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(1)

บทสรุปผู้บริหาร
(Executive Summary)
คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) มีมติเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) กรอบแนวทางการสำรวจ
ความเชื่อมั่ นของประชาชนต่ อการอำนวยความยุติ ธรรมของศาลปกครอง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้ งนี้
สำนั ก งานศาลปกครองได้ จั ด จ้ า งสำนั ก งานศู น ย์ วิ จั ย และให้ ค ำปรึ ก ษาแห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
เป็ น ที่ ป รึก ษาดำเนิ น การสำรวจ และโดยที่ แผนแม่ บทศาลปกครอง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ได้กำหนดตัวชี้วัดสะท้อนผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ซึ่งต้อง
ดำเนินการสำรวจข้อมูลจากบุคคลภายนอก จำนวน ๔ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) ตัวชี้วัด “ร้อยละของประชาชนที่มีความ
เชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง” (ตัวชี้วัดเป้าประสงค์หลัก) เป้าหมายร้อยละ 90 (ผลปี 2562
= ร้อยละ 88.05) (๒) ตัวชี้วัด “ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ของศาลปกครอง” (ตัวชี้วัดแผนแม่บทด้านที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีปกครอง) เป้าหมาย
ร้อยละ 74 (ผลปี 2562 = ร้อยละ 88.99) (๓) ตัวชี้วัด “ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้ าที่ และการอำนวยความยุ ติ ธรรมของศาลปกครอง” (ตั วชี้ วัดแผนแม่ บทด้ านที่ ๒ การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในสังคม) เป้าหมายร้อยละ 80 (ผลปี 2562 = ร้อยละ 84.37) และ (๔) ตัวชี้วัด “ร้อยละของ
ประชาชนผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง” (ตัวชี้วัดแผนแม่บทด้านที่ ๔
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ) เป้าหมายร้อยละ 80 (ผลปี 2562 = ร้อยละ 97.42)
ดังนั้น การสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖4 จึงได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดดังกล่าวในคราวเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า
โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 มีวัตถุประสงค์ 7 ประการ ได้แก่ (1) เพื่อศึกษาระดับความเชื่อมั่นของประชาชน
ต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครอง และความเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง (๒) เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง
อำนาจศาล และเขตอำนาจศาล รวมทั้งการดำเนินงานในมิติต่าง ๆ ของศาลปกครอง (3) เพื่อศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของผู้ที่เคยใช้บริการศาลปกครอง (4) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเชื่อมั่น ความรู้
ความเข้าใจ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง (5) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเชื่อมั่น ความรู้ความเข้าใจ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวย
ความยุติธรรมของศาลปกครอง (6) เพื่อศึกษาความคิดเห็น และความคาดหวังของนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มตัวแทนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม กลุ่มผู้นำเอกชนหรือภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนา
เอกชน (NGOs) ต่อการดำเนินงานของศาลปกครอง และ (7) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะตามหลักการการวิจัย
สถาบัน (Institutional Research) ในการนำผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ประกอบการวางแผน การกำหนดนโยบาย
และแนวทางการบริห ารจัด การ เพื่ อ เพิ่ ม และ/หรือ ธำรงรัก ษาความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนต่ อ การอำนวย
ความยุติธรรมของศาลปกครอง
การสำรวจครั้งนี้ ดำเนินการ 2 รูปแบบ ประกอบด้วย การสำรวจเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม
และการสำรวจเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus
Group) สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ดำเนินการสำรวจความเชื่อมั่น
ของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ระหว่าง

(2)
วั นที่ 3 ธั นวาคม 2564 - วั นที่ 31 มกราคม 2565 ผลการวิ เคราะห์ จำแนกเป็ น 3 ส่ วน ได้ แก่ ส่ วนที่ 1
ผลการศึกษาเชิงปริมาณ ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ และส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะของคณะผู้วิจัย สรุป
สาระสำคัญ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาเชิงปริมาณ
การศึกษาเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสำรวจ โดยมีโครงสร้างคำถาม 5 ส่วน
ได้แก่ (1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครอง (2) ความเชื่อมั่น
ต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองและด้านการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม (3) ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อำนาจศาล และเขตอำนาจศาล รวมทั้งการดำเนินงานในมิติต่าง ๆ
ของศาลปกครอง (4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง (5) ข้อเสนอแนะและความ
คาดหวังในการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ซึ่งมีการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม เพื่อให้เกิด
ความเชื่อมั่นก่อนนำไปใช้ในการสำรวจ แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ และนำไปทดสอบ
ความเชื่อถือได้กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน และวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (reliability) แบบ Cronbach’s
alpha ด้วยโปรแกรม SPSS โดยกำหนดให้ได้ค่าความเชื่อมั่นไม่ต่ำกว่า 0.9 ซึ่งผลการวิเคราะห์ปรากฏว่า
ค่าความเชื่อมั่นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ การสำรวจดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ในการสำรวจทั้งหมด ๓,๕๐๐ คน จำแนกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่เคยใช้บริการศาลปกครอง เป้าหมาย ๒,๒๕๐ คน
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบจากฐานข้อมูลทะเบียนรายชื่อผู้เคยใช้บริการศาลปกครองระหว่างเดือนตุลาคม
๒๕๖2 - สิงหาคม ๒๕๖4 และกลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการ เป้าหมาย ๑,๒๕๐ คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบโควตาจากฐานข้อมูล
ประชากรของกรมการปกครองในจั งหวั ดที่ มี ศาลปกครองเปิ ดทำการและจั งหวั ดที่ มี ปริ มาณคดี ปกครองสู งสุ ด
ในเขตอำนาจศาลของศาลปกครองชั้ นต้นแต่ ละแห่ ง ซึ่ งไม่ ใช่ จังหวัดที่ เป็ นที่ ตั้งของศาลปกครองชั้ นต้นแห่ งนั้ น
สรุปสาระสำคัญของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
๑. สรุปภาพรวมผลการสำรวจตามตัวชี้วัดแผนแม่บทศาลปกครองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
จำนวน ๔ ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 4 ตัวชี้วัด ดังนี้ (๑) ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่น
ต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง เท่ากับ ร้อยละ 90.37 (บรรลุเป้าหมาย) (๒) ร้อยละของประชาชน
ที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง เท่ากับ ร้อยละ ๘9.40 (บรรลุ
เป้าหมาย) (๓) ร้อยละของประชาชนที่มี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการอำนวยความยุติธรรม
ของศาลปกครอง เท่ ากับ ร้อยละ 98.73 (บรรลุ เป้าหมาย) และ (๔) ร้อยละของประชาชนผู้รับบริการที่มี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง เท่ากับ ร้อยละ 90.82 (บรรลุเป้าหมาย)
๒. ข้ อมู ลทั่ วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม มี ผู้ ตอบแบบสอบถามทั้ งหมด จำนวน 6,004 คน คิ ดเป็ น
ร้อยละ 172 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด (เป้าหมาย 3,500 คน) โดยกลุ่มที่เคยใช้บริการศาลปกครองมีผู้ตอบ
แบบสอบถาม จำนวน ๒,๔58 คน คิดเป็นร้อยละ 109 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด (เป้าหมาย 2,250 คน)
และกลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการมีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 3,54๖ คน คิดเป็นร้อยละ 284 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย
ที่กำหนด (เป้าหมาย 1,250 คน) ในภาพรวมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ ระหว่าง 21 - 30 ปี 31 - 40 ปี
และ 41 - 50 ปี ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยกลุ่มที่เคยใช้บริการศาลปกครองส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ

(3)
ระหว่าง 31 - 40 ปี และ 41 - 50 ปี ในสัดส่วนที่ ใกล้เคียงกัน และกลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการส่วนใหญ่ เป็น
เพศหญิง มีอายุในช่วงอายุ 21 - 30 ปี และ 31 - 40 ปี ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ด้านระดับการศึกษาและ
