้อยลัะ ๙๐ ๙๐.๓๗

๒) ตัิวช่�วัดเชิงคุณภาพ :	 ร้อยลัะของหน่วยงานที่างปกครองแลัะ	
เจ้าหน้าที่่�ของรัฐที่่�นำาคำาวนิจิฉัยของศาลัปกครองไปใช้เป็นแนวปฏิบัิต	ิ
ราชการ

ร้อยลัะ ๙๐ ๘๕.๒๗

๓) ตัิวช่�วดัเชิงปริมาณ :	จำานวนคดำท่ี่่�ศาลัปกครองพิัจารณ์าแลัว้เสัรจ็ คดำ่ ๑๖,๒๐๐ ๑๐,๘๑๗

๔) ตัิวช่�วดัเชงิปรมิาณ	:	รอ้ยลัะของคดำท่ี่่�ดำำาเนินการบังคบัคดำแ่ล้ัวเสัร็จ ร้อยลัะ ๕๐ ๖๒.๑๔

๕) ตัิวช่�วัดเชิงปริมาณ	 :	 จำานวนหน่วยงานที่างปกครองที่่�ไดำ้รับ	
หลักักฎหมายที่่�เปน็แนวที่างการปฏิบิตัริาชการจากคำาวนิจิฉยัของ	
ศาลัปกครอง

หน่วยงาน ๙,๐๐๐ ๙,๖๒๖

ผลัการปฏิิบัติงานตามตัวช่�วัดำดำ้านงบประมาณ์	ม่ตัวช่�วัดำที่ั�งหมดำ	๕	ตัวช่�วัดำ	แบ่งเป็น	ตัวช่�วัดำเชิงคุณ์ภาพั	จำานวน	
๒	ตัวช่�วัดำ	แลัะตัวช่�วัดำเชิงปริมาณ์	จำานวน	๓	ตัวช่�วัดำ	สัรุปผลัการดำำาเนินงาน	ดำังน่�

๑) ติวัช่�วดัเชิงคุณภาพ :	ร้อยลัะของประชาชนที่่�มค่วามเชื�อมั�นตอ่การอำานวยความยตุธิรรมของศาลัปกครอง		
ค่าเป้าหมาย	 ร้อยลัะ	 ๙๐	 โดำยม่ผลัการสัำารวจความเชื�อมั�นฯ	 ในปีงบประมาณ์	พั.ศ.	 ๒๕๖๔	 คิดำเป็นร้อยลัะ	 ๙๐.๓๗		
แลัะเพัิ�มขึ�นจากปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๒	(ร้อยลัะ	๘๘.๐๕)	คิดำเป็นร้อยลัะ	๒.๓๒	

๒) ติวัช่�วดัเชงิคณุภาพ	:	ร้อยลัะของหน่วยงานที่างปกครองแลัะเจ้าหน้าที่่�ของรัฐที่่�นำาคำาวนิจิฉยัของศาลัปกครอง	
ไปใช้เป็นแนวปฏิิบัติราชการ	 ค่าเป้าหมาย	 ร้อยลัะ	 ๙๐	 ม่หน่วยงานที่่�ไดำ้รับหนังสัือแนวที่างการปฏิิบัติราชการจาก	
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คำาวินิจฉัยของศาลัปกครองสั้งสัุดำ	 ประจำาปี	 พั.ศ.	 ๒๕๖๓	 จำานวน	 ๙,๓๖๕	 หน่วยงานได้ำตอบแบบสัอบถ่ามการนำา	
คำาวินิจฉัยของศาลัปกครองไปใช้เป็นแนวปฏิิบัติราชการ	 สั่งให้สัำานักงานศาลัปกครอง	 จำานวนที่ั�งสัิ�น	 ๑,๑๐๐	 ชุดำ		
โดำยม่หน่วยงานตอบว่าม่การนำาคำาวินิจฉัยของศาลัปกครองไปใช้เป็นแนวปฏิิบัติราชการ	 จำานวน	 ๙๓๘	 หน่วยงาน		
คิดำเป็นร้อยลัะ	๘๕.๒๗	ของหน่วยงานที่่�ตอบแบบสัอบถ่ามที่ั�งหมดำ	แลัะลัดำลังจากปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๓	(ร้อยลัะ	
๘๗.๒๗)	คิดำเป็นร้อยลัะ	๒.๐๐	

๓) ติวัช่�วดัเชงิปรมิาณ :	จำานวนคดำท่ี่่�ศาลัปกครองพิัจารณ์าแล้ัวเสัรจ็	กำาหนดำคา่เปา้หมายรวมที่ั�งปีงบประมาณ์	
๑๖,๒๐๐	คดำ่	 ม่ผลัการดำำาเนินงานตั�งแต่วันที่่�	 ๑	 ตุลัาคม	๒๕๖๓	 -	๓๐	กันยายน	๒๕๖๔	 รวม	๑๐,๘๑๗	คดำ่	 แม้ว่า	
จะตำ�ากว่าค่าเป้าหมาย	๕,๓๘๓	คดำ่	แต่เพัิ�มขึ�นจากปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๓	(๑๐,๗๔๗	คดำ่)	จำานวน	๗๐	คดำ่	

๔) ติวัช่�วดัเชงิปรมิาณ :	รอ้ยลัะคดำท่ี่่�ดำำาเนนิการบงัคบัแลัว้เสัรจ็	คา่เป้าหมายรอ้ยลัะ	๕๐	มผ่ลัการดำำาเนนิงาน	
คดิำเป็นร้อยลัะ	๖๒.๑๔	สัง้กว่าค่าเปา้หมาย	ร้อยลัะ	๑๒.๑๔	แลัะเพัิ�มขึ�นจากปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๓	(รอ้ยลัะ	๔๔.๗๓)	
คิดำเป็นร้อยลัะ	๑๗.๔๑	

๕) ติวัช่�วดัเชิงปริมาณ	:	จำานวนหนว่ยงานที่างปกครองที่่�ไดำร้บัหลัักกฎหมายที่่�เปน็แนวที่างการปฏิิบตัริาชการ	
จากคำาวินิจฉัยของศาลัปกครอง	 ค่าเป้าหมาย	 ๙,๐๐๐	 หน่วยงาน	 ม่หน่วยงานที่่�ได้ำรับหนังสืัอแนวที่าง	 การปฏิิบัติ
ราชการจากคำาวินิจฉัยของศาลัปกครองสั้งสัุดำ	ประจำาปี	พั.ศ.	๒๕๖๓	จำานวน	๙,๖๒๖	หน่วยงาน	สั้งกว่าค่าเป้าหมาย		
จำานวน	๖๒๖	หน่วยงาน	แลัะเพัิ�มขึ�นจากปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๓	(๙,๖๒๕	หน่วยงาน)	จำานวน	๑	หน่วยงาน

กล่าวโดยสรุป	 ผลัสััมฤที่ธิ�หรือประโยชน์ท่ี่�ไดำ้รับจากการปฏิิบัติงาน	 สัำานักงานศาลัปกครองไดำ้ดำำาเนินกิจกรรม
แลัะดำำาเนินการใช้จ่ายงบประมาณ์สัอดำคลั้องกับวัตถุ่ประสังค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ์	ตลัอดำจนสันองต่อภารกิจของ
ศาลัปกครอง	 เพัื�อให้ประชาชนไดำ้รับการอำานวยความยุติธรรมที่างปกครองในการพัิจารณ์าพัิพัากษาคดำ่แลัะการบังคับ
คดำ่ปกครอง	 หน่วยงานที่างปกครองแลัะเจ้าหน้าที่่�ของรัฐม่หลัักปฏิิบัติที่่�เป็นแนวที่างการปฏิิบัติราชการจากคำาวินิจฉัย
ของศาลัปกครองที่่�เป็นบรรที่ัดำฐานในการใช้อำานาจที่างปกครอง	โดำยในปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๔	ม่ผลัการดำำาเนินงาน	
บรรลคุา่เปา้หมายท่�กำาหนด จำานวน ๓ ติวัช่�วดั	ไดำแ้ก	่“รอ้ยลัะของประชาชนที่่�มค่วามเชื�อมั�นตอ่การอำานวยความยุตธิรรม	
ของศาลัปกครอง”	 “ร้อยลัะของคดำ่ที่่�ดำำาเนินการบังคับคดำ่แล้ัวเสัร็จ”	 แลัะ	 “จำานวนหน่วยงานที่างปกครองที่่�ไดำ้รับ	
หลัักกฎหมายท่ี่�เป็นแนวที่างการปฏิิบัติราชการจากคำาวินิจฉัยของศาลัปกครอง”	 แลัะม่ผลัการดำำาเนินงานไม่บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย จำานวน ๒ ติัวช่�วัด	 ไดำ้แก่	 “ร้อยลัะของหน่วยงานที่างปกครองแลัะเจ้าหน้าที่่�ของรัฐที่่�นำาคำาวินิจฉัยของ	
ศาลัปกครองไปใช้เป็นแนวปฏิิบัติราชการ”	แลัะ	“จำานวนคดำ่ที่่�ศาลัปกครองพัิจารณ์าแลั้วเสัร็จ”	

๒. ปัญหาอุปสรรคัและแนวทางแกไ้ขั้
ศาลัปกครองได้ำกำาหนดำวิสััยที่ัศน์ว่า	 “อำานวยความยุติธรรมที่างปกครองด้ำวยความเป็นธรรม	 รวดำเร็ว	 ที่ันสัมัย	

เพัื�อเสัริมสัร้างธรรมาภิบาลัในสัังคม	 แลัะเป็นศาลัแห่งความเป็นเลัิศ”	 โดำยไดำ้ขับเคลืั�อนการดำำาเนินงานในการอำานวย
ความยุติธรรมแลัะภารกิจต่าง	ๆ 	เพัื�อให้บรรลัุวิสััยที่ัศน์	แต่ยังคงม่ปัญหา/อุปสัรรคบางประการที่่�ม่ผลัต่อการดำำาเนินงาน
ของศาลัปกครองแลัะสัำานักงานศาลัปกครอง	สัรุปไดำ้ดำังน่�

๒.๑ ปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินงาน
	 ๒.๑.๑	 ปัญหาความล่ัาช้าในการอำานวยความยุติธรรมที่างปกครอง	 หรือความล่ัาช้าในการพิัจารณ์า

พัพิัากษาคดำ	่จากผลัการดำำาเนนิงานตามตัวช่�วดัำในการใช้จา่ยงบประมาณ์ที่่�ผ่านมา	ตั�งแต่ปงีบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๓	-	๒๕๖๔		
ม่ผลัการดำำาเนินงานไม่บรรลัุค่าเป้าหมายอย่างต่อเนื�อง	 ซึ่ึ�งศาลัปกครองได้ำพัยายามที่่�จะหาวิธ่การดำำาเนินการพัิจารณ์า
พัิพัากษาคดำ่ให้รวดำเร็วขึ�น	 แต่ก็ยังม่จำานวนคดำ่ท่ี่�แลั้วเสัร็จน้อยกว่าจำานวนคดำ่ที่่�เข้าสั้่การพัิจารณ์าของศาลัปกครอง	
ที่่�เพัิ�มสั้งขึ�นในแต่ลัะปี	ที่ำาให้ม่คดำ่ที่่�อย้่ระหว่างดำำาเนินการสัะสัมอย้่เป็นจำานวนมาก	อาจเนื�องมาจากสัาเหตุต่าง	ๆ	ดำังน่�
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  (๑) อตัิรากำาลงัข้องตุิลาการศาลปกครองไม่สอดคล�องกับปริมาณคดป่กครองท่�มจ่ำานวนเพิ�ม
มากข้ึ�น	ซึ่ึ�งสัำานักงานศาลัปกครองไดำ้ดำำาเนินการสัรรหาตุลัาการศาลัปกครองมาอย่างต่อเนื�อง	แต่ผลัการสัรรหาตุลัาการ	
ศาลัปกครองไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ี่�กำาหนดำ	เพัราะในการคดัำเลัอืกบคุลัากรมาดำำารงตำาแหน่งตลุัาการศาลัปกครองกำาหนดำ
มาตรฐานเพัื�อให้ได้ำบุคลัากรท่ี่�ม่คุณ์ภาพัสั้ง	 เนื�องจากต้องพิัจารณ์าพัิพัากษาคดำ่ที่่�ม่ผลักระที่บต่อประชาชนจำานวนมาก		
นอกจากน่�	 ติุลาการศาลปกครองท่�ผู้่านการคัดเลือกซึึ่�งม่อยู่จำานวนน�อย	 จะยังไม่สัามารถ่ปฏิิบัติหน้าที่่�ไดำ้ที่ันที่่		
ต้องผ่านการอบรมตามเกณ์ฑ์์ท่ี่�คณ์ะกรรมการตุลัาการศาลัปกครอง	 (ก.ศป.)	 กำาหนดำ	 เป็นเวลัาประมาณ์	๑	 ปี	 จึงจะ
สัามารถ่พัิจารณ์าพัิพัากษาคดำ่ในศาลัไดำ้	ประกอบกับสถึานการณ์การแพร่ระบาดข้องโรคติิดเชื�อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ท่�ม่การแพร่ระบาดมาอย่างติ่อเนื�องตั�งแต่ปี	พั.ศ.	๒๕๖๓	แลัะรุนแรงมากขึ�นในช่วงปี	พั.ศ.	๒๕๖๔	ที่ำาให้
การสัรรหาตุลัาการศาลัปกครองม่ความลั่าช้า	ไม่แลั้วเสัร็จภายในระยะเวลัาที่่�กำาหนดำ

  (๒) ลกัษณะข้องคดป่กครองมค่วามยุง่ยากซึ่บัซึ่�อน โดำยธรรมชาตขิองเรื�อง	แลัะความยุง่ยาก
ซึ่บัซ้ึ่อนดัำงกล่ัาว	ยิ�งเพัิ�มขึ�นตามพัฒัินาการที่างสังัคมแลัะเที่คโนโลัย	่ที่ำาให้ตลุัาการศาลัปกครองอาจมค่วามร้้ความเข้าใจ
ในองค์ความร้้เฉพัาะดำ้านไม่เพั่ยงพัอ	ที่ำาให้ต้องใช้ระยะเวลัาในการพัิจารณ์าพัิพัากษาคดำ่มากขึ�น

