การดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ส านั กงานศาลปกครองมี การด าเนิน งานตามนโยบายการบริห ารทรัพยากรบุ คคล ประกอบด้ว ย
โครงการและงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในความรับผิดชอบของสานักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้
๑)
2)
๓)
๔)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

โครงการ/งาน
แผนสรรหาบุคลากรของสานักงานศาลปกครอง
แผนการทดแทนตาแหน่ง และแผนสืบทอดตาแหน่ง
ระบบพี่เลี้ยง
พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS)
งานเร่งรัดการคัดเลือกตุลาการศาลปกครอง
งานคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
งานปรับปรุงบทบาทภารกิจ โครงสร้างองค์กร
งานปรับปรุงระบบประเมินการบริหารผลงาน
โครงการพัฒนาบุคลากรของศาลปกครองเพื่อทาหน้าที่ล่ามในกระบวนการยุติธรรม
ทางปกครอง
งานปรับเกลี่ยอัตรากาลังพนักงานคดีปกครองเพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานตุลาการ
ในการพิจารณาพิพากษาคดี

หน้า
1
2
3
4
5
6
9
7
11
13

โครงการและงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ของศาลปกครอง
หลักการและเหตุผล แผนแม่ บ ทศาลปกครอง ฉบั บ ที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ กลยุทธ์ที่ ๔.๓ ปรับโครงสร้างและพัฒนาระบบ
บริหารกาลังคนให้สอดคล้องกับพลวัตขององค์กร ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมหลักที่สาคัญ (Flagship) เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติประการหนึ่ง คือ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
ศาลปกครอง ในการนี้ สานักบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงได้กาหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย
๑) แผนสรรหาบุค ลากรของสานักงานศาลปกครอง โดยให้ ความส าคัญในการ
จัดเตรียมบุคลากร โดยเน้นการสรรหาบุคลากรเพื่อให้ได้ทั้งคนดีและคนเก่ง แต่เนื่องจากในสถานการณ์ด้าน
อัตรากาลังในปัจจุบันจานวนบุคลากรบางหน่วยงานไม่สัมพันธ์กับปริมาณงานในความรับผิดชอบและขาด
แคลนบุคลากรในตาแหน่งที่สาคัญ เช่น ตาแหน่งผู้อานวยการสานัก ผู้เชี่ยวชาญระดับสานัก ผู้อานวยการกลุ่ม/
ศูนย์ และหัว หน้ าทีม โดยเฉพาะในอีก ๕ ปีข้างหน้าจะมีผู้ ดารงตาแหน่งดังกล่ าวเกษียณอายุราชการเป็น
จานวนค่อนข้างมาก ประกอบกับเพื่อให้สอดคล้องกับแผนสรรหาตุลาการศาลปกครองสูงสุดและตุลาการ
ประจาศาลปกครองชั้นต้น รวมถึงการเปิดที่ทาการศาลปกครองในภูมิภาคในอนาคต
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถสรรหาบุคลากรได้เหมาะสมหรือทดแทนเพิ่มเฉพาะกรณีที่มีความจาเป็นภายใต้
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มสถานการณ์ในอนาคตอย่าง
ต่อเนื่อง
เป้าหมาย มีแผนสรรหาบุคลากรของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕
ผลที่คาดว่าจะได้รับ สานักงานศาลปกครองมีกรอบกากับทิศทางในการดาเนินการสรรหาบุคลากรภายใต้
ชื่อโครงการ/กิจกรรม “แผนสรรหาบุคลากรของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ –
๒๕๖๕ ” ได้ อ ย่ า งเพี ย งพอและทั น ต่ อ สถานการณ์ และได้บุ ค ลากรที่มี ค วามรู้ ความสามารถ ทัก ษะ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานตรงตามตาแหน่งภายใต้งบประมาณที่มีจากัด
แผนการดาเนินงาน
การจัดทาแผนสรรหาบุคลากรของสานักงานศาลปกครองประจาปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕
๑) ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๒) จัดทาร่างแผนสรรหาบุคลากรของสานักงานศาลปกครอง
๓) เสนอแผนสรรหาบุคลากรฯต่อเลขาธิการสานักงานศาลปกครอง

-2๒) แผนการทดแทนตาแหน่ง และแผนสืบทอดตาแหน่ง ในระยะเวลาที่ผ่านมา
สานักงานศาลปกครองได้มีการศึกษาระบบการทดแทนตาแหน่ง (Replacement System) และระบบการสืบ
ทอดตาแหน่ง (Succession System) ของบุคลากรสานักงานศาลปกครอง ได้วางแนวทางและวิธีการในการ
จัดเตรียมบุคลากรไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพสามารถเป็นว่ าที่ผู้ทดแทนตาแหน่ง (Replacer)
และผู้สืบทอดตาแหน่ง (Successor) สาคัญในอนาคตขององค์กร แต่ยังพบปัญหาอุปสรรคในการเตรียมความ
พร้อมในการนาแผนงานไปสู่การปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการ วิธีการ และข้อติดขัดในเรื่อง
ของกฎหมาย กฎ ระเบียบ อย่างไรก็ดี สานักงานศาลปกครองเล็งเห็นถึงความสาคัญในการจัดทาระบบการ
ทดแทนตาแหน่ง (Replacement System) และระบบการสืบทอดตาแหน่ง (Succession System) เพื่อให้ได้
บุคลากรที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะตรงตามที่องค์กรต้องการ จึงได้ดาเนินโครงการ
ขับเคลื่อนระบบสืบทอดตาแหน่ง (ระยะที่ ๒) เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสานักงานศาลปกครองเข้ าสู่
ตาแหน่งที่สูงขึ้นตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพต่อไป