อาชี พ พบว่ า ในภาพรวม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมากกว่ า ครึ่ ง หนึ่ ง จบการศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส่ ว นใหญ่
เป็น ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานส่วนท้ องถิ่น สำหรับ กลุ่มที่ เคยใช้บริการศาลปกครอง มากกว่าครึ่งหนึ่ ง
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานส่วนท้องถิ่นเช่นเดียวกัน และกลุ่มที่ไม่เคย
ใช้บริการ ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และเป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐส่วนภูมิภาค
สำหรั บ ที่ พั ก อาศั ย ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ ศ าลปกครองกลาง โดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานครและนนทบุรี เช่นเดียวกับในกลุ่มที่เคยใช้บริการและกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้บริการ
การใช้บริการด้านคดี พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการศาลปกครอง เคยติดต่อศาลปกครองกลาง
มากที่ สุ ด โดยส่ วนใหญ่ เคยใช้ บ ริก ารคดี ในฐานะผู้ รับ มอบอำนาจ ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี และผู้ ฟ้ อ งคดี ตามลำดั บ
โดยประเภทเรื่องที่เป็นคู่กรณีในคดี 3 ลำดับแรก ได้แก่ การละเมิดและรับผิดอย่างอื่น การบริหารงานบุคคล
วินัย และการพัสดุ สัญญาทางปกครอง ในส่วนของผลการพิจารณาพิพากษาคดีที่ผ่านมาของกลุ่มตัวอย่างนั้น
ส่วนใหญ่ อยู่ในระหว่างพิจารณาคดี สำหรับการใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่การฟ้องคดี ส่วนใหญ่ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การขอคัดสำเนา
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครอง พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
จากเว็บไซต์ศาลปกครองมากที่สุด รองลงมาคือสื่อสิ่งพิมพ์ของศาลปกครองและสื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ค
ยูทูป ไลน์) กลุ่มผู้ที่เคยใช้บริการก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน ในขณะที่กลุ่มไม่เคยใช้บริการมีการรับรู้ข่าวสาร
แตกต่างออกไป กล่าวคือ รับรู้จากสื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ค ยูทูป ไลน์) มากที่สุด รองลงมา คือ โทรทัศน์
และเว็บไซต์ศาลปกครอง (www.admincourt.go.th)
ประเภทของข้อมูลข่าวสารทีก่ ลุ่มตัวอย่างสนใจติดตามหรือต้องการสืบค้นเกี่ยวกับศาลปกครอง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มที่เคยใช้บริการและกลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการ สนใจติดตามหรือต้องการสืบค้นเกี่ยวกับ
ศาลปกครองมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ สาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง สรุปผลคดีปกครองที่น่าสนใจ
และผลการพิจารณาพิพากษาคดี
ผลการสำรวจตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรม
ของศาลปกครอง และความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
ผลการสำรวจตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สรุปสาระสำคัญโดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ การสำรวจความเชื่อมั่น
ของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง การสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวย
ด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง และข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการสร้างความเชื่อมั่นในศาลปกครอง
ดังนี้
ส่ วนที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ ข้ อมู ลการสำรวจความเชื่อมั่ นของประชาชนต่ อการอำนวยความยุ ติ ธรรม
ของศาลปกครอง
การสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองเป็นการ
สอบถาม 6 ประเด็น 20 ข้อคำถาม ได้แก่ 1) ด้านความยุติธรรม เที่ยงตรง เป็นอิสระ 6 ข้อคำถาม 2) ด้านความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 3 ข้อคำถาม 3) ด้านความคุ้มค่า ไม่ล่าช้า 4 ข้อคำถาม 4) ด้านการเข้าถึงความยุติธรรม
2 ข้ อ คำถาม 5) ด้ า นความสามารถ 2 ข้ อ คำถาม 6) ด้ า นการตอบสนองความต้ อ งการของประชาชน

(4)
3 ข้อคำถาม โดยการศึกษาแบ่งระดับความเชื่อมั่นเป็น 4 ระดับ ได้แก่ เชื่อมั่นมาก เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่นมาก
และไม่เชื่อมั่น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังนี้
๑. ในภาพรวมประชาชนมี ความเชื่ อมั่ นต่ อการอำนวยความยุ ติ ธรรมของศาลปกครอง คิ ดเป็ น
ร้อยละ 90.37 ของจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ เมื่อพิ จารณาในรายละเอียดปรากฏว่า กลุ่ม ตัวอย่างมากกว่า
ครึ่ ง หนึ่ ง หรื อ ร้ อ ยละ 56.93 มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครองอยู่ ในระดั บ
“เชื่อมั่น” รองลงมาร้อยละ 33.44 มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ “เชื่อมั่นมาก” มีเพียงร้อยละ 7.78 และ
ร้อยละ 1.85 เท่านั้นที่มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ “ไม่เชื่อมั่น” และ “ไม่เชื่อมั่นมาก” ตามลำดับ
๒. กลุ่ มที่ เคยใช้ บริการศาลปกครองมี ความเชื่ อมั่ น คิ ดเป็ นร้ อยละ 94.75 เมื่ อพิ จารณา
ในรายละเอียดปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50.16 มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
อยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” รองลงมาร้อยละ 44.59 มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ “เชื่อมั่นมาก” มีเพียงร้อยละ 4.23 และ
ร้อยละ 1.02 เท่านั้นที่มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ “ไม่เชื่อมั่น” และ “ไม่เชื่อมั่นมาก” ตามลำดับ
๓. กลุ่ มที่ ไม่ เคยใช้บริการศาลปกครองมีความเชื่อมั่น คิดเป็นร้อยละ 87.34 เมื่อพิ จารณา
ในรายละเอี ยดปรากฏว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งร้ อ ยละ 61.62 มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธรรมของ
ศาลปกครองอยู่ในระดับ “เชื่อมั่ น” รองลงมาร้อยละ 25.72 มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ “เชื่อมั่นมาก” มีเพียง
ร้ อยละ 10.24 และร้ อยละ 2.43 เท่ านั้ นที่ มี ความเชื่ อมั่ นอยู่ ในระดั บ “ไม่ เชื่ อมั่ น” และ “ไม่ เชื่ อมั่ นมาก”
ตามลำดับ
๔. หากพิ จารณาค่ าเฉลี่ ย ระดั บ ความเชื่อมั่ น ฯ เป็ น รายด้าน จำนวน 6 ด้าน ปรากฏว่า
ประชาชนมีความเชื่อมั่นในระดับ “เชื่อมั่น” ทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย (ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
ในแต่ละด้านเท่ากับ 4) ดังนี้ ๑) ด้านความสามารถของตุลาการศาลปกครอง (ค่าเฉลี่ย = ๓.19) ๒) ด้านความ
ยุ ติ ธ รรม เที่ ย งตรง อิ ส ระ (ค่ า เฉลี่ ย = ๓.17) ๓) ด้ า นการตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของประชาชน
(ค่ าเฉลี่ ย = ๓.15) 4) ด้ านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (ค่ าเฉลี่ ย = ๓.13) 5) ด้ านการเข้ าถึ งความยุ ติ ธรรม
(ค่าเฉลี่ย = ๓.12) และ ๖) ด้านความคุ้มค่า ไม่ล่าช้า (ค่าเฉลี่ย = ๓.10)
ส่วนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
การสำรวจความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรมด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ของศาลปกครองเป็นการสอบถาม 6 ประเด็น 7 ข้อคำถาม ได้แก่ 1) ด้านความยุติธรรม เที่ยงตรง เป็นอิสระ
2 ข้อคำถาม 2) ด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 1 ข้อคำถาม 3) ด้านความคุ้มค่า ไม่ล่าช้า 1 ข้อคำถาม
4) ด้านการเข้าถึงความยุติธรรม 1 ข้อคำถาม 5) ด้านความสามารถ 1 ข้อคำถาม 6) ด้านการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 1 ข้อคำถาม โดยการศึกษาแบ่งระดับความเชื่อมั่นเป็น 4 ระดับ ได้แก่ เชื่อมั่นมาก
เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่นมาก และไม่เชื่อมั่น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังนี้
๑. ในภาพรวมประชาชนมี ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธรรมด้ านสิ่ งแวดล้ อ ม
ของศาลปกครอง คิดเป็นร้อยละ 89.40 ของจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดปรากฏว่า
กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 59.36 มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ของศาลปกครองอยู่ในระดับ “เชื่อมั่ น ” รองลงมาร้อยละ 30 มี ความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ “เชื่อมั่น มาก”
มีเพียงร้อยละ 8.58 และร้อยละ 2.07 เท่านั้นที่มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ “ไม่เชื่อมั่น” และ “ไม่เชื่อมั่นมาก”
ตามลำดับ

(5)
๒. กลุ่มที่เคยใช้บริการศาลปกครองมีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ของศาลปกครอง คิดเป็นร้อยละ 93.80 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 54.07
มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครองอยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” รองลงมา