 ๒.๑.๒	 การเผยแพัร่ประชาสััมพัันธ์การดำำาเนินงานของศาลัปกครองแลัะสัำานักงานศาลัปกครอง		
ซึ่ึ�งสัำานกังานศาลัปกครองไดำด้ำำาเนินการจดัำฝกึอบรม/สัมัมนาเพัื�อใหค้วามร้เ้ก่�ยวกบัคดำป่กครองใหแ้กป่ระชาชน	หนว่ยงาน
ที่างปกครอง	แลัะเจ้าหน้าที่่�ของรัฐเป็นประจำาทุี่กป	ีเชน่	๑)	โครงการเสัริมสัร้างความร้้ความเข้าใจเก่�ยวกับบที่บาที่หน้าที่่�
ของศาลัปกครองแลัะการอำานวยความยุติธรรมที่างปกครองให้แก่ประชาชน	 โดำยไดำ้ดำำาเนินการผลิัตสัื�อประชาสััมพัันธ์	
ในร้ปแบบที่่�หลัากหลัาย	แลัะเผยแพัร่ใหก้บัประชาชนที่กุภาคสัว่นผา่นชอ่งที่างตา่ง	ๆ 	๒)	โครงการสัรุปแนวที่างการปฏิิบตัิ
ราชการจากคำาวินิจฉัยของศาลัปกครอง	โดำยในปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๔	ไดำ้จัดำที่ำาหนังสัือแนวที่างการปฏิิบัติราชการ
จากคำาวินิจฉัยของศาลัปกครองสั้งสัุดำ	จัดำสั่งให้หน่วยงานที่างปกครองแลัะเจ้าหน้าที่่�ของรัฐ	จำานวน	๙,๖๒๖	หน่วยงาน		
แลัะเผยแพัร่ผ่านเว็บไซึ่ต์ศาลัปกครอง	 www.admincourt.go.th	 ๔)	 โครงการเสัริมสัร้างเครือข่ายความร่วมมือ	
ด้ำานวชิาการกบัหน่วยงานภาครฐัแลัะเอกชน	โดำยได้ำจดัำที่ำาความร่วมมอืด้ำานวชิาการกบัสัถ่าบนัการศกึษาแลัะหน่วยงานต่าง	ๆ 		
ในการให้ความร้้ที่างวิชาการเก่�ยวกับกฎหมายปกครอง	แลัะกระบวนการยุติธรรมที่างปกครอง	

	 	 ถ่งึแม้วา่สัำานกังานศาลัปกครองได้ำดำำาเนนิการเผยแพัร่ประชาสัมัพันัธก์ารดำำาเนนิงานหลัากหลัาย
ร้ปแบบแลัะหลัายช่องที่าง	 แต่จากผลัการสัำารวจ	 “ร้อยลัะของประชาชนที่่�ม่ความร้้ความเข้าใจเก่�ยวกับบที่บาที่หน้าที่่�
แลัะการอำานวยความยตุธิรรมของศาลัปกครอง”	ปรากฏิว่า	ยังมป่ระชาชนจำานวนหนึ�งยงัขาดำความร้ค้วามเขา้ใจเก่�ยวกบั
บที่บาที่หนา้ที่่�แลัะการอำานวยความยุตธิรรมที่างปกครอง	เชน่	มป่ระชาชนถึ่งรอ้ยลัะ	๒๑.๘๔	ที่่�ยงัเขา้ใจวา่ศาลัปกครอง
เปน็หน่วยงานสังักัดำกระที่รวงยุตธิรรม	ประชาชนร้อยลัะ	๓๑.๙๑	ไมท่ี่ราบว่าศาลัปกครองมร่ะบบการไกล่ัเกล่ั�ยข้อพิัพัาที่
ในคดำ่ปกครองโดำยความสัมัครใจของค้่กรณ่์	 เป็นต้น	 ทัี่�งน่�	 การเผยแพัร่ประชาสััมพัันธ์อาจจะยังไม่สัามารถ่ครอบคลุัม	
ถ่ึงประชาชนที่ั�งหมดำไดำ้	

๒.๒ แนวทางแก�ไข้ 
	 ๒.๒.๑	 การบรหิารจดัำการคดำ	่ศาลัปกครองไดำใ้หค้วามสัำาคญักบัการบรหิารจดัำการคดำ	่โดำยนำากลัไกตา่ง	ๆ 		

มาปรับใช้ในการดำำาเนินงาน	ไดำ้แก่
	 	 ๑)	 การแต่งตั�งคณ์ะอนุกรรมการบริหารศาลัปกครองศึกษาแนวที่างเร่งรัดำการพัิจารณ์า	

คดำ่ปกครอง
	 	 ๒)	 การพััฒินาประสิัที่ธิภาพัในการที่ำางาน	 ซึ่ึ�งประธานศาลัปกครองส้ังสุัดำไดำ้ออกคำาแนะนำา

ประธานศาลัปกครองส้ังสุัดำในการที่ำางาน	เชน่	(๑)	ลัดำขั�นตอนการพิัจารณ์าคดำใ่นชั�นการนั�งพิัจารณ์าคดำใ่นศาลัปกครองสัง้สุัดำ		
(๒)	 ปรับปรุงระบบงานคดำ่ปกครองในส่ัวนของตุลัาการเจ้าของสัำานวนในศาลัปกครองชั�นต้นแลัะในศาลัปกครองส้ังสุัดำ	
แลัะ	(๓)	ออกระเบ่ยบ	ก.บ.ศป.	ว่าดำ้วยการปฏิิบัติงานในวันหยุดำราชการเพัื�อเร่งรัดำคดำ่ของศาลัปกครอง	พั.ศ.	๒๕๖๔
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ศาลปกครองและสำำานักงานศาลปกครอง



	 	 ๓)	 การพััฒินาดำ้านเที่คโนโลัย่	 แลัะจัดำที่ำาระบบสันับสันุนการดำำาเนินคดำ่	 เช่น	 การพััฒินา	
ศาลัปกครองอิเลั็กที่รอนิกสั์	โดำยไดำ้พััฒินาระบบงานเก่�ยวกับการพัิจารณ์าคดำ่แลัะการให้บริการประชาชน

	 ๒.๒.๒	 การปอ้งกนัเชงิรกุ	ในมติิขิ้องการปอ้งกนัหรอืบรรเทาไมใ่ห�เกดิข้�อพพิาททางปกครอง เป็นการ
มุง่แกป้ญัหาที่่�ตน้นำ�า	หรอืการที่ำาใหข้อ้พัพิัาที่หมดำสัิ�นไปหรอืบรรเที่าเบาบางแลัะลัดำปรมิาณ์ลังไป	เชน่	ดำำาเนนิการวเิคราะห์ 
เหติุแห่งการฟ้้องคด่ปกครอง	 เพัื�อเสันอแนะแนวที่างการปรับปรุงวิธ่ปฏิิบัติราชการต่อหน่วยงานที่างปกครองอันจะ
ม่ผลัต่อเนื�องไปถ่ึงเจ้าหน้าที่่�ของรัฐในหน่วยงานนั�น	 ๆ	 แลัะยังนำาไปส่้ัการค้นพับหลัักปฏิิบัติราชการที่่�ดำ่อันไดำ้มาจาก	
คำาพิัพัากษาบรรที่ัดำฐานของศาลัปกครองไปในคราวเด่ำยวกัน	 หรือเร่ยกอ่กอย่างหนึ�งก็คือ	การวางแนวปฏิิบัติิราชการ
ท่�ด่จากคำาพิพากษาศาลปกครอง

	 ๒.๒.๓	 การพััฒินาระบบต่าง	ๆ	เพัื�ออำานวยความสัะดำวกให้แก่ประชาชน	ไดำ้แก่
	 	 ๑)	 ระบบงานคดำป่กครองอิเล็ักที่รอนิกส์ั	(e-Litigation)	เพัื�อให้ประชาชนที่่�ประสังค์จะยื�นฟ้อ้งคดำ	่

สัามารถ่ยื�นฟ้้องที่างอิเลั็กที่รอนิกสั์ไดำ้	โดำยไม่ต้องเดำินที่างมาที่่�ศาลัปกครอง	
	 	 ๒)	 ระบบห้องพัิจารณ์าคดำ่แลัะไต่สัวนอิเลั็กที่รอนิกสั์	(e-Courtrooms)	เป็นระบบที่่�ให้ค้่กรณ์่

สัามารถ่ขอใชบ้ริการไตส่ัวน/พัจิารณ์าคดำผ่า่นจอภาพั	ลัดำการเดำนิที่าง	โดำยค้ก่รณ์ส่ัามารถ่เดำนิที่างไปยงัศาลัปกครองที่่�ใกลั	้
แลัะตนเองสัะดำวกไดำ้

	 	 ๓)	 ระบบชำาระเงินผ่านช่องที่างอิเลั็กที่รอนิกสั์	 (e-Payment)	 สัำาหรับค่าธรรมเน่ยมศาลั	
เพัื�อให้ค้่กรณ์่ท่ี่�ยื�นฟ้้องคดำ่แบบปกติ	 (สัำานวนคดำ่กระดำาษ)	 แลัะกรณ์่อุที่ธรณ์์ที่่�ศาลัปกครองชั�นต้นสัามารถ่ชำาระเงิน	
ที่างอิเลั็กที่รอนิกสั์	(e-Payment)

	 	 ๔)	 ระบบบรกิารจองควิแลัะขอบรกิารปรกึษาแนะนำาคดำป่กครองออนไลันด์ำว้ย	VDO	Call	เปน็	
ระบบที่่�พััฒินาขึ�นสัำาหรับการจองคิวเพัื�อรับคำาปรึกษาแนะนำากับเจ้าหน้าที่่�ศาลัปกครอง	 แลัะเมื�อถ่ึงกำาหนดำนัดำหมาย		
ผ้้ขอรับบริการสัามารถ่ปรึกษาคดำ่กับเจ้าหน้าท่ี่�ของศาลัปกครองผ่านแอปพัลัิเคชันไลัน์	 ที่ั�งแบบ	 VDO	 Call	 หรือแบบ
โที่รดำ้วยเสั่ยง

	 	 ๕)	 แอปพัลิัเคชนับนอุปกรณ์์เคลัื�อนที่่�	(Admincourt	mobile	application)	โดำยให้บริการ	ดัำงน่�
	 	 	 (๑)	ระบบบริการขอคัดำแลัะรับรองสัำาเนาคำาพัิพัากษาแลัะคำาสัั�งผ่านแอปพัลิัเคชันบน

อุปกรณ์์เคลัื�อนที่่�	(Admincourt	mobile	application)
	 	 	 (๒)	คน้หาบญัชน่ดัำศาลัปกครองแลัะปฏิิที่นินัดำหมายของศาลัปกครองไดำท้ี่ั�งส่ัวนกลัางแลัะ

ในภ้มิภาค	แลัะเลัือกให้แอปพัลัิเคชันสั่งแจ้งเตือนเมื�อใกลั้ถ่ึงวันนัดำหมายไดำ้
	 	 	 (๓)	ตดิำตามข่าวสัารเก่�ยวกบัศาลัปกครอง	ได้ำแก่	ข่าวประชาสัมัพันัธ์	ข่าวสัมัครงานแลัะข่าว

จดัำซึ่ื�อจดัำจ้างสัามารถ่แบ่งปัน	(Share)	ข่าวสัารหรอืบที่ความต่าง	ๆ	ผ่าน	Social	media	ได้ำแก่	Facebook	แลัะ	Twitter
	 	 ๖)	 ระบบร้องเร่ยน/ร้องทีุ่กข์ผ่านเว็บไซึ่ต์ศาลัปกครอง	เป็นระบบที่่�พััฒินาขึ�นมาเพัื�อรวบรวม

เรื�องร้องทีุ่กข์	 ร้องเร่ยน	 แลัะติดำตามความเคลัื�อนไหวในการแก้ไขปัญหาความเดำือดำร้อนของประชาชน	 ค้่กรณ์่	 แลัะ
บุคลัากรศาลัปกครอง

	 	 นอกจากน่�	 ศาลัปกครองไดำ้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย	 กฎระเบ่ยบที่่�เก่�ยวข้องกับกระบวนการ
พัิจารณ์าคดำ่ผ่านช่องที่างอิเลั็กที่รอนิกสั์	 เพัื�อเพัิ�มประสัิที่ธิภาพั	 แลัะสันับสันุนการพัิจารณ์าพัิพัากษาคดำ่ให้เป็นไปอย่าง	
มป่ระสัทิี่ธภิาพั	เชน่	การออกระเบย่บ	ก.บ.ศป.	วา่ดำว้ยเงนิค่าธรรมเนย่ม	เงนิค่าปรบั	แลัะเงนิกลัาง	(ฉบบัที่่�	๒)	พั.ศ.	๒๕๖๔		
แลัะประกาศสัำานักงานศาลัปกครอง	 เรื�อง	 สัถ่านท่ี่�ใช้เชื�อมโยงสััญญาณ์กับศาลัแลัะวิธ่การที่่�จะใช้ในการดำำาเนิน
กระบวนพัิจารณ์าคดำ่ปกครองที่างอิเลั็กที่รอนิกสั์หรือระบบการประชุมที่างจอภาพั	 (ฉบับที่่�	๒)	ซึ่ึ�งเป็นอ่กช่องที่างหนึ�ง	
ที่่�จะอำานวยความสัะดำวกให้แก่ค้่กรณ์่แลัะประชาชน

ส่วนท่�  ๓ การว์เคัราะหผ์ลการดิ์ำาเน์นงาน 99



	 ๒.๒.๔	 การเผยแพัร่ประชาสััมพัันธ์	 สัำานักงานศาลัปกครองไดำ้ดำำาเนินการจัดำกิจกรรมเพัื�อเผยแพัร่	
ความร้้ความเข้าใจเก่�ยวกับการอำานวยความยุตธิรรมที่างปกครองให้กบัประชาชน	โดำยจัดำกิจกรรมแลัะเผยแพัร่ข้อมล้ัผ่านสืั�อ	
ประชาสััมพัันธ์ในร้ปแบบต่าง	ๆ	เช่น	๑)	โครงการเสัริมสัร้างความร้้ความเข้าใจเก่�ยวกับบที่บาที่หน้าที่่�ของศาลัปกครอง
แลัะวิธ่พัิจารณ์าคดำ่ปกครองให้แก่ประชาชน	 ๒)	 บริการข้อม้ลัข่าวสัารของศาลัปกครองแลัะสัำานักงานศาลัปกครอง	
แก่ผ้้มาติดำต่อขอรับบริการ	ณ์	 เคาน์เตอร์ศ้นย์บริการประชาชน	 แลัะ	 ๓)	 การบริหารจัดำการระบบโที่รศัพัที่์อัตโนมัติ	
ของศาลัปกครอง	Call	Center	(สัายดำ่วนศาลัปกครอง	๑๓๕๕	แลัะโที่รศัพัที่์พัื�นฐาน	๐	๒๑๔๑	๑๑๑๑)