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีแนวทางและวิธีการในการจัดทาแผนการทดแทนตาแหน่ง และแผนสื บทอดตาแหน่งที่
ชัดเจนและสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และสานักงานศาลปกครองได้ผู้ทดแทนตาแหน่ง
และผู้สืบทอดตาแหน่งที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสานักงานศาลปกครอง
เป้าหมาย มี ผู้ ทดแทนตาแหน่ ง (Replacer) และผู้ สื บทอดตาแหน่ง (Successor) ที่มีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการขององค์กร
ผลที่คาดว่าจะได้รับ สานักงานศาลปกครองมีกระบวนการทดแทนตาแหน่งและสืบทอดตาแหน่งที่เป็น
ระบบและมีความต่ อเนื่ อง และบุ คลากรกลุ่ มเป้ าหมาย (ว่าที่ผู้ ทดแทนตาแหน่ง/ว่าที่ ผู้ สื บทอดตาแหน่ง )
ได้รั บการส่ งเสริ มให้ มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งส าคัญของ
สานักงานศาลปกครอง
แผนการดาเนินงาน
ปรับปรุงแนวทางและวิธีการจัดทาแผนการทดแทนตาแหน่ง และแผนสืบทอดตาแหน่ง
1) ทบทวนแนวทางและวิธีการจัดทาแผนการทดแทนตาแหน่ง และแผนสืบทอดตาแหน่ง
2) ปรับปรุงแก้ไขแนวทางและวิธีการดาเนินงาน
๓) ดาเนินการตามแนวทางและวิธีการที่ได้รับอนุมัติแล้ว
๔) ติดตามและประเมินผลการดาเนินการและปัญหาอุปสรรค

-3๓) ระบบพี่เลี้ยง แนวทางการนาระบบพี่เลี้ยงมาใช้เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากร
สานักงานศาลปกครองเพื่อสั่งสมประสบการณ์ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพศาลปกครอง โดยพบว่า
บุ คลากรของส านั กงานศาลปกครองเริ่ มประสบปั ญหาความแตกต่างของช่ องว่ างระหว่ างวั ย (Generation)
เนื่องจากบุคลากรแต่ละช่วงวัยมีคุณลักษณะและวิธีการทางานแตกต่างกันจึงไม่สามารถปรับตัวในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันได้ดีเท่าที่ควร อีกทั้งบุคลากรในแต่ละช่วงวัยจึงขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ทาให้บุคลากรที่
เข้ามาใหม่จึ งขาดการสั่ งสมประสบการณ์รวมทั้งขวัญและกาลั งใจในการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากรของ
สานักงานศาลปกครองจึงจาเป็นต้องมีการเรียนรู้และเข้าใจถึงธรรมชาติของคนรุ่นใหม่ปรับกลยุทธ์และวิธีการ
บริหารจัดการในการพัฒนาให้บุคลากรสามารถปรับตัวในการทางานร่วมกัน ปัญหาดังกล่าวสามารถป้องกันและ
แก้ไขได้ด้วยระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) โดยกาหนดให้แต่ละหน่วยงานมี “พี่เลี้ยง” (Mentor) เพื่อช่วยส่งเสริม
แนะนา สนับสนุน ให้คาปรึกษา และสามารถพัฒนาบุคลากรที่เข้ามาใหม่ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถปรับตัวให้
เข้ากับเพื่อนร่วมงานและวัฒนธรรมองค์กร ทาให้บุคลากรเกิดความประทับใจ มีความสุขในการทางาน และเกิด
ความผูกพันกับองค์กร
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีแนวทางการนาระบบพี่เลี้ยงมาใช้เตรียมความพร้อมบุคลากรสานักงานศาลปกครอง
ในการสั่งสมประสบการณ์ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพรวมทั้งเสริมสร้างและหล่อหลอมวัฒนธรรม
(TRUST) ให้บุคลากรเกิดความผูกพันกับสานักงานศาลปกครองอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
มี แ นวทางในการน าระบบพี่ เ ลี้ ย งมาใช้ เ ตรี ย มความพร้ อ มบุ ค ลากรส านั ก งาน
ศาลปกครองในการสั่งสมประสบการณ์ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ . บุคลากรสานักงานศาลปกครองได้มีแนวทางในการสั่งสมประสบการณ์ตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพตามแนวทางที่สานักงานศาลปกครองกาหนด รวมทั้งวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST)
ได้รับการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบและเกิดความยั่งยืน
แผนการดาเนินงาน
รายงานการศึกษาแนวทางการนาระบบพี่เลี้ยงมาใช้เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสานักงานศาลปกครองเพื่อสั่ง
สมประสบการณ์ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
๑) กาหนดกรอบแนวทางการศึกษาฯ
๒) ศึกษารวบรวมข้อมูล หลักเกณฑ์ แนวคิดในการนาระบบพี่เลี้ยงของหน่วยงานอื่นมาปรับใช้ใน
สานักงานศาลปกครอง
๓) ร่างแนวทางการนาระบบพี่เลี้ยงมาใช้ในสานักงานศาลปกครอง
๔) เสนอแนวทางการนาระบบพี่เลี้ยงฯต่อเลขาธิการสานักงานศาลปกครอง

-4๔) พัฒนาระบบสารสนเทศทรั พยากรบุคคล (DPIS) จากสานักงาน ก.พ. มาใช้
ประกอบการดาเนินการสนับสนุนและประยุกต์การปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของศาลปกครอง
และสานักงานศาลปกครอง เพื่อให้สอดคล้องกับฐานข้อมูลในระบบราชการโดยองค์รวม รวมทั้งเพื่อให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โดยใช้ประโยชน์จากระบบดังกล่าวในการบริหารจัดการข้อมู ลและการให้บริการ
ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกสานักงานศาลปกครอง ทั้งนี้ เพื่อให้มีการนาข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทศาลปกครอง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตลอดจนแผนแม่บทศาลปกครอง
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลถูกนาไปใช้ประโยชน์ได้ทุกมิติ
โดยเฉพาะการนาไปเป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารสานักงานศาลปกครองด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมาย
หน่วยงานสามารถเรียกใช้ข้อมูลบุคลากรจากระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) เพื่อ
ใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลระดับหน่วยงานได้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถเรี ย กใช้ ข้ อ มู ล บุ ค ลากรจากระบบสารสนเทศทรั พ ยากรบุ ค คล (DPIS)
เพื่อนาไปเป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารสานักงานศาลปกครองด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เช่น การวางแผนอัตรากาลัง การสรรหาบุคลากร และการบริหารจัดการบุคลากรภายในแต่ละหน่วยงานได้
แผนการดาเนินงาน
พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS)
๑) สารวจความต้องการของหน่วยงานเกี่ยวกับการเรียกใช้ข้อมูลบุคลากรจากระบบฯ
๒) ปรับปรุงและพัฒนาระบบฯ เพื่อจัดทารายงานและการเชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรจากระบบฯ
๓) ทดสอบการเรียกใช้ข้อมูลจากระบบฯ และจัดทาคู่มือการเรียกใช้ข้อมูล
๔) รายงานสรุปผลการพัฒนาการเรียกใช้ข้อมูลจากระบบฯ

-5โครงการ/กิจกรรม งานเร่งรัดการคัดเลือกตุลาการศาลปกครอง
หลักการและเหตุผล ตามที่ศาลปกครองได้ให้ความสาคัญกับการอานวยความยุติธรรมเกี่ยวกับข้อพิพาท
ทางปกครองโดยมุ่งให้เกิดความสมดุลในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการดาเนินงานของรัฐ
เพี่อประโยชน์สาธารณะ โดยแผนแม่บทศาลปกครอง (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ได้กาหนดวิสัยทัศน์
ที่มุ่งเน้นการอานวยความยุติธรรมทางปกครองด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม ทันสมัย เสริมสร้างธรรมาภิบาล
ในสังคม และเป็นองค์กรชั้นนาระดับสากล โดยมียุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
คดีปกครอง ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม ด้านการพัฒนาศาลปกครองอัจฉริยะ ด้ านการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และด้านการยกระดับความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ การวิจัย
และการพัฒนานวัตกรรม :ซึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้กาหนดกลยุทธ์การปรับโครงสร้างและการ
พัฒนาระบบบริหารกาลังคนให้สอดคล้องกับพลวัตขององค์กร และโดยที่ปัจจุบันศาลปกครองได้ขยายโอกาส
การเข้าถึงการบริการของศาลโดยการเปิดศาลปกครองในภูมิภาคเพิ่มให้ครอบคลุมประชาชนมากยิ่งขึ้นเป็นผล
ให้ปริมาณคดีที่คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาคดีของศาลปกครองมีจานวนและมีความหลากหลาย ประกอบกับ
นโยบายการเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีค้างและคดีรับเข้าใหม่ให้ได้รับการพิจารณาพิพากษาคดีแล้วเสร็จ
ภายในกรอบมาตรฐานที่กาหนด ดังนั้นศาลปกครองจึงจาเป็นต้องจัดทาแผนสรรหาตุลาการศาลปกครอง
สูงสุด และตุลาการประจ าศาลปกครองชั้น ต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ เพื่อให้ มีการจัด
อัตรากาลังของตุลาการได้สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณคดีและเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายแก่
คู่กรณีได้ทันกาลและมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีกาหนดการและแนวทางในการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด และตุลาการประจาศาลปกครองชั้นต้น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ที่ชัดเจน
เป้าหมาย
เพื่อให้มีการจัดอัตรากาลังของตุลาการได้สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณคดีและเป็น
การเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายแก่คู่กรณีได้ทันกาลและมีประสิทธิภาพ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ศาลปกครองสามารถดาเนินการคัดเลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุด และตุลาการ
ประจาศาลปกครองชั้นต้นได้ตามแผนที่กาหนด เพื่อให้ศาลปกครองมีจานวนตุลาการศาลปกครองเมื่อสิ้นสุด
แผนแม่บทศาลปกครอง (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ได้ตามกรอบอัตรากาลังที่กาหนด
แผนการดาเนินงาน
๑) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอน ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินสรรหาตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุด และตุลาการประจาศาลปกครองชั้นต้น (รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอน ปัญหา