ร้อยละ 39.71 มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ “เชื่อมั่นมาก” มีเพียงร้อยละ 5 และร้อยละ 1.22 ที่มีความเชื่อมั่น
อยู่ในระดับ “ไม่เชื่อมั่น” และ “ไม่เชื่อมั่นมาก” ตามลำดับ
๓. กลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการศาลปกครองมีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ของศาลปกครอง คิดเป็นร้อยละ 86.30 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 63.03
มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครองอยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” รองลงมา
ร้อยละ 23.27 มีความเชื่อมั่น อยู่ในระดับ “เชื่อมั่นมาก” มีเพียงร้อยละ 11.05 และร้อยละ 2.65 ที่มีความ
เชื่อมั่นอยู่ในระดับ “ไม่เชื่อมั่น” และ “ไม่เชื่อมั่นมาก” ตามลำดับ
๔. หากพิจารณาค่าเฉลี่ยระดับความเชื่อมั่นฯ เป็นรายด้าน จำนวน ๗ ประเด็นคำถาม ปรากฏว่า
ประชาชนมีความเชื่อมั่ นต่อการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครองในระดับ “เชื่อมั่น” ทุกด้าน
โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย (ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละด้านเท่ากับ 4) ดังนี้ ๑) ด้านความยุติธรรม เที่ยงตรง
(ค่าเฉลี่ย = ๓.05) ๒) ด้านความเป็นอิสระ (ค่าเฉลี่ย = ๓.04) 3) ด้านความสามารถในการจัดการความยุติธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย = ๓.04) 4) ด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (ค่าเฉลี่ย = ๓.03) 5) ด้านการตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน (ค่าเฉลี่ ย = ๓.03) 6) ด้านการเข้าถึงความยุติธรรม (ค่ าเฉลี่ย = ๓.02) และ
7) ด้านความคุ้มค่า ไม่ล่าช้า (ค่าเฉลี่ย = ๓.00)
ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างในการสร้างความเชื่อมั่นต่อศาลปกครอง
ข้อเสนอแนะในการสร้างความเชื่อมั่นต่อศาลปกครอง 3 ลำดับแรก ได้แก่ (1) ต้องการให้
กระบวนการพิจารณาดำเนินไปอย่างโปร่งใส มีการพิพากษาที่ยุติธรรม เที่ยงตรง เป็นกลาง ชี้แจงคำตัดสิน
อย่างเปิดเผย ชัดเจนและถูกต้อง ไม่เอื้อประโยชน์ต่อข้า ราชการ มีความเป็นเอกภาพ ไม่มีการแทรกแซงจาก
การเมือง เจ้าพนักงานปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ (2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ
ต่ อ บทบาทหน้ า ที่ ข องศาลปกครอง เผยแพร่ ข่ าวสารให้ ป ระชาชนได้ คุ้ น เคยกั บ องค์ ก ร นำเสนอข่ า วคดี
ที่ประชาชนสนใจอย่างครบถ้ว นและเป็นจริง เปิดเผยผลการตัดสินคดีที่เป็นที่สนใจให้เป็นกรณีตัวอย่างหรือ
กรณีศกึ ษาและ (3) ระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาคดีและตัดสินคดีควรมีความรวดเร็ว ไม่ล่าช้า
ความคาดหวังต่อการดำเนินงานของของศาลปกครอง มีมากที่สุดใน 3 ประเด็นแรก ได้แก่
(1) ความถูกต้อง “ยุติธรรม” โปร่งใส ไม่ถูกแทรกแซงจากองค์กรหรือบุคคลภายนอก ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์
ชัดเจน รอบคอบ (2) การช่วยเหลือและคุ้มครอง “เป็นที่พึ่งของประชาชน” ผู้ที่เดือดร้อนและคนยากจน และ
(3) การดำเนินการพิจารณาคดีรวดเร็วขึ้น ไม่ล่าช้า
ผลการสำรวจตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง
อำนาจศาล และเขตอำนาจศาล รวมทั้งการดำเนินงานในมิติต่างๆ ของศาลปกครอง
การศึกษาความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อำนาจศาล และเขตอำนาจศาล
รวมทั้ งการดำเนิ นงานในมิ ติต่าง ๆ ของศาลปกครอง เป็นการสอบถาม 5 ประเด็น 14 ข้อคำถาม ได้แก่
1) ด้านบทบาท 2 ข้อคำถาม 2) ด้านโครงสร้าง 3 ข้อคำถาม 3) ด้านอำนาจศาล 4 ข้อคำถาม 5) ด้านเขต
อำนาจศาล 2 ข้อคำถาม และ 6) ด้านการดำเนินงานในมิติต่างๆ 3 ข้อคำถาม โดยการศึกษาแบ่งระดับความรู้

(6)
ความเข้าใจฯ เป็น 3 ระดับ ได้แก่ “ใช่” “ไม่ใช่” “ไม่ทราบ” จากนั้นให้ค่าคะแนนข้อที่ตอบถูกต้อง 1 คะแนน
ข้ อ ที่ ต อบผิ ด 0 คะแนน แล้ ว รวมคะแนนหาค่ าเฉลี่ ย จั ด กลุ่ ม โดยแปลความรู้ เป็ น 3 ระดั บ คื อ “มาก”
“ปานกลาง” “น้อย” โดยใช้สูตรคำนวณแบบอันตรภาคชั้น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังนี้
๑. ในภาพรวมประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และการอำนวยความ
ยุติธรรมของศาลปกครอง คิดเป็น ร้อยละ 98.73 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ
91.48 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อำนาจศาล และเขตอำนาจศาล รวมทั้งการดำเนินงาน
ในมิติต่าง ๆ ของศาลปกครองอยู่ในระดับมาก รองลงมาร้อยละ 7.25 มีความรู้ความเข้าใจฯ อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีเพียงร้อยละ 1.27 ที่มีความรู้ความเข้าใจฯ อยู่ในระดับน้อย
๒. กลุ่ มที่ เคยใช้ บริ การศาลปกครองมี ความรู้ ความเข้ าใจฯ คิ ดเป็ นร้ อยละ 99.35 เมื่ อ พิ จารณา
ในรายละเอียดปรากฏว่า กลุ่มผู้เคยใช้บริการร้อยละ 95.47 มีความรู้ความเข้าใจฯ อยู่ในระดับมาก รองลงมา
ร้อยละ 2.87 มีความรู้ความเข้าใจฯ อยู่ในระดับปานกลาง มีเพียงร้อยละ 0.65 ที่มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับน้อย
๓. กลุ่ มที่ ไม่ เคยใช้ บริการศาลปกครองมี ความรู้ความเข้ าใจฯ คิ ดเป็ นร้อยละ 98.28 เมื่ อพิ จารณา
ในรายละเอียดปรากฏว่า กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ ร้อยละ 87.89 มีความรู้ความเข้าใจฯ ในระดับมาก รองลงมา
ร้อยละ 10.39 มีความรู้ความเข้าใจฯ อยู่ในระดับปานกลาง และร้อยละ 1.72 ที่มีความรู้ความเข้าใจฯ อยู่ใน
ระดับน้อย
๔. ในภาพรวม ข้อรายการที่ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจฯ คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็ จจริงมากที่ สุด
๓ ลำดับแรก คือ (1) ศาลปกครองเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงยุติธรรม (ร้อยละ 21.84) (กล่าวคือ
ประชาชนเข้าใจว่าศาลปกครองเป็นหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม) (2) ศาลปกครองสูงสุดมีที่กรุงเทพฯ
แห่ ง เดี ย ว สามารถรั บ ฟ้ อ งได้ ใ นคดี ที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห้ อ ยู่ ใ นเขตอำนา จ (ร้ อ ยละ 11.91) และ
(3) ศาลปกครองไม่ได้มีในทุกจังหวัด (ร้อยละ 11.04)
5. ในภาพรวม ข้อรายการที่ประชาชนไม่ทราบมากที่สุด ๓ ลำดับแรก คือ (1) ศาลปกครองจัดให้มีการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพ าทในคดีปกครองโดยความสมัครใจของคู่กรณี (ร้อยละ 31.91) (2) ศาลปกครองสูงสุด
มีที่กรุงเทพฯ แห่งเดียว สามารถรับฟ้องได้ในคดีที่กฎหมายบัญญัติให้อยู่ในเขตอำนาจ (ร้อยละ 31.33) และ
(3) การยื่ น ฟ้ อ งคดี ข องศาลปกครองชั้ น ต้ น ให้ ยื่ น ฟ้ อ งต่ อ ศาลที่ ผู้ ฟ้ อ งคดี มี ภู มิ ล ำเนาหรือ ที่ มู ล คดี เกิ ด ขึ้ น
(ร้อยละ 29.06)
6. ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการให้ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองมากที่สุด 3 ลำดับแรก
ได้แก่ (1) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทำความรู้จักศาลปกครองมากขึ้น กระจายความรู้สู่ทุกภาคส่วน
โดยการเผยแพร่ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสื่อออนไลน์ ในแพลตฟอร์ม Facebook Line YouTube เว็บไซต์
E-book infographic สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ หนั งสื อ เวีย นตามหน่ วยงานต่ าง ๆ วารสาร จัด ทำสมุ ด คู่ มื อ ฉบั บ พกพา
สื่อมวลชนกระจายเสียง โทรทัศน์ วิทยุ เสียงตามสาย ถ่ายทอดสดคดีสำคัญ หรือการลงพื้นที่พบปะ อบรม
จัดนิทรรศการ ใช้ช่องทาง NBT หรือสอดแทรกความรู้เข้าไปในหลักสูตรพื้นฐานของโรงเรียน (2) เนื้อหาควรมี
ความกระชับ ใช้ภาษาที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ มีความชัดเจน และการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานที่มี
ความยุติธรรม เท่าเทียม เที่ยงตรง ไม่ถูกแทรกแซงจากนักการเมือง และ (3) การให้ความรู้เกี่ยวกับกลไกที่
ทำให้เกิดความรวดเร็วในการดำเนินงาน
นอกจากนี้ยังมี ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงด้า นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของศาลปกครอง ในแต่ละด้าน ดังนี้
1) ด้านเนื้อหาการเผยแพร่ ข้อเสนอแนะมากที่สุดตามลำดับ ได้แก่ (1) เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
ศาลปกครอง แต่เน้นเนื้อหาที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ กระชับ มีรายละเอียดที่ครบถ้วนและครอบคลุม ชัดเจน

(7)
ตามจริง (2) เนื้อหาที่เกี่ยวกับศาลปกครอง โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ เพิ่ ม ช่องทางให้มีความหลากหลาย (สื่อละคร ถ่ายทอดสด รายการโทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์
E-book) จัดให้มีการอบรม จัดทำเอกสารส่งถึงหน่วยงานและประชาชนโดยตรง และ (3) เนื้อหาด้านกฎหมาย
ได้ แ ก่ กฎหมายปกครอง กฎหมายทั่ วไป กฎหมายเกี่ ย วกั บ หน่ วยงานที่ รับ ผิด ชอบ กฎหมายสิ่ งแวดล้ อ ม
การตัดสิน การฟ้องร้อง การรับรู้ การวินิจฉัยคดี ความผิดด้านละเมิด การมีส่วนร่วมของประชาชน แนวปฏิบัติ