๓. การประเม์นผลสมัฤทธ์ี �จากการเบ์กจ่ายเบ่ �ยประชุมสำาหรบัขั้า้ราชการตุ้ลาการ 
ศัาลปกคัรองท่�เขั้า้ร่วมการประชุมท่�ประชุมใหญ่ตุ้ลาการในศัาลปกคัรองสูงสุดิ์  
(ต้ ั�งแต่้วนัท่� ๑๐ ม่นาคัม - ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๔)
สัืบเนื�องจากท่ี่�ประชุมวุฒิิสัภา	 ครั�งท่ี่�	 ๕	 (สัมัยสัามัญประจำาปีครั�งที่่�	 ๒)	 วันจันที่ร์ที่่�	 ๑๖	พัฤศจิกายน	๒๕๖๓		

ไดำ้ลังมติรับร่างพัระราชบัญญัติจัดำตั�งศาลัปกครองแลัะวิธ่พัิจารณ์าคดำ่ปกครอง	 (ฉบับที่่�	 ..)	 พั.ศ.	 ....	 แลัะม่มติตั�ง	
คณ์ะกรรมาธกิารวสิัามญัพัจิารณ์ารา่งพัระราชบญัญตัจิดัำตั�งศาลัปกครองแลัะวธิพ่ัจิารณ์าคดำป่กครอง	(ฉบบัที่่�	..)	พั.ศ.	....		
วุฒิิสัภา	 เพัื�อพัิจารณ์าร่างพัระราชบัญญัติดำังกล่ัาว	 ซึ่ึ�งคณ์ะกรรมาธิการฯ	 ไดำ้ม่ข้อสัังเกตในคราวประชุมพัิจารณ์าร่าง	
พัระราชบัญญัติจัดำตั�งศาลัปกครองแลัะวิธ่พิัจารณ์าคดำ่ปกครอง	 (ฉบับที่่�	 ..)	 พั.ศ.	 ....	 เก่�ยวกับการเบิกจ่ายเบ่�ยประชุม
สัำาหรับข้าราชการตุลัาการศาลัปกครองที่่�เข้าร่วมการประชุมที่่�ประชุมใหญ่ตุลัาการในศาลัปกครองสั้งสัุดำ	 โดำยเห็นว่า
ควรกำาหนดำหัวข้อการประเมินผลัสััมฤที่ธิ�จากการเบิกจ่ายเบ่�ยประชุมสัำาหรับข้าราชการตุลัาการศาลัปกครองที่่�เข้าร่วม
การประชุมที่่�ประชุมใหญ่ตุลัาการในศาลัปกครองสั้งสัุดำเสันอในรายงานการปฏิิบัติงานของศาลัปกครองแลัะสัำานักงาน
ศาลัปกครองประจำาปี	ต่อวุฒิิสัภา

พัระราชบัญญัติจัดำตั�งศาลัปกครองแลัะวิธ่พัิจารณ์าคดำ่ปกครอง	พั.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๖๘	วรรคสัอง	กำาหนดำให้	
ที่่�ประชมุใหญต่ลุัาการในศาลัปกครองสัง้สัดุำประกอบดำว้ย	ตลุัาการในศาลัปกครองส้ังสัดุำที่กุคนที่่�อย้ป่ฏิิบตัหินา้ที่่�	แตต่อ้ง	
ม่จำานวนไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจำานวนตุลัาการในศาลัปกครองส้ังสัุดำ	 โดำยม่ประธานศาลัปกครองส้ังสัุดำเป็นประธาน	
ที่่�ประชุมใหญ่	แลัะม่อำานาจในการพัิจารณ์าคดำ่ที่่�ม่ความสัำาคัญ	หรือคดำ่ที่่�ประธานศาลัปกครองสั้งสัุดำเห็นสัมควรจะให้ม่
การวินิจฉัย	 หรือคดำ่ที่่�ม่กฎหมายหรือระเบ่ยบของที่่�ประชุมใหญ่ตุลัาการในศาลัปกครองส้ังสัุดำกำาหนดำให้วินิจฉัยปัญหา
โดำยที่่�ประชุมใหญ่	ซึ่ึ�งจะเป็นการประชุมเก่�ยวกับคดำ่ที่่�สัำาคัญแลัะม่ผลักระที่บต่อประชาชน	สัังคม	แลัะเพัื�อวางแนวที่าง
หรือหลัักกฎหมาย

ภายหลัังจากที่่�ม่การออกระเบ่ยบเก่�ยวกับการกำาหนดำเบ่�ยประชุมสัำาหรับข้าราชการตุลัาการศาลัปกครองซึึ่�ง	
เขา้รว่มการประชุมใหญต่ลุัาการในศาลัปกครองสัง้สัดุำ	ตามพัระราชบัญญตัจิดัำตั�งศาลัปกครองแลัะวธิพิ่ัจารณ์าคดำป่กครอง	
(ฉบับที่่�	๑๓)	พั.ศ.	๒๕๖๔	สัำานักงานศาลัปกครองไดำ้ดำำาเนินการจัดำประชุมที่่�ประชุมใหญ่ตุลัาการในศาลัปกครองสั้งสัุดำ	
ตั�งแต่วันที่่�	๑๐	ม่นาคม	-	๓๐	กันยายน	๒๕๖๔	จำานวน	๔	ครั�ง	รวมค่าเบ่�ยประชุมที่่�ประชุมใหญ่ตุลัาการในศาลัปกครอง
สั้งสัุดำที่ั�งสัิ�น	๑,๘๙๖,๐๐๐	บาที่	สัรุปไดำ้ดำังน่�

๑.	 ครั�งที่่�	๑/๒๕๖๔	วันที่่�	๑๐	ม่นาคม	๒๕๖๔	ม่เรื�องเข้าสั้่การพัิจารณ์า	จำานวน	๒	เรื�อง	พัิจารณ์าแลั้วเสัร็จ	
จำานวน	 ๒	 เรื�อง	 ไดำ้แก่	 ร่างกฎหมายแลัะระเบ่ยบ	 จำานวน	 ๑	 เรื�อง	 แลัะการพิัจารณ์าคดำ่ปกครอง	 จำานวน	 ๑	 เรื�อง		
ผ้้เข้าร่วมประชุม	จำานวน	๕๙	คน	ค่าเบ่�ยประชุม	จำานวน	๔๗๔,๐๐๐	บาที่

๒.	 ครั�งที่่�	๒/๒๕๖๔	วันที่่�	๒๔	ม่นาคม	๒๕๖๔	ม่เรื�องเข้าสั้่การพัิจารณ์า	จำานวน	๔	เรื�อง	พัิจารณ์าแลั้วเสัร็จ	
จำานวน	๒	เรื�อง	ไดำ้แก่	การสัรรหาแลัะคัดำเลัือกบุคคลัเพัื�อแต่งตั�งเป็นกรรมการในคณ์ะกรรมการสัรรหากรรมการกิจการ
กระจายเสัย่ง	กิจการโที่รทัี่ศน	์แลัะกจิการโที่รคมนาคมแห่งชาต	ิตามพัระราชบญัญตัอิงค์กรจดัำสัรรคลืั�นความถ่่�แลัะกำากบั
การประกอบกิจการวิที่ยุกระจายเสั่ยง	วิที่ยุโที่รที่ัศน์	แลัะกิจการโที่รคมนาคม	พั.ศ.	๒๕๕๓	แลัะการขอความเห็นชอบ

ส่วนท่�  ๓ การว์เคัราะหผ์ลการดิ์ำาเน์นงาน100 รายงานประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ศาลปกครองและสำำานักงานศาลปกครอง



ในหลัักการที่่�จะออกระเบ่ยบของท่ี่�ประชุมใหญ่ตุลัาการในศาลัปกครองสั้งสัุดำ	 เพัื�อยกเว้นคดำ่บางประเภที่ที่่�ไม่ต้องที่ำา
คำาแถ่ลังการณ์์ของตุลัาการผ้้แถ่ลังคดำ่	ตามมาตรา	๕๘	วรรคหก	แห่งพัระราชบัญญัติจัดำตั�งศาลัปกครองแลัะวิธ่พัิจารณ์า
คดำ่ปกครอง	พั.ศ.	๒๕๔๒	ผ้้เข้าร่วมประชุม	จำานวน	๖๑	คน	ค่าเบ่�ยประชุม	จำานวน	๔๙๐,๐๐๐	บาที่	

๓.	 ครั�งที่่�	๓/๒๕๖๔	วันที่่�	๗	 เมษายน	๒๕๖๔	ม่เรื�องเข้าสั้่การพัิจารณ์า	จำานวน	๓	 เรื�อง	พัิจารณ์าแลั้วเสัร็จ	
จำานวน	๒	เรื�อง	ไดำแ้ก	่การพัจิารณ์าคดำป่กครอง	จำานวน	๒	เรื�อง	ผ้เ้ขา้รว่มประชมุ	จำานวน	๕๗	คน	คา่เบ่�ยประชมุ	จำานวน	
๔๕๘,๐๐๐	บาที่

๔.	 ครั�งที่่�	๔/๒๕๖๔	วันที่่�	๘	กันยายน	๒๕๖๔	ม่เรื�องเข้าสั้่การพัิจารณ์า	จำานวน	๒	เรื�อง	พัิจารณ์าแลั้วเสัร็จ	
จำานวน	๒	 เรื�อง	 ไดำ้แก่	 ร่างกฎหมายแลัะระเบ่ยบ	จำานวน	๒	 เรื�อง	ผ้้เข้าร่วมประชุม	จำานวน	๕๙	คน	ค่าเบ่�ยประชุม	
จำานวน	๔๗๔,๐๐๐	บาที่

ผลัสััมฤที่ธิ�การดำำาเนินงานจากการประชุมที่่�ประชุมใหญ่ตุลัาการในศาลัปกครองส้ังสัุดำ	 ตามข้อสัังเกตของ	
คณ์ะกรรมาธิการวิสัามัญพิัจารณ์าร่างพัระราชบัญญัตจิดัำตั�งศาลัปกครองแลัะวิธพิ่ัจารณ์าคดำป่กครอง	(ฉบับที่่�	..)	พั.ศ.	....	
วฒุิสิัภา	(วนัที่่�	๑๐	มน่าคม	-	๓๐	กันยายน	๒๕๖๔)	รวมเรื�องที่่�เข้าสั้ก่ารพิัจารณ์าที่ั�งหมดำ	จำานวน	๑๑	เรื�อง	พิัจารณ์าแล้ัวเสัร็จ		
จำานวน	๘	เรื�อง	แลัะก่อนไดำ้รับข้อสัังเกตของคณ์ะกรรมาธิการฯ	ดำำาเนินการจัดำประชุม	(๑	ตุลัาคม	๒๕๖๓	-	๙	ม่นาคม	
๒๕๖๔)	 จำานวน	๑	 ครั�ง	 รวมจำานวนการจัดำประชุมที่่�ประชุมใหญ่ตุลัาการในศาลัปกครองส้ังสัุดำ	 ประจำาปีงบประมาณ์		
พั.ศ.	 ๒๕๖๔	 จำานวน	 ๑	 ครั�ง	 หากเปร่ยบเท่ี่ยบกับปีงบประมาณ์	พั.ศ.	 ๒๕๖๓	 ดำำาเนินการจัดำประชุมที่่�ประชุมใหญ่
ตุลัาการในศาลัปกครองสั้งสัุดำ	 รวมจำานวน	๑๔	ครั�ง	ที่ั�งน่�เนื�องมาจากในปีงบประมาณ์	พั.ศ.	๒๕๖๔	 ไดำ้รับผลักระที่บ
มาจากสัถ่านการณ์์การแพัร่ระบาดำของโรคติดำเชื�อไวรัสัโคโรนา	๒๐๑๙	 (COVID-19)	ที่่�ยังคงแพัร่ระบาดำอย่างต่อเนื�อง
มาตั�งแต่ปีงบประมาณ์	 พั.ศ.	 ๒๕๖๓	 แลัะม่ความรุนแรงมากขึ�นในปีงบประมาณ์	 พั.ศ.	 ๒๕๖๔	 จึงที่ำาให้ดำำาเนินการ	
จัดำประชุมไดำ้เพั่ยง	๕	ครั�ง

แนวที่างการดำำาเนินการจัดำประชุมที่่�ประชุมใหญ่ตุลัาการในศาลัปกครองส้ังสัุดำ	 ในปีงบประมาณ์	พั.ศ.	 ๒๕๖๕	
ประธานศาลัปกครองสั้งสัุดำ	 (นายชาญชัย	 แสัวงศักดำิ�)	 ไดำ้ให้ความสัำาคัญเป็นลัำาดำับแรกในการเร่งรัดำการพัิจารณ์าคดำ่		
โดำยมแ่นวที่างที่่�จะกำาหนดำการประชมุที่่�ประชมุใหญต่ลุัาการในศาลัปกครองส้ังสัดุำไมน่อ้ยกวา่	เดำอืนลัะ	๔	ครั�ง	ซึ่ึ�งจะที่ำาให้
ลัดำจำานวนคดำท่ี่่�อย้ร่ะหว่างการพิัจารณ์าได้ำมากขึ�น	แลัะหากแม้วา่สัถ่านการณ์ก์ารแพัร่ระบาดำของโรคติดำเชื�อไวรัสัโคโรนา		
๒๐๑๙	 (COVID-19)	 ยังไม่คล่ั�คลัายลัง	 ก็จะดำำาเนินการประชุมผ่านสัื�ออิเลั็กที่รอนิกส์ั	 ซึ่ึ�งระบบการประชุมดำังกลั่าว	
เป็นระบบที่่�อย้่ในมาตรฐานท่ี่�กระที่รวงดิำจิทัี่ลัเพัื�อเศรษฐกิจแลัะสัังคมกำาหนดำ	 สัามารถ่ใช้ประชุมในเรื�องลัับได้ำตาม	
ข้อกำาหนดำ