อุปสรรค)
๒. จัดทาข้อเสนอแนวทางและวิธีการสรรหาตุลาการศาลปกครองสูงสุด และ
ตุลาการประจาศาลปกครองชั้นต้น (ยกร่างข้อเสนอแนวทางและวิธีการ)
๓) จัดทาแผนการสรรหาตุลาการศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ –
๒๕๖๕ (จัดทาแผนการสรรหาตุลาการศาลปกครองเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง)

-6ชื่อโครงการ/กิจกรรม งานคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
หลักการและเหตุผล นโยบายการเร่ งรั ดการพิจ ารณาพิพากษาคดีค้า งและคดีรับ เข้า ใหม่ใ ห้ ได้รั บการ
พิจารณาพิพากษาคดีแล้วเสร็จภายในกรอบมาตรฐานที่กาหนด ดังนั้นศาลปกครองจึงจาเป็นต้องจัดทาแผนสรร
หาตุลาการศาลปกครองสูงสุด และตุลาการประจาศาลปกครองชั้นต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕
เพื่ อ ให้ มี การจั ด อั ตราก าลั ง ของตุล าการได้ส อดคล้ องเหมาะสมกั บปริ มาณคดี แ ละเป็ นการเยี ยวยาความ
เดือดร้อนเสียหายแก่คู่กรณีได้ทันกาลและมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
ดาเนินการตามมติ ก.ศป. ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุดแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ หรือตามที่ ก.ศป. เห็นชอบ
แผนการดาเนินงาน
๑. การรับสมัคร ๑.๑ ประกาศรับสมัคร ๑.๒ รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
๒. การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
๒.๑ ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
๒.๒ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
๓. การประเมินประสบการณ์ในการทางานหรือผลงานฯ
๓.๑ การประเมินประสบการณ์ในการทางานหรือผลงาน
๓.๒ ประกาศผลการประเมินตรวจสอบประวัติและบุคคลอ้างอิง
๔. การตรวจสอบประวัติและบุคคลอ้างอิง
๕. การสอบสัมภาษณ์
๕.๑ สอบสัมภาษณ์
๕.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการตรวจสุขภาพ

-7ชื่อโครงการ/กิจกรรม งานปรับปรุงบทบาทภารกิจ โครงสร้างองค์กร
หลักการและเหตุผล สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ศาลปกครองได้ประกาศใช้แผนแม่บท
ศาลปกครองระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนแม่บทศาลปกครอง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
เป็นกรอบและทิศทางการพัฒนาศาลปกครองและสานักงานศาลปกครองให้สอดรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลง
ที่สาคัญของประเทศไทยในอนาคต ประกอบกับนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของศาลปกครอง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กาหนดกรอบการดาเนินงานในระยะเร่งด่วนของศาลปกครองและสานักงาน
ศาลปกครองในประเด็นการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างองค์กรของสานักงานศาลปกครองให้มี
ความทันสมัย กะทัดรัด มีระบบการทางานที่คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความจาเป็นเร่งด่วนตามภารกิจ
การขับเคลื่อนการดาเนินงานของศาลปกครอง รวมทั้งเร่งรัดให้มีการปรับเกลี่ยอัตรากาลังพนักงานคดีปกครอง
ให้ปฏิบัติหน้าที่ในงานช่วยเหลือตุลาการในการพิจารณาคดีปกครองให้สอดคล้องกับภารกิจเร่งรัดการพิจารณา
พิพากษาคดีปกครอง ประกอบกับโครงสร้างและอัตรากาลังของสานักงานศาลปกครองที่ได้ดาเนินการปรับปรุง
ครั้ งล่ า สุ ด เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ ล่ ว งเลยมาระยะเวลาหนึ่ ง แล้ ว รวมทั้ งผลจากการสอบทานอั ตรากาลั ง
ในตาแหน่งพนักงานคดีปกครองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการคดี และงานธุรการศาล โดยเฉพาะ
หน่ ว ยงานในกลุ่ ม ภารกิ จ ด้ า นการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ป กครอง ( ๑๓ ส านั ก งานศาล) ซึ่ ง ด าเนิ น การ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา พบว่า การบริหารและการใช้อัตรากาลังไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทั้ง
ปริมาณคดีที่เปลี่ยนแปลง การจัดแบ่งองค์คณะซึ่งมีผลให้ต้องพิจารณาปรับสัดส่วนการจัดสรรพนักงานคดี
ปกครองช่วยงานตุลาการศาลปกครองให้ส อดคล้องกับปริมาณคดี การเปิดทาการศาลปกครองในภูมิภาค
เพิ่มขึ้น (ปัจจุบันเป็น ๑๖ สานักงานศาล) เป็นต้น รวมทั้งบริบทของหน่วยงานในกลุ่มภารกิจด้านวิชาการคดี
ปกครองและเสริ ม สร้ า งการปฏิ บั ติ ร าชการที่ ดี และกลุ่ ม ภารกิ จ ด้า นบริ ห ารจั ดการองค์ ก าร (๑๕ ส านั ก
๒ วิทยาลัย) ซึ่งมีภารกิจเพิ่มขึ้นและบางส่วนที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ ข้อเสนอการพัฒนาระบบการแจ้งสิทธิตาม
กฎหมายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้น ข้อเสนอการจัดตั้งสถาบันกฎหมายมหาชนด้าน
สิ่งแวดล้อม การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลศาลปกครอง และโดยเฉพาะในบริบทการพัฒนา เชื่อ มโยง และนาระบบ