ของข้าราชการ กฎหมายสาธารณสุข กฎหมายสิทธิ บทความแปลกฎหมายต่างประเทศ
2) ด้านช่องทางการเผยแพร่ ข้อเสนอแนะมากที่สุดตามลำดับ ได้แก่ (1) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้ ห ลากหลายช่ อ งทางเพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม และทั่ ว ถึ ง ทุ ก กลุ่ ม คน มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งสม่ ำ เสมอ
(2) สื่อออนไลน์หรือ Social media ต่าง ๆ ได้แก่ Facebook, twitter, Instagram, Line, YouTube, Tiktok,
แอปพลิเคชัน และ (3) ช่องทางต่าง ๆ แต่เน้นให้การเข้าถึงง่ายต่อการสืบค้น
3) ด้ า นรู ป แบบและประเภทของสื่ อ ข้ อ เสนอแนะมากที่ สุ ด ตามลำดั บ ได้ แ ก่ (1) รู ป แบบที่
หลากหลายช่องทางให้มีความดึงดูด น่าสนใจ โดดเด่นและทันสมัย เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย รวมถึงผู้พิการด้วย
(2) โซเชียลมีเดีย ได้แก่ Line Facebook twitter YouTube Tiktok พอดแคสต์ และ (3) ระบบสารสนเทศ
ได้แก่ Infographic, E-b00k, Story Post ไฟล์ดิจิทัล เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน รวมทั้ง รูปแบบต่าง ๆ แต่เน้น
การนำเสนอข้อมู ลที่ เข้าใจง่ายเป็น ส่วนใหญ่ และควรมีเนื้ อหาที่ไม่เป็ น วิชาการเกินไป เข้าถึงง่าย กระชับ
มีเนื้อหาตามจริงและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเสมอ
ผลการสำรวจตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เคยใช้บริการศาลปกครอง
การสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้เคยใช้บริการศาลปกครองเป็นการสอบถามเฉพาะกลุ่มที่เคยใช้
บริ การสำนั กงานศาลปกครอง โดยมี ก ลุ่ ม ตั ว อย่ าง จำนวน 2,458 คน มี ประเด็ นคำถาม 5 ประเด็ น 23
ข้อคำถาม ได้แก่ 1) ด้านเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน 4 ข้อคำถาม 2) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 3
ข้อคำถาม 3) ด้านช่ องทางการสื่ อสาร 4 ข้อคำถาม 4) ด้ านบริการ 7 ข้อคำถาม 5) ด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 5 ข้ อคำถาม การศึ กษาแบ่ งระดั บความพึ งพอใจฯ จั ดกลุ่ มโดยใช้ อั นตรภาคชั้ น เป็ น 5 ระดั บ
คือ “มากที่สุด” “มาก” “น้อย” “น้อยที่สุด” และ “ไม่พึงพอใจ” ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังนี้
1. ในภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการศาลปกครอง คิดเป็นร้อยละ 90.82
ของจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ เมื่อพิ จารณาในรายละเอี ยดปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นผู้ใช้บริการมากกว่า
ครึ่งหนึ่งหรือ ร้อยละ 57.45 มีความพึงพอใจมากต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง รองลงมาร้อยละ
33.38 มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด มีเพียงร้อยละ 7.99 ร้อยละ 0.89 และร้อยละ 0.30 ที่มีความพึงพอใจ
น้อย น้อยที่สุด และไม่พึงพอใจ ตามลำดับ
2. หากพิจารณาค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจฯ เป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
ในทุกด้านยกเว้นด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย (ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละด้าน
เท่ากับ 4) ดังนี้ ๑) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานศาลปกครอง (ค่าเฉลี่ย = ๓.38) ๒) ด้านบริการ (ค่าเฉลี่ย =
๓.22) ๓) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย = ๓.21) ๔) ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร (ค่าเฉลี่ย =
๓.21) และ ๕) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค่าเฉลี่ย = ๓.15)

(8)
3. ผลการประเมินรายด้าน พบว่า
1) ด้านเจ้าหน้าที่ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับ “มากที่สุด” ในทุกประเด็น โดยประเด็นที่มี
ค่ าคะแนนเฉลี่ ย สู งสุ ด คื อ “ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริต ในการปฏิ บั ติ งาน” และที่ มี ค่ าคะแนนเฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด คื อ
“มีความรู้ที่ถูกต้องและสามารถอธิบายให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน”
2) ด้ า นกระบวนการ ประเด็ น ที่ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจโดยมี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ
“ความเหมาะสมของการปรับรูปแบบการให้บริการในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19”
และที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ “การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่เหมาะสม”
3) ด้านบริการ ประเด็นที่ ผู้ ใช้บ ริการมี ความพึ งพอใจโดยมี ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ “การรับ
คำฟ้อง” และที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ “การติดตามความเคลื่อนไหวของคดีปกครอง”
4) ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร ประเด็นที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
คือ “ความหลากหลายของช่องทางรับรู้ข้อมูล เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค ยูทูป ไลน์ แอปพลิเคชัน ศูนย์บริการ
ประชาชน เป็นต้น ” และที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ “ความรวดเร็วในการตอบคำถามของเจ้าหน้าที่
ผ่านช่องทางต่าง ๆ และความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากเจ้าหน้าที่”
5) ด้านระบบสารสนเทศ ประเด็นที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ
“ขอคั ด สำเนาไฟล์ ค ำพิ พ ากษา/คำสั่ ง อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ” และที่ มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด มี 2 ประเด็ น
คือ “การแจ้งบัญ ชีนัดของศาลปกครองผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครอง บนอุปกรณ์ สื่อสารเคลื่อนที่ ” และ
“ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์”
4. ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการให้บริการของศาลปกครอง 3 ลำดับแรกในแต่ละด้าน ดังนี้
1) ด้านเจ้าหน้าที่ ได้แก่ (1) ควรมีความเป็นมิตร ใส่ใจ กระตือรือร้น มีความสุภาพ บริการอย่าง
เต็มใจ ปฏิบัติกับผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ (2) เจ้าหน้าที่ควรมีความชัดเจนในการ
สื่อสารตอบคำถามได้ตรงประเด็น และ (3) ควรมี ความรวดเร็วในการดำเนิ น การ กำหนดเวลาให้ บ ริการ
อย่างเหมาะสม
2) ด้านกระบวนการ ได้แก่ (1) ควรปรับปรุงด้านระยะเวลา การพิจารณา การตัดสินคดีไม่ควร
ล่าช้า จัดลำดับประเภทคดีเพื่อความรวดเร็ว การคัดถ่ายสำเนาควรเร็วขึ้น (2) ขั้นตอนการให้บริการควรมี
ความเหมาะสม ชัดเจน ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เข้าใจง่าย มีระบบ One Stop Service (บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ)
เพิ่ ม ช่ อ งทางให้ บ ริ ก ารเพื่ อ ลดขั้ น ตอนโดยไม่ ต้ อ งเดิ น ทางไปยั ง ศาล และ (3) ควรมี เจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ นรั บ
ให้คำแนะนำประชาชน แบ่งกลุ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการให้คำปรึกษา
3) ด้านบริการ ได้แก่ (1) การให้การต้อนรับ ควรบริการอย่างใส่ ใจ มีความเป็นมิตร มีใจบริการ
(2) การพิจารณาคดีล่าช้า การรอรับเอกสารใช้เวลานาน และ (3) ควรตอบข้อสงสัยอย่างมีประสิทธิภาพ
ชัดเจนกระจ่าง
4) ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ (1) ศาลปกครองควรเพิ่มความหลากหลายช่องทางติดต่อ
(2) ควรปรับปรุงช่องทาง การติดต่อให้เข้าถึงง่ายขึ้น ติดต่อง่ายขึ้น และ (3) ปรับปรุงช่องทางการติดต่อต่าง ๆ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5) ด้านระบบสารสนเทศ ได้แ ก่ (1) ศาลปกครองควรปรับ ปรุงการประชาสัม พั น ธ์ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการค้นหาข้อมูลไม่ควรซับซ้อน มีการจัดหมวดหมู่เทียบเคียงคำพิพากษาคดีให้สืบค้นง่าย
(2) ควรปรับปรุงความเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย และ (3) ควรมีระบบติดตามความ
คืบหน้าคดี

(9)
ข้อ เสนอแนะต่อ การปรับ ปรุงการดำเนิ น งานของศาลปกครอง ที่ มี ม ากที่ สุ ด 3 ลำดับ แรก ได้แ ก่
(1) ด้านระยะเวลาในการดำเนินงาน กำหนดเวลาในการพิจารณาคดีให้ชัดเจน ดำเนินการให้รวดเร็ว ก่อนคดี
ความจะหมดอายุ ไม่ควรล่าช้า (2) ด้านความโปร่งใส ทุกขั้นตอนควรมีความถูกต้อง เป็นธรรม เปิดเผยขั้นตอน
กระบวนการดำเนิ น งานให้ ป ระชาชนสามารถติ ด ต่ อ การปฏิ บั ติ งานได้ ปราศจากการแทรกแซ ง ซื่ อ สั ต ย์
ไม่ปกปิดข้อมูล มีรายงานผลการดำเนินการ ตรวจสอบได้ และ (3) ด้านการประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร เผยแพร่ผ่านสื่อในหลายช่องทาง ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ คนทั่วไปสามารถสืบค้น
ข้อมูลได้ง่าย
ผลการสำรวจตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเชื่อมั่น ความรู้ความเข้าใจ
และความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพหลัก
หน่วยงานของศาลปกครองที่เคยติดต่อ การใช้บริการด้านคดี ประเภทเรื่องที่เป็นคู่กรณี ผลการพิจารณาคดี
การใช้บริการด้านอื่น ๆ และการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร กับตัวแปรตาม ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
โครงสร้ าง อำนาจศาลและเขตอำนาจศาล ความพึ งพอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของศาลปกครองและ
ความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า
1) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และ
เขตอำนาจศาล ตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพหลัก ตัวแปรการใช้บริการศาลปกครอง ได้แก่
หน่วยงานของศาลปกครองที่เคยติดต่อ ฐานะในการใช้บริการด้านคดี ประเภทเรื่องที่เป็นคู่กรณีในคดีและ
การใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่การฟ้องคดี แหล่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจ
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ของศาลปกครอง เว็บไซต์ศาลปกครอง (www.admincourt.go.th)
แอปพลิ เคชั น ศาลปกครอง (Admincourt) โทรศั พ ท์ สายด่ ว นศาลปกครอง 1355 ผู้ บ ริ ห าร/บุ ค ลากร
ศาลปกครอง การจัดฝึกอบรม สัมมนาของศาลปกครอง โทรทัศน์ ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอื่น
ญาติ/เพื่อน/คนรู้จัก และสื่ออื่น ๆ มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อำนาจ
หน้าที่และเขตอำนาจศาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง ตัวแปร
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก ตัวแปรที่เกี่ยวกับการใช้บริการศาลปกครองมีความสัมพันธ์กับระดับความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ หน่วยงานของศาลปกครอง
ที่เคยติดต่อ โดยกลุ่มตัวอย่างที่เคยติดต่อกับศาลปกครองกลาง ฐานะในการใช้บริการด้านคดี ประเภทเรื่อง
ที่เป็นคู่กรณีในคดี การใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่การฟ้องคดี รวมถึงตัวแปรเกี่ยวกับแหล่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่
สื่อสิ่งพิมพ์ของศาลปกครอง รายการวิทยุที่ศาลปกครองจัดทำขึ้น เว็บไซต์ศาลปกครอง(www.admincourt.go.th)
แอปพลิเคชันศาลปกครอง (Admincourt) ศูนย์บริการประชาชนของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง
การจัดฝึกอบรม สัมมนาของศาลปกครอง โทรทัศน์ วิทยุ และสถาบันการศึกษา มีความสัมพันธ์กับระดับ
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

(10)
3) ความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา
สู ง สุ ด อาชี พ หลั ก ตั ว แปรการใช้ บ ริ ก ารศาลปกครองที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอำนวย
ความยุติธรรมของศาลปกครอง ได้แก่ หน่วยงานของศาลปกครองที่เคยติดต่อ การใช้บริการด้านคดี ประเภท
เรื่องที่เป็นคู่กรณีผลการพิจารณาพิพากษาคดีในคดีที่ผ่านมา การใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่การฟ้องคดี รวมถึงตัวแปร
ที่เกี่ยวข้องกับ แหล่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ของศาลปกครอง รายการวิทยุที่ศาลปกครอง
จั ด ทำขึ้ น เว็ บ ไซต์ ศ าลปกครอง (www.admincourt.go.th) แอปพลิ เคชั น ศาลปกครอง (Admincourt)
ศูนย์บริการประชาชนของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง โทรศัพท์ สายด่วนศาลปกครอง 1355
สื่อเรียนรู้ http://oer.learn.in.th สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน QR Code ผู้บริหาร/บุคลากรศาลปกครอง การจัด
ฝึกอบรม สัมมนาของศาลปกครอง เยี่ยมชม/ศึกษาดูงานศาลปกครอง โทรทัศน์ ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงาน
ภาครัฐ อื่ น นิ ท รรศการของศาลปกครอง สื่ อ อื่ น ๆ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอำนวย
ความยุติธรรมของศาลปกครองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ผลการสำรวจตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเชื่อมั่น ความรู้ความเข้าใจ
และความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยระดับความรู้ ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับบทบาท
โครงสร้าง อำนาจศาลและเขตอำนาจศาล รวมทั้งการดำเนินงานในมิติต่าง ๆ ของศาลปกครอง ปัจจัยระดับ
ความพึงพอใจของผู้ที่เคยใช้บริการศาลปกครอง และปัจจัยระดับความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการอำนวย
ความยุติธรรมของศาลปกครองด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสั มพันธ์ (Correlation Coefficient) พบว่า
ทั้ง 3 ปัจจัยมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเป็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
หรือเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก 1 และเมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้ง 3 ตัว พบว่า ปัจจัย ระดับ
ความรู้ ฯ มี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ ปั จ จั ย ระดั บ ความพึ งพอใจฯ และปั จ จั ย ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนฯ
ในระดั บ ต่ ำ มาก ในขณะที่ ปั จ จั ย ระดั บ ความพึ ง พอใจฯ และปั จ จั ย ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนฯ
มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง

1

ความสัมพันธ์ลักษณะดังกล่าว หมายถึง เมื่อปัจจัยหนึ่งมีค่าสูงขึ้น อีกปัจจัยหนึ่งจะมีค่าสูงตามกัน
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ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
ผลการสำรวจตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 6 ความคิดเห็นและความคาดหวังของนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มตัวแทนเจ้าหน้ าที่ ภาครัฐ หน่ วยงานในกระบวนการยุติธรรม กลุ่มผู้นำเอกชนหรือภาคธุรกิจ
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ต่อการดำเนินงานของศาลปกครอง
การสำรวจเชิ งคุ ณภาพ ใช้ วิธีการสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ ม (Focus
Group) สรุปสาระสำคัญของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
๑. ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ด้าน จำนวน 20 ท่าน
ได้แก่ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 5 ท่าน (ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ศ.สุรพล นิติไกรพจน์ อ.เดชอุดม
ไกรฤทธิ์ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ และนายสิงห์ชัย ทนินซ้อน ด้านการเมือง 5 ท่าน (นายคำนูณ สิทธิสมาน
ศ.(พิเศษ) กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม นายเสรี สุวรรณภานนท์ และ พล.ต.อ.ชัชวาลย์
สุขสมจิตร์) ด้านบริหารงานภาครัฐ 5 ท่าน (ศ.(พิเศษ) วิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ นางรื่นฤดี
สุวรรณมงคล ผู้แทนอธิบดีกรมที่ดิน และผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) ด้านสื่อสารมวลชน
5 ท่าน (คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ คุณอธิพล วงศ์สืบยุทธ์ คุณทวินันท์ คงคราญ คุณกนกพร ประสิท ธิ์ผล
และคุณมงคล บางประภา) สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตามประเด็นคำถาม ดังนี้
1.1 ความคิ ด เห็ น และความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ บทบาทอำนาจหน้ า ที่ แ ละภาพลั ก ษณ์
ของศาลปกครองในปัจจุบัน
1) ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความพึงพอใจในบทบาทอำนาจหน้าที่การอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง
ของศาลปกครองในปั จจุ บั นอย่ างมาก โดยมี ความคิ ดเห็ นว่ าศาลปกครองได้ ดำเนิ นงานอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ
ประสิทธิผลเป็นที่ น่าพอใจ แต่อาจมี ปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างในบางเรื่อง ทั้งการพิจารณาพิพ ากษาคดีปกครอง
ด้วยความถูกต้อง และเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคมไทย รวมทั้งเรื่องความล่าช้าในการพิจารณาคดีซึ่งยังเป็น
ปัญหาใหญ่ของศาลปกครอง
2) การบังคับคดีปกครองตามคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองในปัจจุบันมีประสิทธิภาพ
ดีกว่าช่วงแรกของการจัดตั้งศาลปกครองที่ยังไม่มีบทกฎหมายรองรับและไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานของศาลเข้ามา
ทำหน้าที่ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การบังคับคดีปกครองตามคำพิพากษาและคำสั่งในปัจจุบันก็ยังมีปัญหาอยู่ กล่าวคือ
เรื่องการไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา การขาดเจ้าหน้าที่บังคับคดีของหน่วยงานรัฐที่มีความรู้ความเข้าใจในการบังคับคดี
ปกครองที่ดี รวมถึงความล่าช้าในการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล
3) ศาลปกครองได้ทำหน้าที่ในการเสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงความยุติธรรมทางปกครอง
ได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และเท่ า เที ย ม ไม่ ว่ า จะเป็ น ด้ า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ช่ อ งทางการเข้ า ถึ ง บริ ก ารของ