ส่วนท่�  ๓ การว์เคัราะหผ์ลการดิ์ำาเน์นงาน 101



 ส่วนท่�   ๔ 
รายงานการเงิน 
ประจำาปีงบัประมาณ 
พั.ศ. ๒๕๖๔



(หน่วย	:	บาที่)

หมายเหตุ้ 2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเว่ยน

เงินสัดำแลัะรายการเที่่ยบเที่่าเงินสัดำ 5 	5,215,026,314.79	 	5,771,708,178.45	

ลั้กหน่�ระยะสัั�น	 6 	2,435,146.78	 	3,862,113.44	

วัสัดำุคงเหลัือ 	9,912,790.53	 	6,125,790.73	

สัินที่รัพัย์หมุนเว่ยนอื�น 7 	2,358,799.64	 	690,000.00	

รวมสินทรัพย์หมุนเว่ยน  5,229,733,051.74  5,782,386,082.62 

สินทรัพย์ไม่หมุนเว่ยน

ลั้กหน่�ระยะยาว 	6,123,850.21	 	5,327,838.03	

ที่่�ดำิน	อาคาร	แลัะอุปกรณ์์	-	สัุที่ธิ 8 	2,870,241,563.36	 	2,801,620,554.87	

สัินที่รัพัย์ไม่ม่ตัวตน	-	สัุที่ธิ 9 	19,046,249.23	 	6,227,397.96	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเว่ยน  2,895,411,662.80  2,813,175,790.86 

รวมสินทรัพย์  8,125,144,714.54  8,595,561,873.48 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสั่วนหนึ�งของรายงานการเงินน่�

(นางสัุภาวดำ่	จันที่ร) (นางสัมฤดำ่	ธัญญสัิริ)

ผ้้อำานวยการสัำานักบริหารการเงินแลัะต้นทีุ่น เลัขาธิการสัำานักงานศาลัปกครอง

สำานกังานศัาลปกคัรอง
งบแสดิ์งฐานะการเง์น
ณ์	วันที่่�	30	กันยายน	2564

ใส่รายงานผูส้อบบญัช่ไหม

 ส่วนท่� ๔ รายงานการเง์น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศั. ๒๕๖๔ 103



(หน่วย	:	บาที่)

หมายเหตุ้ 2564 2563

หน่�สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

หน่�สิน

หน่�สินหมุนเว่ยน

เจ้าหน่�ระยะสัั�น 10 	104,193,953.69	 	92,884,896.12	

เจ้าหน่�เงินโอนแลัะรายการอุดำหนุนระยะสัั�น 11 	83,609,630.16	 	338,450,796.74	

เงินรับฝากระยะสัั�น 12 	2,249,221.89	 	2,813,314.10	

หน่�สัินหมุนเว่ยนอื�น 13 	1,239,474.86	 	1,111,877.00	

รวมหน่�สินหมุนเว่ยน  191,292,280.60  435,260,883.96 

หน่�สินไม่หมุนเว่ยน

เจ้าหน่�เงินโอนแลัะรายการอุดำหนุนระยะยาว 14 	9,477,788.94	 	12,482,287.03	

เงินรับฝากระยะยาว 15 	3,408,681,979.22	 	3,481,819,790.10	

หน่�สัินไม่หมุนเว่ยนอื�น 	6,123,850.21	 	5,327,838.03	

รวมหน่�สินไม่หมุนเว่ยน 3,424,283,618.37 3,499,629,915.16 

รวมหน่�สิน  3,615,575,898.97 3,934,890,799.12 

	

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ทีุ่น 	36,516,048.42	 	36,516,048.42	

รายไดำ้สั้งกว่าค่าใช้จ่ายสัะสัม 	4,473,052,767.15	 	4,624,155,025.94	

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  4,509,568,815.57  4,660,671,074.36 

รวมหน่�สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  8,125,144,714.54  8,595,561,873.48 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสั่วนหนึ�งของรายงานการเงินน่�

(นางสัุภาวดำ่	จันที่ร) (นางสัมฤดำ่	ธัญญสัิริ)

ผ้้อำานวยการสัำานักบริหารการเงินแลัะต้นทีุ่น เลัขาธิการสัำานักงานศาลัปกครอง

สำานกังานศัาลปกคัรอง
งบแสดิ์งฐานะการเง์น
ณ์	วันที่่�	30	กันยายน	2564

 ส่วนท่�  ๔ รายงานการเง์น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศั. ๒๕๖๔104 รายงานประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ศาลปกครองและสำำานักงานศาลปกครอง



(หน่วย	:	บาที่)
หมายเหตุ้ 2564 2563

รายได�

รายไดำ้จากงบประมาณ์ 18 	2,765,610,934.15	 	2,825,482,354.10	

รายไดำ้จากการอุดำหนุนแลัะบริจาค 19 	35,862,757.33	 	12,223,584.17	

รายไดำ้อื�น 20 	950,246.60	 	2,090,579.30	

รวมรายได�  2,802,423,938.08  2,839,796,517.57 

ค่าใช�จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลัากร 21 	2,185,268,650.21	 	2,097,151,968.04	

ค่าบำาเหน็จบำานาญ 22 	145,577,975.68	 	125,359,487.23	

ค่าตอบแที่น 23 	2,420,310.00	 	2,513,959.00	

ค่าใช้สัอย 24 	185,857,062.31	 	178,216,511.01	

ค่าวัสัดำุ 	44,942,122.55	 	23,841,604.41	

ค่าสัาธารณ์้ปโภค 25 	84,340,158.35	 	82,020,132.65	

ค่าเสัื�อมราคาแลัะค่าตัดำจำาหน่าย 26 	303,024,808.16	 	316,779,410.88	

ค่าใช้จ่ายจากการอุดำหนุนแลัะบริจาค 27 	1,374,936.63	 	2,357,027.97	

รวมค่าใช�จ่าย  2,952,806,023.89  2,828,240,101.19 

รายได�สูง/(ติำ�า)กว่าค่าใช�จ่ายสุทธิ (150,382,085.81) 11,556,416.38 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสั่วนหนึ�งของรายงานการเงินน่�

(นางสัุภาวดำ่	จันที่ร) (นางสัมฤดำ่	ธัญญสัิริ)

ผ้้อำานวยการสัำานักบริหารการเงินแลัะต้นทีุ่น เลัขาธิการสัำานักงานศาลัปกครอง

สำานกังานศัาลปกคัรอง
งบแสดิ์งผลการดิ์ำาเน์นงานทางการเง์น
สัำาหรับปีสัิ�นสัุดำวันที่่�	30	กันยายน	2564
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(หน่วย	:	บาที่)

ทุน 
รายไดิ์สู้ง/(ต้ำ�า) กว่า 

ค่ัาใชจ่้ายสะสม

องคัป์ระกอบอ่�น  
ขั้องส์นทรพัย ์
สุทธ์ี/ ส่วนทุน

รวมส์นทรพัยสุ์ทธ์ี/ 
ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่� 30 กนัยายน 2562 - 
ติามท่�รายงานไว�เดิม

 36,516,048.42 4,614,899,077.79  - 4,651,415,126.21 

ผลัสัะสัมจากการแก้ไขข้อผิดำพัลัาดำปีก่อน 	-	 (2,300,468.23) 	-	 	(2,300,468.23)

ผลัสัะสัมของการเปลั่�ยนแปลังนโยบาย
การบัญช่

	-	 	-	 	-	 	-	

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่� 30 กนัยายน 2562 -  
หลังการปรับปรุง

 36,516,048.42 4,612,598,609.56  - 4,649,114,657.98 

การเปล่�ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 
สำาหรับปี 2563

การเปลั่�ยนแปลังที่่�ที่ำาให้ทีุ่นเพัิ�ม/ลัดำ 	-	 	-	 	-	 	-	

รายไดำ้สั้งกว่าค่าใช้จ่ายสัำาหรับงวดำ 	-	 11,556,416.38	 	-	 	11,556,416.38	

กำาไร/ขาดำทีุ่นจากการปรับม้ลัค่าเงินลังทีุ่น 	-	 	-	 	-	 	-	

ยอดคงเหลือ ณ วันท่� 30 กันยายน 2563  36,516,048.42 4,624,155,025.94  - 4,660,671,074.36 

(หน่วย	:	บาที่)

 ทุน 
 รายไดิ์สู้ง/(ต้ำ�า) กว่า

ค่ัาใชจ่้ายสะสม

องคัป์ระกอบอ่�น 
ขั้องส์นทรพัย ์
สุทธ์ี/ ส่วนทุน

รวมส์นทรพัยสุ์ทธ์ี/ 
ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่� 30 กนัยายน 2563 -  
ติามท่�รายงานไว�เดิม

 36,516,048.42 4,624,155,025.94  - 4,660,671,074.36 

ผลัสัะสัมจากการแก้ไขข้อผิดำพัลัาดำปีก่อน 	-	 (720,172.98) 	-	 	(720,172.98)

ผลัสัะสัมของการเปลั่�ยนแปลังนโยบาย
การบัญช่

	-	 	-	 	-	 	-	

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่� 30 กนัยายน 2563 -  
หลังการปรับปรุง

 36,516,048.42 4,623,434,852.96  - 4,659,950,901.38 

การเปล่�ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 
สำาหรับปี 2564

การเปลั่�ยนแปลังที่่�ที่ำาให้ทีุ่นเพัิ�ม/ลัดำ 	-	 	-	 	-	 -	

รายไดำ้ตำ�ากว่าค่าใช้จ่ายสัำาหรับงวดำ 	-	 (150,382,085.81) 	-	 (150,382,085.81)

กำาไร/ขาดำทีุ่นจากการปรับม้ลัค่าเงินลังทีุ่น 	-	 	-	 	-	 	-	

ยอดคงเหลือ ณ วันท่� 30 กันยายน 2564  36,516,048.42 4,473,052,767.15  - 4,509,568,815.57 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสั่วนหนึ�งของรายงานการเงินน่�

(นางสัุภาวดำ่	จันที่ร) (นางสัมฤดำ่	ธัญญสัิริ)

ผ้้อำานวยการสัำานักบริหารการเงินแลัะต้นทีุ่น เลัขาธิการสัำานักงานศาลัปกครอง

สำานกังานศัาลปกคัรอง
งบแสดิ์งการเปล่�ยนแปลงส์นทรพัยสุ์ทธ์ี/ส่วนทุน
สัำาหรับปีสัิ�นสัุดำวันที่่�	30	กันยายน	2564

 ส่วนท่�  ๔ รายงานการเง์น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศั. ๒๕๖๔106 รายงานประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ศาลปกครองและสำำานักงานศาลปกครอง



สำานักงานศาลปกครอง
ห่มายเห่ตุิประกอบังบัการเงิน
สำาห่รับัปีสิ�นสุดวันท่�  30 กันยายน 2564

หมายเหติุ 1 ข้�อมูลทั�วไป
สัำานักงานศาลัปกครองเป็นหน่วยงานอิสัระตามรัฐธรรมน้ญ	 จัดำตั�งขึ�นตามพัระราชบัญญัติจัดำตั�งศาลัปกครอง	

แลัะวิธพิ่ัจารณ์าคดำป่กครอง	พั.ศ.	2542	เปน็สัว่นราชการที่่�มฐ่านะเปน็นติบิคุคลั	ไดำร้บัจดัำสัรรเงนิงบประมาณ์แผน่ดำนิเปน็	
เงินอุดำหนุนจากรัฐบาลั	 ม่อำานาจหน้าที่่�แลัะบที่บาที่สัำาคัญในการสันับสันุนแลัะพััฒินาให้งานอำานวยความยุติธรรม	
ของศาลัปกครองเป็นไปอย่างม่ประสัิที่ธิภาพัเกิดำความเป็นธรรมแก่ประชาชนแลัะหน่วยงานราชการ

สัำานกังานศาลัปกครองตั�งอย้ท่ี่่�	120	หม้	่3	ถ่นนแจง้วฒัินะ	แขวงทีุ่ง่สัองหอ้ง	เขตหลักัส่ั�	กรงุเที่พัมหานคร	10210
ในปีงบประมาณ์	 พั.ศ.	 2564	 หน่วยงานได้ำรับจัดำสัรรงบประมาณ์รายจ่ายประจำาปี	 งบเงินอุดำหนุน	 จำานวน	

2,471,285,100.00	บาที่	(ปงีบประมาณ์	พั.ศ.	2563	งบเงนิอดุำหนนุ	จำานวน	2,551,181,800.00	บาที่)	จำานวน	2	แผนงาน		
2	ผลัผลัิต	จำาแนกตามแผนงานบุคลัากรภาครัฐ	จำานวน	1,927,232,400.00	บาที่	แผนงานพัื�นฐานดำ้านการปรับสัมดำุลั
แลัะพััฒินาระบบการบริหารจัดำการภาครัฐ	 จำานวน	 544,052,700.00	 บาที่	 โดำยแยกเป็นค่าใช้จ่ายบุคลัากร	 จำานวน	
1,894,273,300.00	บาที่	ค่าใช้จ่ายดำำาเนินงาน	จำานวน	381,041,000.00	บาที่	แลัะค่าครุภัณ์ฑ์์	แลัะสัิ�งก่อสัร้าง	จำานวน	
195,970,800.00	บาที่	

หมายเหติุ 2 เกณฑ์์การจัดทำารายงานการเงิน
รายงานการเงินของสัำานักงานศาลัปกครองฉบับน่�	 จัดำที่ำาขึ�นตามพัระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัังของรัฐ		

พั.ศ.	2561	รายการที่่�ปรากฏิในรายงานการเงนิฉบับน่�เปน็ไปตามมาตรฐานการบญัชภ่าครฐัแลัะนโยบายการบญัชภ่าครฐั	
ที่่�กระที่รวงการคลัังกำาหนดำ	 ซึ่ึ�งรวมถ่ึงหลัักการแลัะนโยบายการบัญช่ภาครัฐ	 มาตรฐานการบัญช่ภาครัฐแลัะนโยบาย	
การบญัชภ่าครฐั	แลัะแสัดำงรายการในรายงานการเงนิตามหนงัสัอืกรมบญัชก่ลัาง	ที่่�	กค	0410.2/ว	479	ลังวนัที่่�	2	ตุลัาคม	2563		
เรื�อง	ร้ปแบบการนำาเสันอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ	