ดิจิ ทัล เข้า มาใช้ ในทุ กระบบงานของส านั กงานศาลปกครองเพื่อให้ รองรับการขั บเคลื่ อนประเทศเข้ าสู่ ยุ ค
Thailand ๔.๐ ซึ่งบริบทดังกล่าวจึงเห็นควรให้ต้องพิจารณาดาเนินการสอบทานภารกิจ โครงสร้าง และ
อัตรากาลังในภาพรวมของสานักงานศาลปกครอง เพื่อจะได้เสนอแนวทางการปรับปรุงภารกิจ โครงสร้าง และ
อัต ราก าลั ง บุ ค ลากรส านั ก งานศาลปกครองให้ มี ค วามเหมาะสม สอดคล้ อง และสามารถขั บ เคลื่ อ นการ
ดาเนินงานตามแผนแม่บทศาลปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ ให้สานักงานศาลปกครองและทุกหน่วยงานในสานักงานศาลปกครองมีกรอบภารกิจที่ชัดเจน เหมาะสม
และสอดคล้องกับการดาเนินงานตามแผนแม่บทศาลปกครองระยะ ๒๐ ปี
๒. เพื่อให้สานักงานศาลปกครองและทุกหน่วยงานในสานักงานศาลปกครองมีโครงสร้างและอัตรากาลังที่
ชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับการดาเนินงานตามแผนแม่บทศาลปกครองระยะ ๒๐ ปี
เป้าหมาย
๑. ผลการสอบทาน วิเคราะห์ภารกิจ โครงสร้าง และอัตรากาลังของทุกหน่วยงานในสานักงานศาลปกครอง
(๑๖ สานักงานศาล ๑๕ สานัก ๒ วิทยาลัย ๑ กลุ่มช่วยฯ)
๒. ประกาศการปรับปรุงภารกิจ โครงสร้าง และอัตรากาลังของสานักงานศาลปกครอง (ฉบับปรับปรุง) ที่มี
ความเหมาะสม ชัดเจน และสอดคล้องกับแผนแม่บทศาลปกครองระยะ ๒๐ ปี เสนอเลขาธิการสานักงานศาล
ปกครอง และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
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ในทุกประเภทตาแหน่งที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ ลักษณะการปฏิบัติงาน และสามารถรองรับการ
ดาเนินงานตามแผนแม่บทศาลปกครองระยะ ๒๐ ปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๑ – พฤษภาคม ๒๕๖๒
แผนการดาเนินงาน
๑. ศึกษา วิเคราะห์ สอบทาน ภารกิจ โครงสร้างและอัตรากาลังของหน่วยงานในสานักงาน
ศาลปกครองศึกษา วิเคราะห์ สอบทาน ภารกิจ โครงสร้างและอัตรากาลัง
๒. จัดตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการสอบทาน ปรับปรุงภารกิจ โครงสร้าง และอัตรากาลังบุคลากร
สานักงานศาลปกครอง จานวน ๓ คณะ
๓. ประสานรวบรวมและติดตามข้อมูลการสอบทานภารกิจ โครงสร้าง อัตรากาลังจากทุกหน่วยงาน รวมทั้งรับ
ฟังความคิดเห็นและข้อสังเกตรวบรวมและติดตามข้อมูลการสอบทานภารกิจ โครงสร้าง อัตรากาลังจาก
ทุกหน่วยงาน
๔. ประชุมคณะทางานฯ ในหน่วยงานด้านคดีปกครองและในหน่วยงานด้านสนับสนุน เพื่อพิจารณาทบทวน
และจัดทาข้อเสนอการปรับปรุงภารกิจฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ประชุมคณะทางานฯ ในหน่วยงาน
ด้านคดีปกครองและในหน่วยงานด้านสนับสนุน
๕. จัดการประชุมคณะกรรมการฯ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทศาลปกครอง เพื่อพิจารณาข้อเสนอการปรับปรุง
ภารกิจฯ ทั้งสองคณะประชุมคณะกรรมการฯ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทศาลปกครอง
๖. เสนอสรุปผลการปรับปรุงภารกิจฯ ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ก.บ.ศป. และ ก.ขป. เพื่อโปรด
พิจารณาสรุปผลการปรับปรุงภารกิจฯ ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ก.บ.ศป. และ ก.ขป.
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งานปรับปรุงระบบประเมินการบริหารผลงาน

หลักการและเหตุผล สื บ เนื่ อ งจากพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๘๔ กาหนดให้ ก.ขป. มีอานาจออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับ
การบริ ห ารงานบุ ค คลและการด าเนิ น การอื่ น ของส านั ก งานศาลปกครอง และมาตรา ๑๐๔ ก าหนดว่ า
ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามมาตรา ๘๔ ให้นากฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับกับ ข้าราชการฝ่ายปกครองโดยอนุโลม ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ วางหลักการปฏิบัติราชการ ว่าต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อการกิจของรัฐ
ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า โดยมาตรา ๗๖ กาหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของผู้ ใต้บั ง คับ บั ญชา เพื่อใช้ป ระกอบการพิจารณาแต่งตั้ง และเลื่ อนเงินเดือ นรวมถึง การเพิ่มพู น
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายและวิสัยทัศน์ที่ต้องการพลิกโฉม
ประเทศภายใต้ ยุ ค “ Thailand ๔.๐ ” โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การน านวั ต กรรมและเทคโนโลยี ที่ มี อ ยู่ ม า
ประยุ กต์ใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ด รวมทั้ง จะต้อ งสร้า งระบบดิจิ ทัล ในภาครั ฐ ออกแบบและพัฒ นากลไก
ระบบงาน การบริการ หรือรูปแบบการดาเนินงานขององค์กร (Service and Work Process Redesign)
พัฒนา ยกระดับวิธีคิด วิธีการทางาน เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ ด้วยการจัดระเบียบการปฏิบัติ