ศาลปกครอง และการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนซึ่งเห็นได้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาช่วยในการฟ้องคดีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ โดยในช่วงการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด–๑๙ การใช้เทคโนโลยีผ่านระบบออนไลน์ก็เป็นประโยชน์อย่างมากแก่ประชาชน และเป็ นเรื่อง
ที่น่าชื่นชม
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4) ที่ผ่านมาศาลปกครองได้ทำหน้าที่ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครอง
กระบวนวิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคมได้เป็นอย่างดีและแพร่หลายในวงกว้างด้วยเหตุ
ที่ ต้ องการทำให้ สั งคมไทยรู้จั กศาลปกครอง โดยมี การพั ฒนาสื่ อประชาสั มพั นธ์ที่ หลากหลายรูปแบบ ซึ่ งทำให้
ประชาชนรู้จักและเข้ าใจศาลปกครองมากขึ้ น และปั จจุบั นก็ ได้ มี การใช้ สื่อใหม่ (New Media) ที่ มากขึ้ นในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางออนไลน์ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี
5) ในภาพรวม ศาลปกครองสามารถพัฒนาหลักกฎหมายและวางแนวทางปฏิบัติราชการที่ ดี
ให้ แก่ หน่ วยงานรัฐได้ ดี พอสมควร ทั้ งนี้ ได้มี ความเห็ นของผู้ทรงคุ ณวุฒิ ด้ านกฎหมายและกระบวนการยุ ติธรรม
ชี้ให้เห็นว่ายังมีปัญหาบางคดีที่อาจมีปัญหาอยู่บ้างในเรื่องคุณภาพของคำพิพากษาในเชิงเหตุผลทางกฎหมายและ
การวางแนวปฏิบัติให้ไปในทิศทางเดียวกัน
6) ที่ ผ่านมาการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองมีความเป็ นอิสระและเป็ น กลาง
ทางการเมืองมากและสามารถรักษาความยุติธรรมโดยไม่โอนเอียงตามกระแสสังคมได้เป็นอย่างดีซึ่งเหตุผล
สำคัญ คือ การเป็นองค์กรตุลาการซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ได้กำหนด
หลักการและวางระบบต่าง ๆ เอาไว้เป็นอย่างดีแล้วในหลักประกันความเป็นอิสระของศาล ตลอดจนการวางตัว
อยู่ในกรอบจริยธรรมของตุลาการศาลปกครองที่ดี
7) ในภาพรวมตุลาการศาลปกครองทั้งในส่วนตุลาการศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครอง
ชั้ น ต้ น มี ก ารวางตั วได้ ดี โดยมี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริต คุ ณ ธรรม จริย ธรรม และมี ภ าพลั ก ษณ์ แ ละพฤติ ก รรม
โดยทั่วไปเป็นที่น่าไว้วางใจและเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ด้วยความยุติธรรมเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาในฐานะตุลาการ
ไม่มีเรื่องในทางที่เสียหายปรากฏตามสื่อสารมวลชน
8) ภาพลั ก ษณ์ ต ลอด ๒๐ ปี ที่ ผ่ า นมาของศาลปกครอง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เห็ น ตรงกั น ว่ า
ศาลปกครองมีพัฒ นาการที่ ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก หากนับจากจุดเริ่มต้น ที่สังคมไทยยังไม่รู้จักหรือเข้าใจ
เกี่ยวกับ การทำงานของศาลปกครอง มาถึ งปั จจุบั น สั งคมไทยรู้จั กศาลปกครองเป็ น อย่างดี และมีค วามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองมากขึ้น และมีความเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของศาลปกครองในการอำนวย
ความยุติธรรมด้านคดีปกครอง
1.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของศาลปกครอง
1) ความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของศาลปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นตรงกันว่า
มีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของศาลปกครองในระดับสูง เมื่อพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาในฐานะที่เป็นองค์กร
ตุลาการ ซึ่งด้วยกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ออกแบบไว้เป็นอย่างดีในฐานะที่เป็น
ศาลซึ่งใช้ “ระบบไต่สวน” ที่ตุลาการมีบทบาทอย่างมากในการค้นหาความจริง ได้ทำหน้าที่อำนวยความยุติธรรม
ในคดี ปกครองให้ เป็ นที่ ยอมรั บในสั งคมไทย ตั วอย่ างหลายคดี ที่ เป็ นคดี สำคั ญที่ ทำให้ สามารถระงับข้ อพิ พาท
ทางปกครอง คุ้ มครองสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชนและรั กษาไว้ ซึ่ งประโยชน์ สาธารณะไว้ ได้ โดยศาลปกครอง
เป็นศาลที่ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการทำหน้าที่อย่างสูง
2) ปัจจัยต่าง ๆ และการปรับปรุง ได้แก่ (1) เจ้าหน้าที่ของศาลปกครองเป็นผู้ที่มีความรู้
และความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงานในระดับที่สูงซึ่งเกิดจากกระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่วาง
ระบบไว้ดีแล้ว และเจ้าหน้าที่เป็นผู้ที่มีจิตใจบริการและตั้งใจทำงานดี (2) ศาลปกครองมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความยุ ติธรรม ปฏิบัติ งานโดยยึดระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคั บ อย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบัติ และสามารถ
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ตรวจสอบการดำเนิ น งานได้ โดยไม่ พ บเรื่ อ งที่ มี ก ารวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ เป็ น ข่ า วตามสื่ อ มวลชนมากนั ก
(3) ศาลปกครองสามารถสร้างความไว้วางใจหรือพึ่งพาอาศัยได้ และได้รับ ความเชื่อถือ ไว้วางใจจากประชาชน
ซึ่งมีที่มาจากการทำหน้าที่ของศาลปกครองอย่างตรงไปตรงมา สร้างผลงานในการรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรม
จากการตัดสินคำพิพากษาในคดีปกครองต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับ โดยเฉพาะในคดีที่สำคัญ (4) ที่ผ่านมา
ศาลปกครองได้ดำเนินงานโดยเปิดเผย ตรงไปตรงมา เปิดเผยข้อมูลหรือให้คำแนะนำที่ จำเป็น อย่างถูกต้อง
ชั ด เจน เชื่ อ ถื อ ได้ รวมถึ งการเปิ ด โอกาสให้ มี ก ารตรวจสอบการดำเนิ น งานของศาลปกครอง โดยเฉพาะ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและให้ข้อมูลตอบข้อซักถามต่างๆของสื่อมวลชนด้วยดีมาตลอด ถือว่ามีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ (5) ศาลปกครองได้ แสดงให้ เห็ นถึ งความเอาใจใส่ แ ละเห็ น อกเห็ น ใจ สนใจรับ ฟั งปั ญ หาและ
ความต้องการที่หลากหลายของประชาชน มีจิตสาธารณะ รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานตลอดจน
การปรับ ปรุงแก้ ไขการปฏิ บั ติงานและคุ ณ ภาพการให้ บ ริก ารให้ ดียิ่งขึ้ น สังเกตได้ จากการปรับ ปรุงพั ฒ นา
การบริก ารของศาลปกครองให้ เกิ ด ความสะดวกสบายแก่ ป ระชาชนโดยตลอด ไม่ ว่าจะเป็ น การใช้ ระบบ
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการให้บริการ การฟ้องคดี การพัฒนาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์
เป็นต้น (6) ในภาพรวมศาลปกครองได้ใช้อำนาจหน้าที่ตามบทบัญ ญั ติของกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครองได้เป็นอย่างดี และ (7) ประชาชนได้รับความคุ้มค่าจากการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เข้ามาใช้บริการของศาลปกครอง เนื่ องจากการออกแบบกฎหมายศาลปกครองก็ได้ช่วยเหลือประชาชนในเรื่อง
ค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่เป็นการฟ้องคดีปกครองทั่วไป อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาในเรื่องความ
ล่าช้าในการพิจารณาคดี (8) ภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง
ในระดับที่สูง ซึ่งสังเกตจากการที่ศาลปกครองได้มีการจัดเตรียมและให้บริการแก่ประชาชนเป็นอย่างดี โดยไม่ค่อย
ได้ยินข่าวร้องเรียนหรือวิพากษ์วิจารณ์การให้บริการของศาลตามหน้าสื่อสารมวลชน
1.๓ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาอุ ป สรรคในการอำนวยความยุ ติ ธ รรมทางปกครอง
การเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
อุปสรรค
1) ปัญ หาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาของศาลปกครอง การเข้าถึงการ
อำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม และสาเหตุ กล่าวคือ
ที่ผ่านมาศาลปกครองก็มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจไปในวงกว้างอยู่แล้ว ซึ่งเป็นเรื่องดี แต่ในบางเรื่องประชาชน
ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอยู่บ้าง จึงควรพิจารณาถึงการเน้นในจุดที่ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เพื่อสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้อง
2) แนวทางหรื อ วิ ธี ก ารแก้ ไขปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคต่ า ง ๆ หรื อ แนวทางการพั ฒ นา
การดำเนินงานของศาลปกครอง ได้แก่ (๑) ควรมีการแก้ไขพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 ในเรื่องการจัดให้มีการแต่งตั้งทนายความอาสาหรือทนายความขอแรงเพื่ อช่วย
ร่างคำฟ้ อ งและช่วยเหลื อประชาชนในการดำเนิ น คดีป กครอง และ (๒) ควรขยายระยะเวลาการฟ้ อ งคดี
ปกครองจากภายใน 90 วัน เป็นภายใน 1 ปี และควรขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่ง
ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 60 วัน
.