รายงานการเงินของสัำานักงานศาลัปกครอง	 ซึ่ึ�งถ่ือเป็นหน่วยงานที่่�เสันอรายงานตามมาตรฐานการบัญช่ภาครัฐ	
รวมรายการบัญช่ที่่�เกิดำขึ�นที่ั�งที่่�หน่วยงานในสั่วนกลัาง	 แลัะหน่วยงานในส่ัวนภ้มิภาค	 รวม	 15	 หน่วยเบิกจ่าย		
ไมว่า่รายการดัำงกล่ัาวจะเป็นรายการที่่�เกิดำจากเงินงบประมาณ์	แลัะเงินนอกงบประมาณ์ทุี่กประเภที่ที่่�หน่วยงานมอ่ำานาจ
ในการบริหารจัดำการตามกฎหมาย	รายการที่่�ปรากฏิในรายงานการเงิน	รวมถ่ึงสัินที่รัพัย์	หน่�สัิน	รายไดำ้	แลัะค่าใช้จ่าย		
ซึ่ึ�งเป็นของรัฐบาลัแลัะอย่้ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลัในภาพัรวม	 แต่ให้หน่วยงานเป็นผ้้รับผิดำชอบในการดำ้แลัรักษา
แลัะบรหิารจัดำการใหแ้กร่ฐับาลัภายในขอบเขตอำานาจหน้าที่่�ตามกฎหมาย	แลัะรวมถ่งึองค์ประกอบของรายงานการเงิน
ซึ่ึ�งอย้่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานที่่�ใช้เพัื�อประโยชน์ในการดำำาเนินงานของหน่วยงานเอง

รอบระยะเวลัาบัญช่	เริ�มตั�งแต่วันที่่�	1	ตุลัาคม	สัิ�นสัุดำวันที่่�	30	กันยายน	ของปีถ่ัดำไป

หมายเหติุ 3 มาติรฐานและนโยบายการบัญช่ภาครัฐฉบับใหม่ 
ในระหว่างปีปัจจุบัน	 กระที่รวงการคลัังไดำ้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญช่ภาครัฐแลัะนโยบายการบัญช่ภาครัฐ

ฉบับใหม่	แลัะฉบับปรับปรุงใหม่	ดำังน่�
มาตรฐานการบัญชภ่าครัฐแลัะนโยบายการบัญชภ่าครัฐที่่�มผ่ลับังคับใช้สัำาหรับรอบระยะเวลัาบัญช่ปัจจุบนัที่่�เริ�ม

ในหรือหลัังวันที่่�	1	ตุลัาคม	2563
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•	 หลัักการแลัะนโยบายการบัญช่ภาครัฐ
•	 มาตรฐานการบัญช่ภาครัฐ	 ฉบับท่ี่�	 3	 เรื�อง	 นโยบายการบัญช่	 การเปลั่�ยนแปลังประมาณ์การที่างบัญช่	

แลัะข้อผิดำพัลัาดำ
มาตรฐานการบัญช่ภาครัฐแลัะนโยบายการบัญช่ภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้นไม่ม่ผลักระที่บอย่างเป็นสัาระสัำาคัญ	

ต่อรายงานการเงินในงวดำปัจจุบัน
มาตรฐานการบัญช่ภาครัฐแลัะนโยบายการบัญช่ภาครัฐที่่�จะม่ผลับังคับใช้ในงวดำอนาคต
•	 นโยบายการบัญช่ภาครัฐ	เรื�อง	บัตรภาษ่	วันที่่�ม่ผลับังคับใช้	1	ตุลัาคม	2564
ฝ่ายบริหารเชื�อว่ามาตรฐานการบัญช่ภาครัฐแลัะนโยบายการบัญช่ภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้น	 จะไม่ม่ผลักระที่บ

อย่างเป็นสัาระสัำาคัญต่อรายงานการเงินในงวดำที่่�นำามาถ่ือปฏิิบัติ

หมายเหติุ 4 สรุปนโยบายการบัญช่ท่�สำาคัญ
4.1 เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสด
	 เงนิสัดำยอ่ย	เปน็วงเงินงบประมาณ์ที่่�หน่วยงานมไ่ว้เพัื�อใชจ้า่ยเปน็เงนิยมืแลัะค่าใชจ้า่ยอื�น	ในการดำำาเนนิงาน	

ของหน่วยงานตามวงเงินที่่�ไดำ้รับอนุมัติ
	 รายการเที่่ยบเท่ี่าเงินสัดำ	 ไดำ้แก่	 เงินฝากสัถ่าบันการเงิน	 ประกอบด้ำวย	 เงินฝากธนาคารในงบประมาณ์

เพัื�อรับเงินงบประมาณ์จากกรมบัญช่กลัาง	 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ์เพัื�อรับเงินนอกงบประมาณ์ไว้ใช้จ่ายตาม
วัตถุ่ประสังค์

4.2 ลูกหน่�ระยะสั�น
	 ลัก้หน่�เงินยมื	รบัร้ต้ามจำานวนเงินในสัญัญาการยืมเงิน	ไมว่า่จะจ่ายให้ยมืจากเงินงบประมาณ์หรือเงินนอก

งบประมาณ์	โดำยรับร้้ตั�งแต่วันที่่�จ่ายเงินยืม
4.3 วัสดุคงเหลือ
	 วัสัดำุคงเหลัือ	หมายถ่ึง	สัินที่รัพัย์ที่่�หน่วยงานม่ไว้เพัื�อใช้ในการดำำาเนินงานตามปกติ	โดำยที่ั�วไปม่ม้ลัค่าไม่สั้ง	

แลัะไม่ม่ลัักษณ์ะคงที่นถ่าวร	หน่วยงานวัดำม้ลัค่าวัสัดำุคงเหลัือในราคาทีุ่นตามวิธ่เข้าก่อนออกก่อน
4.4 ท่�ดิน อาคาร และอุปกรณ์

•	 อาคารแลัะสัิ�งปลั้กสัร้าง	 รวมทัี่�งส่ัวนปรับปรุงอาคาร	 แสัดำงม้ลัค่าสัุที่ธิตามบัญช่ที่่�เกิดำจากราคาทีุ่น	
หักค่าเสัื�อมราคาสัะสัม	อาคารอย้่ระหว่างการก่อสัร้างแสัดำงตามราคาทีุ่น

•	 อุปกรณ์์	ไดำ้แก่	ครุภัณ์ฑ์์ประเภที่ต่าง	ๆ	ที่่�ไดำ้มาตั�งแต่ปีงบประมาณ์	2543	-	2545	รับร้้เป็นสัินที่รัพัย์
เฉพัาะที่่�มม่ล้ัค่าตั�งแต่	30,000.00	บาที่	ขึ�นไป	ครภุณั์ฑ์ท์ี่่�ได้ำมาตั�งแต่ปงีบประมาณ์	2546	-	2562	รับร้้เป็นสิันที่รัพัย์เฉพัาะ
ที่่�ม่ม้ลัค่าตั�งแต่	5,000.00	บาที่	ขึ�นไป	ครุภัณ์ฑ์์ที่่�ไดำ้มาตั�งแต่ปีงบประมาณ์	2563	เป็นต้นไป	รับร้้เป็นสัินที่รัพัย์เฉพัาะ
ที่่�ม่ม้ลัค่าตั�งแต่	10,000.00	บาที่	ขึ�นไป	แสัดำงม้ลัค่าตามม้ลัค่าสัุที่ธิตามบัญช่ที่่�เกิดำจากราคาทีุ่นหักค่าเสัื�อมราคาสัะสัม

•	 ราคาทีุ่นของอาคาร	 แลัะอุปกรณ์์	 รวมถ่ึงรายจ่ายที่่�เก่�ยวข้องโดำยตรงเพัื�อให้สัินที่รัพัย์อย้่ในสัถ่านที่่�
แลัะสัภาพัที่่�พัร้อมใช้งาน	 ต้นทุี่นในการต่อเติมหรือปรับปรุงซึึ่�งที่ำาให้หน่วยงานได้ำรับประโยชน์ตลัอดำอายุการใช้งาน	
ของสัินที่รัพัย์เพัิ�มขึ�นจากมาตรฐานเดำิม	 ถ่ือเป็นราคาทีุ่นของสัินที่รัพัย์	 ค่าใช้จ่ายในการซึ่่อมแซึ่ม	 ถ่ือเป็นค่าใช้จ่าย	
ในงบแสัดำงผลัการดำำาเนินงานที่างการเงิน

•	 ค่าเสัื�อมราคาบันที่ึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสัดำงผลัการดำำาเนินงานที่างการเงิน	 คำานวณ์โดำยวิธ่เสั้นตรง
ตามอายุการให้ประโยชน์โดำยประมาณ์	ดำังน่�
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ประเภทส์นทรพัย ์ อายุการใชง้าน (ปี) อตั้รารอ้ยละ

อาคารถ่าวร 20 5
อาคารชั�วคราว/โรงเรือน 10 10
ค่าตกแต่งอาคาร	(สั่วนปรับปรุงอาคารเช่า) 5 20
สัิ�งก่อสัร้าง

-	 ใช้คอนกร่ตเสัริมเหลั็กหรือโครงเหลั็กเป็นสั่วนประกอบหลััก 20 5
-	 ใช้ไม้หรือวัสัดำุอื�น	ๆ	เป็นสั่วนประกอบหลััก 10 10

ครุภัณ์ฑ์์สัำานักงาน 10 10
ครุภัณ์ฑ์์ยานพัาหนะแลัะขนสั่ง 5 20
ครุภัณ์ฑ์์ไฟ้ฟ้้าแลัะวิที่ยุ	(ยกเว้นเครื�องกำาเนิดำไฟ้ฟ้้าให้ม่อายุใช้งาน	15	ปี) 5 20
ครุภัณ์ฑ์์โฆษณ์าแลัะเผยแพัร่ 5 20
ครุภัณ์ฑ์์สัำารวจ 5 20
ครุภัณ์ฑ์์คอมพัิวเตอร์ 5 20
ครุภัณ์ฑ์์งานบ้านงานครัว 5 20
ครุภัณ์ฑ์์อื�น 5 20

4.5 สินทรัพย์ไม่ม่ติัวติน
•	 สันิที่รพััยไ์ม่มต่วัตน	ไดำแ้ก่	ต้นทุี่นที่่�เก่�ยวขอ้งโดำยตรงในการพัฒัินาโปรแกรมคอมพัวิเตอร	์รวมถ่งึระบบ	

งานต่าง	 ๆ	 แลัะต้นทีุ่นเว็บไซึ่ต์	 ทัี่�งท่ี่�ได้ำมาจากการจัดำซึ่ื�อ	 แลัะการจ้างพััฒินาขึ�น	 โดำยหน่วยงานม่สิัที่ธิ�ควบคุม	
การใช้ประโยชน์จากสันิที่รพััย์นั�น	แลัะคาดำว่าจะได้ำรบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิหรอืศกัยภาพัในการให้บรกิารจากสันิที่รพััย์นั�น	
เกินกว่าหนึ�งปี	หน่วยงานแสัดำงรายการสัินที่รัพัย์ไม่ม่ตัวตนตามราคาทีุ่นหักค่าตัดำจำาหน่ายสัะสัม

•	 ค่าตัดำจำาหน่ายสัินที่รัพัย์ไม่ม่ตัวตนบันที่ึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสัดำงผลัการดำำาเนินงานที่างการเงิน	
คำานวณ์โดำยวิธ่เสั้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดำยประมาณ์	ดำังน่�

	 		 โปรแกรมคอมพัิวเตอร์	4	ปี
4.6 รายได�รอการรับรู�ระยะยาว
	 รายไดำร้อการรบัร้ร้ะยะยาว	เปน็สันิที่รัพัย์ที่่�หนว่ยงานไดำร้บัความชว่ยเหลัอืจากรฐับาลัต่างประเที่ศ	องคก์าร

ระหวา่งประเที่ศ	หรอืบุคคลัใดำ	ๆ 	เพัื�อสันบัสันนุการดำำาเนนิงานของหนว่ยงานใหบ้รรลุัวตัถุ่ประสังค	์แลัะสันิที่รัพัยร์บับรจิาค	
โดำยม่ผ้้มอบให้หน่วยงานไว้ใช้ในการดำำาเนินงาน	 รวมที่ั�งการไดำ้รับเงินสัดำที่่�ม่เงื�อนไขเป็นข้อจำากัดำในการใช้จ่ายเงิน		
ซึ่ึ�งหน่วยงานยังไม่อาจรับร้้รายไดำ้

	 รายไดำ้รอการรับร้้จะถ่้กที่ยอยตัดำบัญช่เพัื�อรับร้้รายไดำ้ตามเกณ์ฑ์์ที่่�เป็นระบบแลัะสัมเหตุสัมผลัตลัอดำ	
ระยะเวลัาที่่�จำาเป็นเพัื�อจับค้่รายไดำ้กับค่าใช้จ่ายท่ี่�เก่�ยวข้อง	 เช่น	 ที่ยอยรับร้้รายไดำ้ตามเกณ์ฑ์์สััดำสั่วนของค่าเสัื�อมราคา
ของสัินที่รัพัย์ที่่�ไดำ้รับความช่วยเหลัือหรือบริจาค

4.7 รายได�จากเงินงบประมาณ
	 รายไดำ้จากเงินงบประมาณ์รับร้้ตามเกณ์ฑ์์	ดำังน่�
	 1)	 กรณ์่ที่่�เบิกจ่ายเงินเข้าบัญช่ของหน่วยงานเพัื�อนำาไปจ่ายต่อให้แก่ผ้้ม่สัิที่ธิรับเงินของหน่วยงาน	 รับร้้

รายไดำ้จากเงินงบประมาณ์เมื�อไดำ้สั่งคำาขอเบิกเงินกับคลััง
	 2)	 กรณ์่ที่่�เบิกหักผลัักสั่งหรือเบิกจ่ายตรงจากรัฐบาลัให้แก่ผ้้ม่สัิที่ธิรับเงินของหน่วยงาน	โดำยหน่วยงาน