ราชการ การบริหารงานต่างๆ ให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปฏิรูประบบการทางานโดยการนาเทคโนโลยี
มาใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรมนุษ ย์ ด้ า นการเสริ ม สร้ า งและรั กษาประสิ ท ธิ ภ าพ
ด้านการปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในสภาวการณ์ของโลกปัจจุบัน
ที่ยุคเทคโนโลยีดิจิ ทัล เข้ามามีบทบาทในระบบราชการ บุคลากรของสานักงานศาลปกครองจะต้องคิดค้น
ออกแบบ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับการทางานเพื่อยกระดับการปฏิบัติราชการ
ให้มีประสิทธิภาพในสภาวการณ์ที่ข้อมูลข่าวสารมีการเปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงกันตลอดเวลา การวางระบบ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ จึ งเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์กรบรรลุ เป้าหมายที่ตั้งไว้ และทรัพยากร
ที่มีค่าที่สุดอันได้แก่ความรู้ความสามารถของบุคลากรจึงเป็นสิ่งที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งและสาคัญที่สุดที่จะช่วย
นาพาองค์กรให้ผ่านพ้นอุปสรรคและนาไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์กรตามที่มุ่งหวังไว้ ดังนั้นองค์กรจะต้องดาเนินการ
พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับโลกยุค Thailand ๔.๐ และแนวทางการบริหาร
ทรั พยากรมนุ ษย์ ภาครั ฐ แบบใหม่ การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้ เหมาะสม สอดรับกับความต้องการ
เพิ่มศั กยภาพของบุ คลากรให้ เกิด ความภูมิใ จในตนเอง พร้อ มผลั ก ดันการท างานและเป็น กาลั งส าคัญแก่
สานักงานศาลปกครอง จึงเป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการ
นาเทคโนโลยีมาหลอมรวมกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดทาและประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคลของสานักงานศาลปกครอง
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสานักงานศาล
ปกครอง จึงมีความจาเป็น และมีความสาคัญในแง่ของการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร โดยมีเป้าหมายให้องค์กรบรรลุพันธกิจ เป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยในการจัดทา
ระบบครั้งนี้จะดาเนินการพัฒนาเทคโนโลยีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในส่วนของการจัดทาข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ การติดตามผลงานระหว่างรอบการประเมิน การวัดผลการปฏิบัติราชการและสมรรถนะ
ของผู้ปฏิบัติงานเมื่อสิ้นรอบการประเมิน การวางแผนการพัฒนารายบุคคลเพื่อเสริมจุดแข็งและแก้ไขจุดอ่อน
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บริ หารทรั พยากรมนุษย์ อีกทั้งสามารถใช้ดาเนินการวัดผลการปฏิบัติราชการได้รวดเร็ว ประหยัด คุ้มค่า
ลดการใช้ทรั พยากร ลดข้อจ ากั ดในการจั ดเก็บและเข้าถึงข้อมูล ทั้งในแง่พื้นที่เวลา และเกิดประสิ ทธิภ าพ
ประสิทธิผลสูงสุด
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้สานักงานศาลปกครองมีเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการที่เหมาะสม สอดคล้องกับยุค Thailand ๔.๐ และแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐแนวใหม่
๒. เพื่อให้ สานั กงานศาลปกครองมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการทีมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว คุ้มค่า ลดต้นทุนและประหยัดทรัพยากร การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ เข้าถึงข้อมูลได้
รวดเร็ว ป้องกันการสูญหายของข้อมูล
๓. เพื่อช่วยให้บุคลากรในสานักงานศาลปกครองมีทักษะในการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติราชการมากขึ้น
เป้าหมาย
สานักงานศาลปกครองมีระบบการจัดทาและประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. สานักงานศาลปกครองมีเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่
เหมาะสม สอดคล้องกับยุค Thailand ๔.๐ และแนวทางการบริหารบุคลากรภาครัฐแนวใหม่
๒. ส านั กงานศาลปกครองมีร ะบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการที่มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว คุ้มค่า ลดต้นทุนและประหยัดทรัพยากร การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ เข้าถึงข้อมูลได้
รวดเร็ว ป้องกันการสูญหายของข้อมูล
๓. บุคลากรในสานักงานศาลปกครองมีทักษะในการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๑ – สิงหาคม ๒๕๖๒
แผนการดาเนินงาน
๑. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดทาและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลของส่วนราชการอื่น)
๒. วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบการจัดทาและประเมินผลการปฏิบัติราชการทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดาเนินการร่วมกับ สวส.)