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3) ข้อเสนอแนะต่อแนวทางในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและ
กระบวนการยุติ ธ รรมพื้ น ฐานให้ กับ ประชาชนอย่างทั่ วถึง และตรงกลุ่ ม เป้ าหมาย ผู้ท รงคุณ วุฒิ เห็ นว่า
ในปัจจุบันการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมพื้นฐานให้กับประชาชน
อย่ างทั่ วถึ ง และตรงกลุ่ ม เป้ าหมายเป็ น เรื่อ งที่ มี ค วามสำคั ญ ซึ่ งสามารถทำได้ ดี ระดั บ หนึ่ ง แต่ ส ำนั ก งาน
ศาลปกครองควรเข้าไปจัดอบรมในหน่วยงานของรัฐ หรือมีการประชุมในหน่วยงานของรัฐเพื่อแลกเปลี่ยน
ปัญหา สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
4) แนวทางในการพั ฒ นากลไกหรือเครื่องมื อ ในการให้ ค วามรู้ค วามเข้ าใจเกี่ ยวกั บ
ข่าวสารด้านกระบวนการยุติธรรมหรือคดีที่ได้รับความสนใจเป็นการเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความคิดเห็น
เป็นส่วนใหญ่ ว่า จะต้องพัฒนาสื่อและเผยแพร่ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มให้มากที่สุด นอกจากนี้ในการ
เผยแพร่คำพิพากษาของศาล ในการย่อคำพิพากษาหรือเรียบเรียงใหม่ ควรมีการเผยแพร่ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
5) การปรับตัวของศาลปกครองในยุคปัจจุบัน เพื่อยกระดับคุณภาพการดำเนินงาน และ
การให้บริการแก่ประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะดังนี้ (1) ด้านขั้นตอนการฟ้องคดี ควรมีการใช้ระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศสมั ยใหม่ ในด้ านอื่น ๆ ให้ ครอบคลุมมากขึ้ น (2) ด้ านการให้ ค ำแนะนำ ปรึก ษาด้ านคดี
ศาลปกครองควรพิจารณาในการประสานกับหน่วยงานทนายความ เช่น สภาทนายความแห่งประเทศไทย
จั ด ให้ มี ท นายความอาสามาช่ ว ยเหลื อ ประชาชน โดยจั ด ทำเป็ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ ไว้ ที่ ศ าลปกครองทุ ก แห่ ง
ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อช่วยเหลือประชาชน (3) ด้านการบังคับคดีทางปกครอง จำเป็นต้องมีก าร
ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้และทักษะต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในแต่ละหน่วยงานให้มากขึ้น
ควรกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในเรื่องบังคับคดีทางปกครองให้มีความชัดเจนในแต่ละลักษณะคดีเพื่อให้เกิด
แนวปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ งเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น (4) ด้ า นการไกล่ เกลี่ ย ข้ อ พิ พ าททางปกครองก่ อ นเข้ า สู่
การพิ จ ารณาคดี เห็ น ด้ ว ยในการที่ ศ าลปกครองจั ด ให้ มี ก ารดำเนิ น งานไกล่ เกลี่ ย ข้ อ พิ พ าททางปกครอง
(5) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จำเป็นต้องสร้างระบบความก้าวหน้าในส่วนเจ้าหน้ าที่ศาลปกครองให้สามารถ
เติบโตในสายงานของสำนักงานศาลปกครองได้โดยตรง เพื่อไม่ให้ต้องเสียบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญจากการ
เปลี่ยนสายงานเป็นตุลาการศาลปกครอง และ (6) ด้านอื่น ๆ มีความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน
ที่ มองว่าในยุคปั จจุบั นที่ มี ความก้าวหน้ าเทคโนโลยีที่ มากขึ้ น ระบบ AI หรือ การใช้ Big Data ก็น่ าจะเป็ นสิ่งที่
ศาลปกครองสามารถทำได้ เพื่อนำข้อมูลที่เก็บไว้จำนวนมากมาประมวลผลในการใช้ประโยชน์ตามภารกิจต่อไป
6) ข้อเสนอแนะเพื่อให้ศาลปกครองสามารถสร้างความเชื่อมั่น แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น
การที่ศาลปกครองต้องมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ของศาลให้ดียิ่งขึ้น โดยปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่ ก็จะทำให้
ประชาชนยิ่งเชื่อมั่นมากขึ้นไปอีก
7) ข้ อ เสนอแนะอื่น ๆ ต่ อการปรับ ปรุงการดำเนิ น งานของศาลปกครอง/สำนั กงาน
ศาลปกครอง ข้อเสนอที่ได้กล่าวถึงในแต่ละประเด็นของการสัมภาษณ์ หากได้มีการดำเนินการแก้ไขอย่างลุล่วง
ก็จะเป็นการปรับปรุงการทำงานของศาลปกครองได้ครบถ้วนแล้ว ซึ่งเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งคือ การสร้างความรวดเร็ว
ในการพิจารณาคดีปกครอง แก้ไขความล่าช้าที่มีอยู่

(15)
1.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังต่อการดำเนินงานของศาลปกครองในอนาคต
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ค วามคาดหวั ง ที่ ต รงกั น ว่ า (1) การดำเนิ น งานของศาลปกครอง
ในอนาคต จะต้ อ งมุ่ ง มั่ น ในการแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ป สรรคในเรื่ อ งความล่ า ช้ า ในการพิ จ ารณาคดี ป กครอง
(2) ศาลปกครองก็ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการทำงาน ให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็ ว และบริ ก ารประชาชนที่ ดี ยิ่ งขึ้ น (3) ศาลปกครองจะต้ อ งมี ก ารเผยแพร่ ค ำพิ พ ากษาของ
ศาลปกครองให้แพร่หลายมากที่สุด และมิใช่ เพียงคดีที่สำคัญ ๆ หรือคดีที่ขึ้นสู่ศาลปกครองสูงสุด แต่คดีที่ยุติ
ในศาลปกครองชั้ น ต้ น ก็ ต้ อ งเผยแพร่ ด้ ว ย รวมทั้ ง มี ก ารจั ด ระบบหมวดหมู่ จำแนกประเภทคดี ใ ห้ ง่ า ย
ต่ อ การสื บ ค้ น และศึ ก ษามากกว่ า ที่ เป็ น อยู่ ปั จ จุ บั น ตลอดจนมี ค วามจำเป็ น ที่ ต้ อ งมี ก ารย่ อ คำพิ พ ากษา
ศาลปกครอง การทำการวิเคราะห์คำพิพากษาของศาลปกครองโดยสำนักงานศาลปกครองเอง เพื่อให้เป็นการ
สร้างองค์ความรู้และพัฒนาคำพิพากษาของศาลปกครองให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และ (4) ที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดควรมีบทบาทเข้ามาในการวางหลักเกณฑ์หรือแนวทางของการพิจารณาคดีปกครอง
ในเรื่องสำคัญเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในแนวคำพิพากษาและความรวดเร็วในการพิจารณาคดีที่มากขึ้น
2. ผลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
คณะผู้ วิ จั ย ได้ ด ำเนิ นการจั ด เวที สนทนากลุ่ ม (Focus Group) ใน 5 ภู มิ ภ าค รวม 10 ครั้ ง
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา ขอนแก่น ระยอง ชลบุรี นครศรีธรรมราช และยะลา
โดยมีผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มรวมทั้งสิ้น 205 คน ผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวแทนเจ้าหน้าที่หน่วยงานทางปกครอง
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม สถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนด้านนิติศาสตร์ ผู้นำเอกชนหรือ
ภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) หรือตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงตัวแทนของผู้ที่ไม่เคยใช้
บริการศาลปกครอง สรุปผลการศึกษาตามประเด็นข้อคำถาม ดังนี้
2.1 ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ การดำเนิ น งานของศาลปกครอง ความคิ ด เห็ น และความพึ งพอใจ