ไม่ไดำ้รับตัวเงิน	รับร้้รายไดำ้จากเงินงบประมาณ์เมื�อไดำ้รับอนุมัติคำาขอเบิกเงินจากคลััง
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4.8 รายได�แผู้่นดิน
	 รายไดำ้แผ่นดำิน	 เป็นรายได้ำของรัฐบาลัท่ี่�หน่วยงานไดำ้รับแลัะจะต้องนำาส่ังคลััง	 หน่วยงานรับร้้	 เงินรายไดำ้

แผ่นดำินเมื�อไดำ้รับรายไดำ้	แลัะเนื�องจากรายไดำ้แผ่นดำินเป็นรายไดำ้ที่่�หน่วยงานไม่สัามารถ่นำามาใช้จ่ายในการดำำาเนินงานไดำ้	
ดำงันั�น	ณ์	วันสัิ�นสัดุำรอบระยะเวลัารายงาน	หน่วยงานจะปดิำบญัชร่ายไดำแ้ผ่นดำนิแลัะบัญช	่รายไดำแ้ผน่ดำนินำาส่ังคลังัไปเขา้
บัญช่รายไดำ้แผ่นดำินรอนำาสั่งคลััง	เพัื�อแสัดำงภาระผ้กพัันที่่�หน่วยงานจะต้องนำาเงินสั่งคลัังในงวดำบัญช่ต่อไป

4.9 รายได�จากการอุดหนุนและบริจาค
	 รายได้ำจากการอดุำหนนุแลัะบรจิาค	เปน็สัว่นหนึ�งของรายการโอนตามมาตรฐานการบญัชภ่าครฐั	ฉบบัที่่�	23		

เรื�อง	 รายได้ำจากรายการไม่แลักเปล่ั�ยน	 คือ	 การโอนที่รัพัยากรจากหน่วยงานหนึ�งไปยังอ่กหน่วยงานหนึ�งโดำยไม่ไดำ้ให้	
สัิ�งตอบแที่นที่่�ม่ม้ลัค่าใกลั้เค่ยงกันเป็นการแลักเปลั่�ยน	แลัะไม่ใช่รายการที่างภาษ่

	 รายไดำ้จากการอุดำหนุนแลัะบริจาคที่่�ม่เงื�อนไขของสัินที่รัพัย์ที่่�โอน	รับร้้เป็นรายไดำ้รอการรับร้้เมื�อไดำ้รับเงิน
แลัะที่ยอยรับร้้เป็นรายไดำ้เมื�อไดำ้ที่ำาตามเงื�อนไขท่ี่�กำาหนดำ	 สัำาหรับรายไดำ้จากการอุดำหนุนแลัะบริจาคที่่�ไม่ม่เงื�อนไขของ
สัินที่รัพัย์ที่่�โอน	 ไม่ว่าจะม่ข้อจำากัดำของสัินที่รัพัย์ท่ี่�โอนหรือไม่	 รับร้้เป็นรายไดำ้เมื�อไดำ้รับสัินที่รัพัย์รับโอนที่่�เป็นไปตาม
เกณ์ฑ์์การรับร้้สัินที่รัพัย์

หมายเหติุ 5 เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสด
(หน่วย	:	บาที่)

2564 2563

เงินสัดำ 197.00 9,556.00
เงินสัดำย่อย 1,700,000.00 2,269,665.00
เงินฝากสัถ่าบันการเงิน 5,210,088,287.06 5,764,084,448.15
เงินฝากคลััง 3,237,830.73 5,344,509.30
รวมเงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสด 5,215,026,314.79 5,771,708,178.45

เงนิฝากสัถ่าบนัการเงนิ	จำานวน	5,210,088,287.06	บาที่	เป็นเงนิที่่�หน่วยงานฝากไว้กบัธนาคารพัาณ์ชิย์	ประกอบด้ำวย		
เงินในงบประมาณ์	จำานวน	1,716,652,895.63	บาที่	(ม่แผนงานโครงการรองรับไว้แลั้ว)	เงินนอกงบประมาณ์	จำานวน	
2,143,462.13	บาที่	แลัะเงินค่าธรรมเน่ยมศาลั	เงินกลัาง	เงินจากการบังคับคดำ่	รวมจำานวน	3,491,291,929.30	บาที่

หมายเหติุ 6 ลูกหน่�ระยะสั�น
(หน่วย	:	บาที่)

2564 2563

ลั้กหน่�เงินยืมในงบประมาณ์ 900,998.70 1,821,021.72
ลั้กหน่�อื�น 1,534,148.08 2,041,091.72
รวมลูกหน่�ระยะสั�น 2,435,146.78 3,862,113.44

ลั้กหน่�เงินยืม	ณ์	วันสัิ�นปี	แยกตามอายุหน่�	ดำังน่�
(หน่วย	:	บาที่)

ยงัไม่ถ่งึกำาหนดิ์
ชำาระ

เก์นกำาหนดิ์ชำาระ
ไม่เก์น 15 วนั

เก์นกำาหนดิ์ชำาระ
เก์นกว่า 15 วนั

รวม

ลั้กหน่�เงินยืมในงบประมาณ์
2564 896,705.00 4,293.70 - 900,998.70
2563 1,821,021.72 - - 1,821,021.72
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หมายเหติุ 7 สินทรัพย์หมุนเว่ยนอื�น
(หน่วย	:	บาที่)

2564 2563

ค่าเบ่�ยประกันจ่ายลั่วงหน้า 230,039.38 -
ค่าบริการระบบเครือข่ายสัื�อสัารแลัะประชุมที่างไกลัจ่ายลั่วงหน้า 1,438,760.26 -
เงินประกันสััญญาเช่าอาคาร 690,000.00 690,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเว่ยนอื�น 2,358,799.64 690,000.00

หมายเหติุ 8 ท่�ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(หน่วย	:	บาที่)

2564 2563

อาคารแลัะสัิ�งปลั้กสัร้าง 3,577,232,243.37 3,319,862,628.61
หัก	ค่าเสัื�อมราคาสัะสัม	-	อาคารแลัะสัิ�งปลั้กสัร้าง 1,304,899,269.62 1,122,431,284.28
อาคารและสิ�งปลูกสร�าง - สุทธิ 2,272,332,973.75 2,197,431,344.33
ครุภัณ์ฑ์์ 1,694,401,530.84 1,572,484,448.89
หัก	ค่าเสัื�อมราคาสัะสัม	-	ครุภัณ์ฑ์์ 1,282,980,433.00 1,170,695,605.80
ครุภัณฑ์์ - สุทธิ 411,421,097.84 401,788,843.09
งานระหว่างก่อสร�าง 186,487,491.77 202,400,367.45
รวมท่�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 2,870,241,563.36 2,801,620,554.87

หมายเหติุ 9 สินทรัพย์ไม่ม่ติัวติน
(หน่วย	:	บาที่)

2564 2563

โปรแกรมคอมพัิวเตอร์ 171,711,979.34 164,461,257.34
หัก	ค่าตัดำจำาหน่ายสัะสัม	-	โปรแกรมคอมพัิวเตอร์ 161,354,691.61 158,233,859.38
โปรแกรมคอมพิวเติอร์ - สุทธิ 10,357,287.73 6,227,397.96
โปรแกรมระหว่างพัฒนา 8,688,961.50 -
รวมสินทรัพย์ไม่ม่ติัวติน - สุทธิ 19,046,249.23 6,227,397.96

หมายเหติุ 10 เจ�าหน่�ระยะสั�น
(หน่วย	:	บาที่)

2564 2563

เจ้าหน่�การค้า 38,859,520.50 33,485,766.99
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 19,784,907.95 19,055,606.52
ค่าสัาธารณ์้ปโภคค้างจ่าย 7,880,110.81 13,103,665.69
ใบสัำาคัญค้างจ่าย 37,669,414.43 26,856,352.92
เจ้าหน่�อื�น - 383,504.00
รวมเจ�าหน่�ระยะสั�น 104,193,953.69 92,884,896.12
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หมายเหติุ 11 เจ�าหน่�เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั�น
(หน่วย	:	บาที่)

2564 2563

รายไดำ้แผ่นดำินรอนำาสั่งคลััง 83,609,630.16 338,450,796.74
รวมเจ�าหน่�เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั�น 83,609,630.16 338,450,796.74

หมายเหติุ 12 เงินรับฝ่ากระยะสั�น
(หน่วย	:	บาที่)

2564 2563

เงินรับฝากค่าโที่รศัพัที่์แลัะค่าไฟ้ฟ้้าสัมที่บจ่าย 4,627.91 24,199.55
เงินประกันสััญญา 2,018,772.98 2,742,517.55
เงินรับฝากอื�น 225,821.00 46,597.00
รวมเงินรับฝ่ากระยะสั�น 2,249,221.89 2,813,314.10

หมายเหติุ 13 หน่�สินหมุนเว่ยนอื�น
(หน่วย	:	บาที่)

2564 2563

หน่�สัินหมุนเว่ยนอื�น 1,239,474.86 1,016,124.00
เงินเร่ยกคืนรอนำาสั่ง - 95,753.00
รวมหน่�สินหมุนเว่ยนอื�น 1,239,474.86 1,111,877.00

หมายเหติุ 14 เจ�าหน่�เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
สัำานักงานศาลัปกครอง	 ไดำ้รับบริจาคที่รัพัย์สัินแลัะเงินช่วยเหลืัอจากต่างประเที่ศจากหน่วยงานหรือบุคคลัอื�น

เพัื�อไว้ใช้ในการดำำาเนินงาน	ประกอบดำ้วย
(หน่วย	:	บาที่)

2564 2563

รายไดำ้จากการรับบริจาครอการรับร้้	(ครุภัณ์ฑ์์) 7,273,267.72 11,405,491.20
รายไดำ้จากเงินช่วยเหลัือรอการรับร้้

-	 ม้ลันิธิคอนราดำ	อาเดำนาวร์ 713,564.69 588,002.12
-	 สัำานักงานคณ์ะกรรมการสั่งเสัริมวิที่ยาศาสัตร	์

วิจัยแลัะนวัตกรรม	(สักสัว.) 280,980.00 280,980.00
-	 สัำานักงานกองทีุ่นสันับสันุนการสัร้างเสัริมสัุขภาพั	(สัสัสั.) 1,209,976.53 207,813.71

รวมเจ�าหน่�เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 9,477,788.94 12,482,287.03

หมายเหติุ 15 เงินรับฝ่ากระยะยาว
(หน่วย	:	บาที่)

2564 2563

เงินรับฝาก	-	เงินค่าธรรมเน่ยมศาลัแลัะค่าปรับ 3,004,852,680.04 2,905,949,728.80
เงินรับฝาก	-	เงินกลัาง 390,946,208.80 565,628,886.00
เงินรับฝาก	-	จากการบังคับคดำ่ 10,785,636.98 8,061,832.94
เงินรับฝากอื�น 1,451,975.65 1,538,799.61
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2564 2563

เงินประกันสััญญา 579,477.75 576,542.75
เงินประกันอื�น 66,000.00 64,000.00
รวมเงินรับฝ่ากระยะยาว 3,408,681,979.22 3,481,819,790.10

เงินรับฝากประเภที่เงินค่าธรรมเน่ยมศาลัแลัะค่าปรับ	เงินกลัาง	แลัะเงินจากการบังคับคดำ่	เป็นเงินซึ่ึ�งสัำานักงาน
ศาลัปกครองต้องรับฝากไว้จนกว่าการพัิจารณ์าคดำ่จะสัิ�นสัุดำ

เงินรับฝาก	-	เงินค่าธรรมเน่ยมศาลัแลัะค่าปรับ	จำานวน	3,004,852,680.04	บาที่	ไดำ้รวมเงินค่าธรรมเน่ยมศาลั
ค้างจ่ายของคดำ่ที่่�ถ่ึงที่่�สัุดำแลัะอย้่ระหว่างการดำำาเนินการนำาสั่งเงินเป็นรายไดำ้แผ่นดำิน	จำานวน	572	คดำ่	แลัะคดำ่ที่่�ถ่ึงที่่�สัุดำ
ที่่�อย้่ระหว่างตรวจสัอบเงินค่าธรรมเน่ยมศาลัค้างจ่ายในคดำ่	จำานวน	12,210	คดำ่

หมายเหติุ 16 ภาระผูู้กพัน
•	 ภาระผูู้กพันเก่�ยวกับรายจ่ายฝ่่ายทุน

(หน่วย	:	บาที่)
2564 2563

สััญญาที่่�ยังไม่ไดำ้รับร้้
ที่่�ดำิน	อาคาร	แลัะสัิ�งปลั้กสัร้าง 633,071,878.66 547,714,812.52
อุปกรณ์์	แลัะอื�น	ๆ 17,186,720.50 41,590,834.60
รวม 650,258,599.16 589,305,647.12

ภาระผ้กพัันข้างต้นเกิดำจากม้ลัค่าตามสััญญาจ้างก่อสัร้าง	ปรับปรุง	แลัะจัดำหาที่รัพัย์สัิน

•	 ภาระผูู้กพันติามสัญญาจัดซึ่ื�อจัดจ�างพัสดุและบริการอื�น ๆ
ณ์	วนัที่่�	30	กนัยายน	2564	แลัะ	2563	หน่วยงานมภ่าระผ้กพันัที่่�เกดิำจากสััญญาจดัำซืึ่�อจดัำจา้งพัสััดำแุลัะบรกิารอื�น	ๆ 		

จำาแนกตามระยะเวลัาของสััญญา	ดำังน่�
(หน่วย	:	บาที่)

2564 2563

ไม่เกิน	1	ปี 416,754.25 2,087,830.00
รวม 416,754.25 2,087,830.00

หมายเหติุ 17 หน่�สินท่�อาจเกิดข้ึ�น
ณ์	วันที่่�	30	กันยายน	2564	สัำานักงานศาลัปกครองม่หน่�สัินที่่�อาจเกิดำขึ�นจากการถ่้กฟ้้องร้องคดำ่	กรณ์่เก่�ยวกับ