๓. ทดลองการใช้งานระบบปรับปรุงระบบการจัดทาและประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ
๔. สรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคการใช้งานระบบฯ และปรับปรุงระบบการจัดทาและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการฯ
๕. รายงานผลการจัดทาและประเมินการปฏิบัติราชการระดับบุคคลต่อผู้บริหารสานักงานศาลปกครอง
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โครงการพัฒนาบุคลากรของศาลปกครองเพื่อทาหน้าที่ล่ามในกระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครอง

หลักการและเหตุผล การล่ามเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง
เป็นภารกิจที่มีขอบเขตกว้างขวาง ครอบคลุมการล่ามในลักษณะต่างๆ ได้แก่ การล่ามในการติดต่อประสานงาน
และให้บริการงานธุรการศาล การอานวยความสะดวกในการรับฟ้องและให้คาปรึกษาแนะนา การสนับสนุน
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรม
ทางปกครอง รวมทั้ ง ยั ง เป็ น การเสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งศาลปกครองและหน่ ว ยงานจาก
ต่ า งประเทศซึ่ ง น าไปสู่ ก ารยกระดั บ ศาลปกครองให้ เ ป็ น องค์ ก รศู น ย์ ก ลางของความร่ ว มมื อ
ในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยผู้บริหารศาลปกครองได้ให้ความสาคัญกับการล่ามด้านกฎหมาย
ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุมการล่ามในการบรรยายทางวิชาการด้านกฎหมาย การล่ามในการเสวนาทางวิชาการ
ด้านกฎหมาย การล่ ามในการศึกษาดูงานของคณะตุล าการศาลปกครองในโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงาน
ต่างประเทศภายใต้หลักสูตรต่างๆ และคาเชิญจากรัฐ บาล องค์กร/หน่วยงานจากต่างประเทศ อย่างไรก็ดี
จากการดาเนิน การล่ามของส านักงานศาลปกครองที่ผ่านมาปรากฏว่ายังมีข้อจากัดในการล่ามให้ มีเนื้อหา
ที่ถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งการใช้ศัพท์ทางวิชาการด้านกฎหมายที่สอดคล้องกับศัพท์ที่ใช้ในทางปฏิบัติ
ทาให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาสาระที่คลาดเคลื่อนส่งผลกระทบต่อการสื่อสารทาความเข้าใจ
จากสภาพข้อจากัดในการปฏิบัติงานล่ามด้านกฎหมายข้างต้น แผนแม่บท
ศาลปกครอง ฉบั บ ที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๕ การยกระดับ ความร่ว มมื อทั้ ง ในและ
ต่า งประเทศ การวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรม กลยุ ท ธ์ ที่ ๕.๓ ส่ ง เสริ ม และสนั บสนุ น ให้ ศาลปกครองเป็ น
ศูนย์กลางของความร่วมมือทางการศาลและวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครองในภูมิภาค
และระหว่างประเทศจึงกาหนดให้ดาเนินโครงการกาหนดคุณสมบัติและมาตรฐานของล่ามในกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมทางปกครอง เพื่ อ ศึ ก ษาและก าหนดคุ ณ สมบั ติ ข องพนั ก งานคดี ป กครองผู้ ที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านล่ า ม
ในกระบวนการยุติ ธ รรมทางปกครองในกรณี ล่า มด้านกฎหมายให้ มีความเหมาะสม และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งกาหนดให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานล่ามในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองในกรณี
ล่ามด้านกฎหมายที่เป็น รูป ธรรมและชัดเจนซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานล่ามด้านกฎหมายของ
พนักงานคดีปกครองต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. กาหนดคุณสมบัติของพนักงานคดีปกครองที่จะปฏิบัติภารกิจการล่ามในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
ในกรณีล่ามด้านกฎหมายให้มีความชัดเจน มีมาตรฐาน และเกิดประสิทธิภาพ
๒. กาหนดให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานล่ามในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองในกรณีล่ามด้านกฎหมายที่
รูปธรรมและชัดเจนซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานล่ามต่อไป
เป้าหมาย
หลั ก เกณฑ์ ก ารก าหนดคุ ณสมบั ติข องพนั ก งานคดี ปกครองที่ ป ฏิบั ติ ภ ารกิ จ การล่ ามด้ า น
กฎหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานล่ามในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
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๑. สานักงานศาลปกครองมีหลักเกณฑ์ที่กาหนดคุณสมบัติของพนักงานคดีปกครองที่จะปฏิบัติภารกิจการล่าม
และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานล่ามเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
๒. สานักงานศาลปกครองสามารถนาหลักเกณฑ์คุณสมบัติของพนักงานคดีปกครองที่ปฏิบัติภารกิจการล่ามใน
กระบวนการยุติธ รรมทางปกครองในกรณี ล่า มด้า นกฎหมายไปใช้ในการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว
๓. สานักงานศาลปกครองสามารถนาหลักเกณฑ์คุณสมบัติของพนักงานคดีปกครองที่ปฏิบัติภารกิจการล่าม
และมาตรฐานการปฏิบัติงานล่ามในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองในกรณีล่ามด้านกฎหมายมาใช้ใน
กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒
แผนการดาเนินงาน
๑) จัดทาแนวทางการกาหนดคุณสมบัติและมาตรฐานของล่ามในกระบวนการยุติธรรม:กรณีกาหนดหลักเกณฑ์
คุณสมบัติของพนักงานคดีปกครองที่ปฏิบัติงานล่ามด้านกฎหมายและในการปฏิบัติงานล่ามด้านกฎหมาย
๒. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารบุคลากรเพื่อทาหน้าที่ล่ามในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
๓. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารบุคลากรเพื่อทาหน้าที่ล่ามในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
๔. ร่างคุณสมบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานล่ามในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