สััญญาที่างปกครอง	จำานวน	2	คดำ่	จำานวนทีุ่นที่รัพัย์	94,663,967.84	บาที่	คดำ่อย้่ระหว่างการพัิจารณ์าของศาลัปกครอง
สั้งสัุดำ	ที่ั�ง	2	คดำ่

กรณ์่ดำังกลั่าวคด่ำยังไม่ถึ่งท่ี่�สุัดำ	 โดำยศาลัอาจจะพิัพัากษาเป็นอย่างอื�นไดำ้	 เช่น	 พัิพัากษายกฟ้้องหรือให้ผ้้ถ่้กฟ้้อง
ชำาระค่าเสั่ยหายพัร้อมดำอกเบ่�ยเป็นจำานวนเงินท่ี่�น้อยกว่าที่่�โจที่ก์ฟ้้องมาก็ไดำ้	 ที่ั�งน่�	 ฝ่ายบริหารไดำ้ใช้ดำุลัยพัินิจในการ
ประเมินผลัของคดำ่ท่ี่�ถ้่กฟ้้องแลั้ว	 แลัะเชื�อมั�นว่าเมื�อคดำ่ถึ่งที่่�สุัดำจะไม่ม่ความเส่ัยหายเกิดำขึ�นต่อฐานะการเงินแลัะผลัการ
ดำำาเนินงานของหน่วยงานอย่างม่สัาระสัำาคัญ
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หมายเหติุ 18 รายได�จากงบประมาณ
(หน่วย	:	บาที่)

2564 2563

รายได�จากงบประมาณปีปัจจุบัน
รายไดำ้จากงบเงินอุดำหนุน

ค่าใช้จ่ายบุคลัากร 1,894,273,300.00 1,881,541,700.00
ค่าใช้จ่ายดำำาเนินงาน 381,041,000.00 464,792,800.00
ค่าครุภัณ์ฑ์์	แลัะสัิ�งก่อสัร้าง 195,970,800.00 204,847,300.00

รายไดำ้จากงบกลัาง 294,325,834.15 274,300,554.10
รวมรายได�จากงบประมาณ 2,765,610,934.15 2,825,482,354.10

หมายเหติุ 19 รายได�จากการอุดหนุนและบริจาค
(หน่วย	:	บาที่)

2564 2563

รายไดำ้จากการช่วยเหลัือเพัื�อการดำำาเนินงานจากแหลั่งอื�น 1,374,936.63 2,357,027.97
รายไดำ้จากการบริจาค 34,487,820.70 9,866,556.20
รวมรายได�จากการอุดหนุนและบริจาค 35,862,757.33 12,223,584.17

หมายเหติุ 20 รายได�อื�น
(หน่วย	:	บาที่)

2564 2563

รายไดำ้ค่าธรรมเน่ยมการสัอบแข่งขันบุคคลัเป็นเจ้าหน้าที่่�ของรัฐ 948,306.60 2,084,105.30
รายไดำ้ค่าธรรมเน่ยมข้อม้ลัข่าวสัารของราชการ 1,940.00 6,474.00
รวมรายได�อื�น 950,246.60 2,090,579.30

หมายเหติุ 21 ค่าใช�จ่ายบุคลากร
(หน่วย	:	บาที่)

2564 2563

เงินเดำือน 1,099,608,030.79 1,054,767,051.89
ค่าลั่วงเวลัา 402,720.00 410,980.00
เงินประจำาตำาแหน่ง 147,060,092.58 141,299,245.10
ค่าจ้าง 6,279,122.16 7,065,248.61
ค่าตอบแที่นพันักงานราชการ 136,743,129.59 120,216,546.85
เงินช่วยค่าครองช่พั 4,659,581.50 4,815,884.23
เงินค่าตอบแที่นพัิเศษสัำาหรับตำาแหน่งพันักงานคดำ่ปกครอง 134,440,335.87 137,493,645.00
เงินสั่งเสัริมประสัิที่ธิภาพัการปฏิิบัติราชการที่่�ดำ่ของข้าราชการ	
ฝ่ายศาลัปกครอง

228,313,233.30 273,227,996.67

เงินค่าตอบแที่นพัิเศษของข้าราชการฝ่ายศาลัปกครอง 58,951,419.35 -
ค่ารักษาพัยาบาลั 94,983,162.06 97,062,045.77
เงินช่วยการศึกษาบุตร 5,149,218.75 5,564,705.75

 ส่วนท่�  ๔ รายงานการเง์น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศั. ๒๕๖๔114 รายงานประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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2564 2563

เงินช่วยเหลัือพัิเศษกรณ์่เสั่ยช่วิต 422,880.00 451,500.00
เงินชดำเชย	กบข. 19,223,423.39 18,290,911.45
เงินสัมที่บ	กบข. 28,835,135.47 27,436,367.20
เงินสัมที่บ	กสัจ. 134,038.80 131,036.70
เงินสัมที่บกองทีุ่นประกันสัังคม 4,032,601.00 5,286,484.00
เงินสัมที่บกองทีุ่นเงินที่ดำแที่น 347,464.00 289,738.00
ค่าเช่าบ้าน 25,855,451.37 27,555,728.37
ค่าใช้จ่ายบุคลัากรอื�น 189,827,610.23 175,786,852.45
รวมค่าใช�จ่ายบุคลากร 2,185,268,650.21 2,097,151,968.04

หมายเหติุ 22 ค่าบำาเหน็จบำานาญ
(หน่วย	:	บาที่)

2564 2563

บำานาญ 111,237,176.56 95,628,065.84
เงินช่วยค่าครองช่พั 2,622,214.85 2,728,843.24
บำาเหน็จ 295,408.00 1,765,547.20
บำาเหน็จตกที่อดำ 5,943,759.25 3,262,529.40
บำาเหน็จดำำารงช่พั 12,390,182.45 10,582,261.50
บำาเหน็จรายเดำือน 181,632.00 181,632.00
ค่ารักษาพัยาบาลั 12,418,907.69 10,909,545.56
เงินช่วยการศึกษาบุตร 158,221.00 196,150.00
เงินช่วยเหลัือพัิเศษกรณ์่เสั่ยช่วิต 330,473.88 104,912.49
รวมค่าบำาเหน็จบำานาญ 145,577,975.68 125,359,487.23

หมายเหติุ 23 ค่าติอบแทน
(หน่วย	:	บาที่)

2564 2563

ค่าตอบแที่นเฉพัาะงาน 850,850.00 603,583.00
ค่าตอบแที่นอื�น 1,569,460.00 1,910,376.00
รวมค่าติอบแทน 2,420,310.00 2,513,959.00

หมายเหติุ 24 ค่าใช�สอย
(หน่วย	:	บาที่)	

2564 2563

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 4,205,913.79 4,786,101.89
ค่าใช้จ่ายเดำินที่าง 5,268,892.37 8,249,898.03
ค่าซึ่่อมแซึ่มแลัะบำารุงรักษา 24,702,958.71 22,846,929.41
ค่าจ้างเหมาบริการ 72,782,493.32 73,463,189.51
ค่าจ้างที่่�ปรึกษา 175,000.00 227,000.00

 ส่วนท่�  ๔ รายงานการเง์น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศั. ๒๕๖๔ 115



2564 2563

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 13,296,242.00 13,177,670.00
ค่าเช่า 51,474,970.94 50,397,539.07
ค่าประชาสััมพัันธ์ 1,229,430.00 498,620.00
ค่าใช้สัอยอื�น 12,721,161.18 4,569,563.10
รวมค่าใช�สอย 185,857,062.31 178,216,511.01

หมายเหติุ 25 ค่าสาธารณูปโภค
(หน่วย	:	บาที่)

2564 2563

ค่าไฟ้ฟ้้า 44,414,457.10 43,989,972.99
ค่านำ�าประปา 1,999,286.70 2,110,996.03
ค่าโที่รศัพัที่์ 15,972,530.81 15,335,111.83
ค่าบริการสัื�อสัารแลัะโที่รคมนาคม 14,541,768.74 13,638,476.80
ค่าบริการไปรษณ์่ย์ 6,853,575.00 6,387,035.00
ค่าสัาธารณ์้ปโภคอื�น 558,540.00 558,540.00
รวมค่าสาธารณูปโภค 84,340,158.35 82,020,132.65

หมายเหติุ 26 ค่าเสื�อมราคาและค่าติัดจำาหน่าย
(หน่วย	:	บาที่)

2564 2563

อาคารแลัะสัิ�งปลั้กสัร้าง 182,473,822.85 177,007,564.09
ครุภัณ์ฑ์์ 116,885,962.08 137,254,086.21
สัินที่รัพัย์ไม่ม่ตัวตน 3,665,023.23 2,517,760.58
รวมค่าเสื�อมราคาและค่าติัดจำาหน่าย 303,024,808.16 316,779,410.88

หมายเหติุ 27 ค่าใช�จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
(หน่วย	:	บาที่)

2564 2563

ค่าใช้จ่ายอุดำหนุนเพัื�อการดำำาเนินงานอื�น
-	 ม้ลันิธิคอนราดำ	อาเดำนาวร์ 1,146,630.00 1,154,516.17
-	 สัำานักงานกองทีุ่นสันับสันุนการสัร้างเสัริมสัุขภาพั	(สัสัสั.) 228,306.63 1,202,511.80

รวมค่าใช�จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 1,374,936.63 2,357,027.97

หมายเหติุ 28 อื�น ๆ
สัำานักงานศาลัปกครอง	 ไดำ้ที่ำาบันทึี่กข้อตกลังการใช้ประโยชน์ในพัื�นที่่�อาคารศ้นย์ราชการเฉลิัมพัระเก่ยรติ		

80	พัรรษา	5	ธันวาคม	2550	(โครงการศ้นย์ราชการบริเวณ์ถ่นนแจ้งวัฒินะ	กรุงเที่พัมหานคร)	กับบริษัที่ธนารักษ์พััฒินา
สันิที่รพััย	์จำากดัำ	ตามบนัทึี่กฉบบัที่่�	6/2551	ลังวนัที่่�	30	มถิ่นุายน	2551	โดำยมพ่ัื�นที่่�การใชป้ระโยชนภ์ายในอาคาร	จำานวน	
56,540	ตารางเมตร	วงเงิน	9,592,416,731.04	บาที่	ประกอบดำ้วย	ค่าเช่าอาคาร	จำานวน	3,769,118,556.72	บาที่		
คา่บรกิาร	จำานวน	5,653,678,174.32	บาที่	มก่ำาหนดำเวลัา	30	ป	ีนบัแตว่นัที่่�	1	กรกฎาคม	2551	ถ่งึวนัที่่�	30	มถิ่นุายน	2581		

 ส่วนท่�  ๔ รายงานการเง์น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศั. ๒๕๖๔116 รายงานประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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แลัะค่าเช่าเฟ้อร์นิเจอร์	จำานวน	169,620,000.00	บาที่	ม่กำาหนดำเวลัา	5	ปี	นับแต่วันที่่�	1	กรกฎาคม	2551	ถ่ึงวันที่่�		
30	มถิ่นุายน	2556	เมื�อครบกำาหนดำเวลัาดำงักลัา่ว	กรรมสัทิี่ธิ�ในอาคารแลัะเฟ้อรน์เิจอรต์ามสัญัญาจะตกเปน็กรรมสัทิี่ธิ�ของ
กรมธนารกัษ	์กรณ์ค่รบกำาหนดำเวลัาของการเช่าเฟ้อรน์เิจอร	์กรมธนารกัษจ์ะสัง่มอบใหส้ัำานักงานศาลัปกครองเป็นผ้้ดำแ้ลั
รกัษาเฟ้อรน์เิจอรใ์นพัื�นท่ี่�ใชป้ระโยชนเ์อง	ซึ่ึ�งสัำานกังานศาลัปกครองไดำร้บัมอบเฟ้อรน์เิจอรแ์ลัว้เมื�อวนัที่่�	1	กรกฎาคม	2556		
การจ่ายเงินตามข้อตกลังดำังกลั่าว	กรมธนารักษ์ดำำาเนินการตั�งเบิกเงินงบประมาณ์จากกรมบัญช่กลัาง	แลัะนำาเงินจ่ายให้
กับบริษัที่ธนารักษ์พััฒินาสัินที่รัพัย์	จำากัดำ	แที่นสัำานักงานศาลัปกครอง	ตลัอดำอายุของบันที่ึกข้อตกลัง

ในปีงบประมาณ์	 2564	 กรมธนารักษ์ดำำาเนินการตั�งเบิกเงินงบประมาณ์จากกรมบัญช่กลัางไปแลั้ว		
เป็นเงิน	295,545,888.00	บาที่	ประกอบดำ้วย	ค่าเช่าอาคาร	จำานวน	118,218,355.20	บาที่	แลัะค่าบริการ	จำานวน	
177,327,532.80	บาที่

รายงานฐานะเง์นงบประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศั. 2564

รายการ
งบสุทธ์ี หลงัโอน

เปล่�ยนแปลง

เง์นกนัไวเ้บ์ก
เหล่�อมปี  

(การสำารองเง์น)
ใบส ั�งซ่ื้ �อ/
สญัญา เบ์กจ่าย คังเหล่อ

แผู้นงบประมาณ

แผู้นงาน : แผู้นงานบุคลากรภาครัฐ

 ผู้ลผู้ลิติ : รายการค่าใช�จ่ายบุคลาการภาครัฐ การจัดการข้องรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระข้องรัฐ

	 -	ค่าใช้จ่ายบุคลัากร 	1,894,273,300.00	 	-	 	-	 	1,894,273,300.00	 	-	

	 -	ค่าใช้จ่ายดำำาเนินงาน 	32,959,100.00	 	-	 	-	 	32,959,100.00	 	-	

แผู้นงาน : แผู้นงานพื�นฐานด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 ผู้ลผู้ลิติ : ผู้ลงานด�านการอำานวยความยุติิธรรมทางปกครอง