๕. นาเสนอร่างคุณสมบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานล่ามในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองต่อเลขาธิการ
สานักงาน ศาลปกครอง
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งานปรับเกลี่ยอัตรากาลังพนักงานคดีปกครองเพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ
งานตุลาการในการพิจารณาพิพากษาคดี

หลักการและเหตุผล สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ศาลปกครองได้ประกาศใช้แผนแม่บท
ศาลปกครองระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๕๖๘๐) และแผนแม่บทศาลปกครอง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
เป็นกรอบและทิศทางการพัฒนาศาลปกครองและสานักงานศาลปกครองให้สอดรั บกับบริบทการเปลี่ยนแปลง
ที่สาคัญของประเทศไทยในอนาคต ประกอบกับนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของศาลปกครอง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กาหนดกรอบการดาเนินงานในระยะเร่งด่วนของศาลปกครองและสานักงาน
ศาลปกครองในประเด็นการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างองค์กรของสานัก งานศาลปกครองให้มี
ความทันสมัย กะทัดรัด มีระบบการทางานที่คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความจาเป็นเร่งด่วนตามภารกิจ
การขับเคลื่อนการดาเนินงานของศาลปกครอง รวมทั้งเร่งรัดให้มีการปรับเกลี่ยอัตรากาลังพนักงานคดีปกครอง
ให้ปฏิบัติหน้าที่ในงานช่วยเหลือตุลาการในการพิจารณาคดีปกครองให้สอดคล้องกับภารกิจเร่งรัดการพิจารณา
พิพากษาคดีปกครอง ประกอบกับโครงสร้างและอัตรากาลังของสานักงานศาลปกครองที่ได้ดาเนินการปรับปรุง
ครั้ งล่ า สุ ด เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ ล่ ว งเลยมาระยะเวลาหนึ่ ง แล้ ว รวมทั้ งผลจากการสอบทานอั ตรากาลั ง
ในตาแหน่งพนักงานคดีปกครองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการคดี และงานธุรการศาล โดยเฉพาะ
หน่ ว ยงานในกลุ่ ม ภารกิ จ ด้ า นการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ป กครอง (๑๓ ส านั กงานศาล) ซึ่ ง ด าเนิ น การใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา พบว่า การบริหารและการใช้อัตรากาลังไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทั้ง
ปริมาณคดีที่เปลี่ ยนแปลงการจัดแบ่งองค์คณะซึ่งมีผลให้ ต้องพิจารณาปรับสัดส่ว นการจัดสรรพนักงานคดี
ปกครองช่วยงานตุลาการศาลปกครองให้ส อดคล้องกับปริมาณคดี การเปิดทาการศาลปกครองในภูมิภาค
เพิ่มขึ้น (ปัจจุบันเป็น ๑๖ สานักงานศาล) เป็นต้น รวมทั้งบริบทของหน่วยงานในกลุ่มภารกิจด้านวิชาการคดี
ปกครองและเสริ ม สร้ า งการปฏิ บั ติ ร าชการที่ ดี และกลุ่ ม ภารกิ จ ด้า นบริ ห ารจั ดการองค์ ก าร (๑๐ ส านั ก
๒ วิทยาลัย) ซึ่งมีภารกิจเพิ่มขึ้นและบางส่วนที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ ข้อเสนอการพัฒนาระบบการแจ้งสิทธิตาม
กฎหมายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้น ข้อเสนอการจัดตั้งสถาบันกฎหมายมหาชนด้าน
สิ่งแวดล้อม การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลศาลปกครอง และโดยเฉพาะในบริบทการพัฒนา เชื่องโยง และนาระบบ
ดิจิ ทัล เข้า มาใช้ ในทุ กระบบงานของส านั กงานศาลปกครองเพื่อให้ รองรับการขั บเคลื่ อนประเทศเข้ าสู่ ยุ ค
Thailand ๔.๐ ซึ่งบริบทดังกล่าวจึงเห็นควรให้ต้ องพิจารณาดาเนินการสอบทานภารกิจ โครงสร้าง และ
อัตรากาลังในภาพรวมของสานักงานศาลปกครอง ตลอดจนพิจารณาปรับเกลี่ยอัตรากาลังพนักงานคดีปกครอง
เพื่อปฏิบัติหน้ าที่ช่ว ยเหลื อตุลาการในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง ซึ่งเป็นขั้นตอนของการพิจารณา
ทบทวน อัตรากาลังของสานักงานศาลปกครองภายหลังการจัดโครงสร้างสานักงานศาลปกครองแล้วเสร็จ
เพื่ อ ให้ ส านั ก งานศาลปกครองสามารถขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานตามแผนแม่ บ ทศาลปกครองได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริงต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ส านั ก งานศาลปกครอง มี อั ต ราก าลั ง ต าแหน่ ง พนั ก งานคดี ป กครอง
เพื่ อปฏิบั ติห น้ า ที่ช่ ว ยเหลื อตุ ล าการในการพิ จารณาพิพ ากษาคดี ที่ ชัด เจน เหมาะสม และสอดคล้ องกั บ
การดาเนินงานตามแผนแม่บทศาลปกครอง
เป้าหมาย
ข้อเสนอการปรับเกลี่ยอัตรากาลังพนักงานคดีปกครองเพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ
ตุลาการในการพิจารณาพิพากษาคดี เสนอเลขาธิการสานักงานศาลปกครอง แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน
๒๕๖๒

-14ผลที่คาดว่าจะได้รับ สานักงานศาลปกครองมีข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการดาเนินการปรับเกลี่ยอัตรากาลัง
พนักงานคดีปกครองเพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือตุลาการในการพิจารณาพิพากษาคดี โดยมีอัตรากาลังที่ชัดเจน
เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ ลักษณะการปฏิบัติงาน และสามารถรองรับการดาเนินงานตามแผนแม่บท
ศาลปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ มีนาคม – กันยายน ๒๕๖๒
แผนการดาเนินงาน
๑) รวบรวมข้อมูลปริมาณคดีรับเข้า แล้วเสร็จและคดีคงค้างแต่ละศาล(รวบรวม
ข้อมูลจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานคดีปกครอง)
๒) จัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานคดีปกครองเพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
ตุลาการในการพิจารณาพิพากษาคดี
๓) ปรับเกลี่ยอัตรากาลังพนักงานคดีปกครองเพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานตุลาการ
ในการพิจารณาพิพากษาคดีปรับเกลี่ยอัตรากาลังพนักงานคดีปกครอง
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