	 -	ค่าใช้จ่ายดำำาเนินงาน 	348,081,900.00	 	-	 	-	 	348,081,900.00	 	-	

	 -	ครุภัณ์ฑ์์	สัิ�งก่อสัร้าง 	195,970,800.00	 	-	 	-	 	195,970,800.00	 	-	

รวม  2,471,285,100.00  -  -  2,471,285,100.00  - 

รายงานฐานะเง์นงบประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศั. 2563

รายการ
งบสุทธ์ีหลงัโอน

เปล่�ยนแปลง

เง์นกนัไวเ้บ์ก
เหล่�อมปี  

(การสำารองเง์น)
ใบส ั�งซ่ื้ �อ/
สญัญา เบ์กจ่าย คังเหล่อ

แผู้นงบประมาณ

แผู้นงาน : แผู้นงานบุคลากรภาครัฐ

 ผู้ลผู้ลิติ : รายการค่าใช�จ่ายบุคลาการภาครัฐ การจัดการข้องรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระข้องรัฐ

	 -	ค่าใช้จ่ายบุคลัากร 	1,881,541,700.00	 	-	 	-	 	1,881,541,700.00	 	-	

	 -	ค่าใช้จ่ายดำำาเนินงาน 	97,890,000.00	 	-	 	-	 	97,890,000.00	 	-	

แผู้นงาน : แผู้นงานพื�นฐานด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 ผู้ลผู้ลิติ : ผู้ลงานด�านการอำานวยความยุติิธรรมทางปกครอง

	 -	ค่าใช้จ่ายดำำาเนินงาน 	366,902,800.00	 	-	 	-	 	366,902,800.00	 	-	

	 -	ครุภัณ์ฑ์์	สัิ�งก่อสัร้าง 	204,847,300.00	 	-	 	-	 	204,847,300.00	 	-	

รวม  2,551,181,800.00  -  -  2,551,181,800.00  - 
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2564 2563

รายไดำ้แผ่นดำินที่่�จัดำเก็บ

รายไดำ้แผ่นดำิน	-	นอกจากภาษ่ 	103,192,268.46	 	361,790,759.76	

รวมรายได�แผู้่นดินท่�จัดเก็บ  103,192,268.46  361,790,759.76 

รายไดำ้แผ่นดำินนำาสั่งคลััง 	19,582,638.30	 	23,339,963.02	

รายได�แผู้่นดินรอนำาส่งคลัง  83,609,630.16  338,450,796.74 

	 ปรับ	 รายไดำ้แผ่นดำินรอนำาสั่งคลััง 	83,609,630.16	 	338,450,796.74	

รายการรายได�แผู้่นดินสุทธิ  -  - 

สำานักงานศาลปกครอง
รายงานรายได้แผู่้นดิน
สัำาหรับปีสัิ�นสัุดำวันที่่�	30	กันยายน	2564

(หน่วย	:	บาที่)

รายได�แผู้่นดิน - นอกจากภาษ่ จำานวน 103,192,268.46 บาท ประกอบด�วย

2564 2563

รายไดำ้แผ่นดำินค่าคัดำสัำาเนาแลัะรับรองสัำาเนา 	951,565.00	 	1,073,192.00	

รายไดำ้ค่าธรรมเน่ยมศาลัแลัะค่าปรับ 	75,634,566.95	 	332,255,726.51	

รายไดำ้ค่าธรรมเน่ยมบังคับคดำ่ 	326,800.90	 	413,818.92	

รายไดำ้ค่าปรับผิดำสััญญา 	1,657,532.14	 	1,844,922.09	

รายไดำ้จากการขายที่รัพัย์สัิน 	2,410,000.00	 	239,793.00	

รายไดำ้ดำอกเบ่�ยเงินฝากธนาคาร 	14,836,284.71	 	19,977,936.33	

รายไดำ้เงินเหลัือจ่ายปีเก่า 	5,444,626.27	 	5,274,406.37	

รายไดำ้อื�น 	1,815,892.49	 	569,964.54	

รายไดำ้ค่าซึ่ื�อเอกสัารจัดำซึ่ื�อจัดำจ้าง 	115,000.00	 	141,000.00	

รวมรายได�แผู้่นดิน - นอกจากภาษ่  103,192,268.46  361,790,759.76 
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๔.	นครปฐม
๕.	สัมุที่รปราการ
๖.	สัมุที่รสัาคร
๗.	สัมุที่รสังคราม
๘.	พัระนครศร่อยุธยา
๙.	อ่างที่อง
๑๐.	สัิงห์บุร่

ท่ี่� ตั�งศาลัปกครอง ศัาลปกคัรองนคัรราชส่มา
ตั�งอย้	่ณ์	เลัขท่ี่�	๓๔๕	หม้ท่่ี่�	๖	ถ่นนมิตรภาพั	-	เล่ั�ยงเมือง	ตำาบลัหนองกระทีุ่ม่		
อำาเภอเมืองนครราชสั่มา	จังหวัดำนครราชสั่มา	๓๐๐๐๐	
ม่ตุลัาการศาลัปกครองปฏิิบัติหน้าที่่�รวม	๙	คน

ศัาลปกคัรองขั้อนแก่น
ตั�งอย้่	ณ์	เลัขที่่�	๓๓๓	หม้่ที่่�	๒	ถ่นนเหลั่านาดำ่	ตำาบลัเมืองเก่า	อำาเภอเมือง	
ขอนแก่น	จังหวัดำขอนแก่น	๔๐๐๐๐	
ม่ตุลัาการศาลัปกครองปฏิิบัติหน้าที่่�รวม	๘	คน

ศัาลปกคัรองพ์ษ์ณุโลก
ตั�งอย้่	ณ์	เลัขที่่�	๑๑๑	หม้่ที่่�	๘	ถ่นนพัิษณ์ุโลัก	-	นครสัวรรค์	ตำาบลัที่่าที่อง	
อำาเภอเมืองพัิษณ์ุโลัก	จังหวัดำพัิษณ์ุโลัก	๖๕๐๐๐	
ม่ตุลัาการศาลัปกครองปฏิิบัติหน้าที่่�รวม	๗	คน

ศัาลปกคัรองระยอง
ตั�งอย้่	 ณ์	 เลัขที่่�	 ๗๗๗	 ถ่นนสัุขุมวิที่	 ตำาบลัเนินพัระ	 อำาเภอเมืองระยอง	
จังหวัดำระยอง	๒๑๑๕๐	
ม่ตุลัาการศาลัปกครองปฏิิบัติหน้าที่่�รวม	๙	คน	

ศัาลปกคัรองนคัรศัร่ธีรรมราช
ตั�งอย้่	 ณ์	 เลัขที่่�	 ๕/๘	 หม้่ท่ี่�	 ๖	 ถ่นนนครศร่ธรรมราช	 -	 ร่อนพัิบ้ลัย์		
ตำาบลันาพัรุ	อำาเภอพัระพัรหม	จังหวัดำนครศร่ธรรมราช	๘๐๐๐๐	
ม่ตุลัาการศาลัปกครองปฏิิบัติหน้าที่่�รวม	๘	คน

ศัาลปกคัรองอุดิ์รธีาน่
ตั�งอย้่	ณ์	เลัขที่่�	๙๙๙	หม้่ที่่�	๗	ถ่นนที่างหลัวงแผ่นดำินหมายเลัข	๒	(ถ่นน
มิตรภาพั)	ตำาบลับ้านขาว	อำาเภอเมืองอุดำรธาน่	จังหวัดำอุดำรธาน่	๔๑๐๐๐
ม่ตุลัาการศาลัปกครองปฏิิบัติหน้าที่่�รวม	๗	คน	

ศัาลปกคัรองอุบลราชธีาน่
ตั�งอย้่	ณ์	เลัขที่่�	๔๔๔	หม้่ที่่�	๓	ถ่นนแจ้งสันิที่	ตำาบลัแจระแม	อำาเภอเมือง
อุบลัราชธาน่	จังหวัดำอุบลัราชธาน่	๓๔๐๐๐	
ม่ตุลัาการศาลัปกครองปฏิิบัติหน้าที่่�รวม	๘	คน

ศัาลปกคัรองเพชรบุร่
ตั�งอย้่	 ณ์	 เลัขท่ี่�	 ๙๘๐/๙๘	 ถ่นนเพัชรเกษม	 ตำาบลัชะอำา	 อำาเภอชะอำา	
จังหวัดำเพัชรบุร่	๗๖๑๒๐	
ม่ตุลัาการศาลัปกครองปฏิิบัติหน้าที่่�รวม	๕	คน

ศัาลปกคัรองนคัรสวรรคั ์
ตั�งอย้่	ณ์	 เลัขที่่�	๙/๙	หม้่ที่่�	๗	ตำาบลักลัางแดำดำ	อำาเภอเมืองนครสัวรรค์	
จังหวัดำนครสัวรรค์	๖๐๐๐๐	
ม่ตุลัาการศาลัปกครองปฏิิบัติหน้าที่่�รวม	๕	คน

ศัาลปกคัรองสุพรรณบุร่
ตั�งอย้่	 ณ์	 เลัขท่ี่�	 ๓๓๓	 ตำาบลัสันามชัย	 อำาเภอเมืองสัุพัรรณ์บุร่	 จังหวัดำ
สัุพัรรณ์บุร่	๗๒๐๐๐	
ม่ตุลัาการศาลัปกครองปฏิิบัติหน้าที่่�รวม	๕	คน	

ศัาลปกคัรองภูเก็ต้
ตั�งอย้่	ณ์	เลัขที่่�	๓๓/๓	หม้่ที่่�	๕	ตำาบลัไม้ขาว	อำาเภอถ่ลัาง	จังหวัดำภ้เก็ต	
๘๓๑๑๐	
ม่ตุลัาการศาลัปกครองปฏิิบัติหน้าที่่�รวม	๕	คน

ศัาลปกคัรองยะลา
ตั�งอย้่	ณ์	เลัขที่่�	๑๙๙	หม้่ที่่�	๑	ตำาบลัที่่าสัาป	อำาเภอเมืองยะลัา	จังหวัดำ
ยะลัา	๙๕๐๐๐	
ม่ตุลัาการศาลัปกครองปฏิิบัติหน้าที่่�รวม	๕	คน	

ศัาลปกคัรองกลาง
ตั�งอย้	่ณ์	เลัขที่่�	๑๒๐	หม้ท่ี่่�	๓	ถ่นนแจ้งวัฒินะ	แขวงทีุ่ง่สัองห้อง	เขตหลัักส่ั�	
กรุงเที่พัมหานคร	๑๐๒๑๐	
ม่ตุลัาการศาลัปกครองปฏิิบัติหน้าที่่�รวม	๙๓	คน

ศัาลปกคัรองเช่ยงใหม่
ตั�งอย้่	ณ์	เลัขที่่�	๓๓๓	ถ่นนโชตนา	ตำาบลัช้างเผือก	อำาเภอเมืองเช่ยงใหม่	
จังหวัดำเช่ยงใหม่	๕๐๓๐๐	
ม่ตุลัาการศาลัปกครองปฏิิบัติหน้าที่่�รวม	๑๐	คน

ศัาลปกคัรองสงขั้ลา
ตั�งอย้่	ณ์	เลัขที่่�	๑๑๑๑	หม้่ที่่�	๒	ถ่นนสังขลัา	-	เกาะยอ	ตำาบลัพัะวง	อำาเภอ
เมืองสังขลัา	จังหวัดำสังขลัา	๙๐๑๐๐
ม่ตุลัาการศาลัปกครองปฏิิบัติหน้าที่่�รวม	๗	คน
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ผ้้จัดำที่ำา

ท่�ปรกึษ์า :
นางสัมฤดำ่	ธัญญสัิริ	 เลัขาธิการสัำานักงานศาลัปกครอง
นายยุที่ธนา	ศร่ตระก้ลั รองเลัขาธิการสัำานักงานศาลัปกครอง

คัณะผูจ้ดัิ์ทำา : 
นางสัาวระดำาภัที่ร	จงธรรมคุณ์	 ผ้้อำานวยการสัำานักบริหารยุที่ธศาสัตร์
นางเกศรา	ศิริผลัสัมสัุข	 ผ้้อำานวยการกลัุ่มติดำตามแลัะประเมินผลั
นางสัาวนวพัร	ยรรยง	 เจ้าหน้าที่่�ศาลัปกครองชำานาญการพิัเศษ
นายที่ายาที่	ชมเชย	 เจ้าหน้าที่่�ศาลัปกครองชำานาญการพิัเศษ	
นางสัาวเสัาวภา	อักษรเนย่ม	 เจ้าหน้าที่่�ศาลัปกครองชำานาญการ
นางสัาวพัิชยา	อุดำมจิรภาสั		 เจ้าหน้าที่่�ศาลัปกครองปฏิิบัติการ
นางสัาวลัลัิลั	ธณ์ินกุลัจิรา	 พันักงานธุรการ

จดัิ์ทำาโดิ์ย :
สัำานักบริหารยุที่ธศาสัตร์	สัำานักงานศาลัปกครอง
เลัขที่่�	๑๒๐	หม้่ที่่�	๓	ถ่นนแจ้งวัฒินะ	แขวงทีุ่ง่สัองห้อง
เขตหลัักสั่�	กรุงเที่พัมหานคร	๑๐๒๑๐
โที่รศัพัที่์	๐	๒๑๔๑	๐๗๔๖-๙	โที่รสัาร	๐	๒๑๔๓	๙๘๑๕

พัิมพั์ที่่�	:
บริษัที่อมรินที่ร์พัริ�นติ�งแอนดำ์พัับลัิชชิ�ง	จำากัดำ	(มหาชน)
เลัขที่่�	๓๗๖	ถ่นนชัยพัฤกษ์	แขวงตลัิ�งชัน	เขตตลัิ�งชัน	กรุงเที่พัมหานคร	๑๐๑๗๐	
โที่รศัพัที่์	๐	๒๔๒๒	๙๐๐๐	แลัะ	๐	๒๘๘๒	๑๐๑๐
โที่รสัาร	๐	๒๔๓๓	๒๗๔๒	แลัะ	๐	๒๔๓๔	๑๓๘๕
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สำำ�นัักง�นัศ�ลปกครอง
เลขที่่� ๑๒๐ หมู่่�ที่่� ๓ ถนนแจ้้งวััฒนะ แขวังที่่�งสองห้อง เขตหลักส่� กรุ่งเที่พฯ ๑๐๒๑๐

โที่รุศััพที่์ ๐ ๒๑๔๑ ๑๑๑๑ 

www.admincourt.go.th สำำ�นักัง�นัศ�ลปกครอง
สายด่วนศาลปกครอง 

๑๓๕๕