เกี่ยวกับบทบาท อำนาจศาล รวมถึงการให้บริการ และภาพลักษณ์ของศาลปกครอง
2.1.1 ความเชื่ อ มั่ น และแนวทางการสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ต่ อ การดำเนิ น งานของ
ศาลปกครอง
1) กลุ่มที่เคยใช้บริการ
(1.1) ด้านความรู้ความเชี่ยวชาญในการพิ จารณาพิ พ ากษาคดีปกครอง
มีความเชื่อมั่น เนื่องจากเมื่อศึกษาจากคำพิพากษาแล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผล มีความเป็นเหตุเป็นผล
ตุลาการเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความชำนาญการ มาจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งข้าราชการฝ่ายพลเรือน
ข้าราชการ อัยการ ฯลฯ ทำให้ได้ตุลาการที่มีความหลากหลาย ทั้งในด้านความรู้และประสบการณ์ การเข้าถึง
ตุลาการศาลปกครองได้ง่าย ผ่านกระบวนการของศาลปกครองที่ใช้ระบบการไต่สวน เป็นผู้มีข้อมูลเชิงพื้นที่
เพราะหากตุลาการมีความต้องการที่จะออกมาดูพื้นที่ก็สามารถทำได้ ทำให้การพิจารณาคดีมีความน่าเชื่อถือ
มีการพัฒนามากขึ้น เห็นความพยายามที่จะพัฒนาตัวเอง
สำหรั บ กลุ่ ม ที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น น้ อ ยเนื่ อ งจากเห็ น ว่ า การพิ จ ารณาคดี
บางอย่ างอาจเกิ ด ปั ญ หาในแง่ข องความแตกต่ างระหว่ างทฤษฎี กั บ ปฏิ บั ติ ขาดความชำนาญเฉพาะด้ าน
ขาดความมีมาตรฐานในการพิพากษา จากประสบการณ์ที่ต่างกันของแต่ละท่าน การสรรหาตุลาการโดยต้องมี
การนำเสนอผลงาน อาจทำให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติแต่ไม่ได้บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ คำพิพากษาของตุลาการ
บางเรื่อ ง ทำให้ ไม่ เชื่ อ มั่ น ว่าศาลมี ค วามเข้ าใจในคดี ป กครอง โดยเฉพาะความเป็ น ไปได้ ในการบั งคั บ คดี
และตุลาการยังมีจำนวนจำกัด ในขณะที่ปริมาณคดีที่เข้าสูศ่ าลปกครองมีมาก
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(1.2) ความสามารถหรื อ สมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ /
หน่ ว ยงาน กลุ่ ม ที่ เคยใช้ บ ริ ก ารศาลปกครองเป็ น ประจำ ส่ ว นใหญ่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ กระบวนการของ
ศาลปกครองโดยเฉพาะการปฏิ บัติห น้าที่ ของเจ้าหน้ าที่ พิ จารณาจากจำนวนประชาชนที่ เข้ามาใช้บ ริการ
มากขึ้น เห็นพัฒนาการในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
สำหรับกลุ่มที่ไม่มีความเชื่อมั่นซึ่งมีส่วนน้อย เนื่องจากเห็นว่าพนักงาน
คดีปกครองบางคนมีความรู้น้อย ยังขาดความเข้าใจในการดำเนินคดี บางครั้งให้คำปรึกษาผิดพลาด จากความ
ล่ าช้ าในการพิ จ ารณาคดี โดยมองว่า ปั ญ หาหนึ่ งอาจจะมาจากจำนวนเจ้ าหน้ าที่ ที่ มี ไม่ เพี ย งพอ และการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่บางส่วน อาจขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ใช้บ ริการ ทำให้เกิดความ
ไม่เท่าเทียม
(1.3) การปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความยุ ติ ธ รรม ความเที่ ย งตรง เป็ น อิ ส ระ
ปลอดจากการแทรกแซง กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นว่าศาลปกครอง มีความยุติธรรม
ไม่ว่าจะต่อผู้ฟ้องหรือผู้ถูกฟ้อง เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากเนื้อหาในคำพิพากษาแล้ว ศาลปกครองค่อนข้างจะ
อธิบายกฎหมายได้อย่างละเอียด สามารถใช้เป็นแนวทางได้ แม้ว่าในบางกรณี การตัดสินคดีจะมีความล่าช้า
ใช้เวลานานมาก แต่ก็เชื่อมั่นว่าหากไม่มีศาลปกครอง ก็จะไม่มีคนกลางที่จะมาควบคุมอำนาจของหน่วยงานรัฐ
นอกจากนี้ความเชื่อมั่นดังกล่าว ยังเกิดจากภาพลักษณ์ของศาลปกครองที่ผ่านมา ยังไม่มีเรื่องให้เกิดข้อตำหนิ
สำหรั บ กลุ่ ม ที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น น้ อ ยเนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น มี เหตุ ก ารณ์
ที่สะท้อนให้เห็นถึงการแทรกแซงของนักการเมืองและปัญ หาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะความไม่รู้จากสื่อสังคม
ออนไลน์ที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อศาลซึ่งไม่เพียงแต่ศาลปกครองเท่านั้น แต่เป็นการตั้งประเด็น
คำถามในภาพรวมของกระบวนการยุติธรรม และบางขั้นตอนอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชน เช่น
กระบวนการไต่สวนที่ใช้พยานเอกสารแทนลูกความ แนวคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลยังไม่ชัดเจน
ในบางคดี ห ากประชาชนฟ้ อ งศาลอื่ น อาจจะได้ รั บ ความเป็ น ธรรมมากกว่ า และรวดเร็ ว กว่ า การฟ้ อ ง
กับศาลปกครอง ปัญหาความไม่เชื่อมั่นส่วนใหญ่เกิดจากการพิจารณาคดีที่ยาวนาน
(1.4) ความสามารถในการตอบสนองความต้ อ งการของประชาชน
ทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มที่มี
ความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของศาลเนื่องจากศาลสามารถตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานได้
เป็นที่พึ่งสุดท้าย เป็นที่พึ่งให้กับหน่วยงานปกครองได้
สำหรับกลุ่มที่ไม่มีความเชื่อมั่น เนื่องจากบางกรณีประชาชนที่เดือดร้อน
เป็นผู้แพ้คดีและยังคงได้รับความเดือดร้อนจากคำสั่งทางปกครอง และเชื่อว่าศาลจะดูข้อเท็จจริง แต่ด้วยระบบ
ไต่ส่วนที่พิจารณาจากเอกสารเป็นหลัก เงื่อนไขบางอย่างอาจทำให้ประชาชนหรือหน่วยงานไม่สามารถนำเสนอ
หรือสืบค้นข้อเท็จจริงได้ อาจจะทำให้เสียเปรียบ
(1.5) ความโปร่งใส ตรวจสอบได้โดยการเปิดเผย ตรงไปตรงมา เปิดเผย
ข้อมูลหรือให้คำแนะนำที่จำเป็นอย่างถูกต้อง ชัดเจน เชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบ
การดำเนินงานของศาลปกครอง กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม มีความเชื่อมั่นว่าศาลปกครองเป็นหน่วยงาน
ที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้โดยการเปิดเผย ตรงไปตรงมา เปิดเผยข้อมูลหรือให้คำแนะนำที่จำเป็นอย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน เชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานของศาลปกครอง
(1.6) ความคุ้ ม ค่ า ในการเข้ า มาใช้ บ ริ ก ารศาลปกครอง เมื่ อ เที ย บกั บ
ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย แม้ว่าในกระบวนการของศาลปกครองจะไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ในกระบวนการพิจารณา
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มีความล่าช้า อาจด้วยเพราะมีเจ้าหน้าที่น้อย ในขณะที่มีจำนวนคดีมาก ทำให้การพิจารณาของศาลช้า ทำให้
กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มขาดความเชื่อมั่นในประเด็นนี้
(1.7) การเข้าถึงการอำนวยความความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่าย
สะดวก เช่ น การยื่ น ฟ้ อ งคดี ได้ โดยง่ า ย การนำเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย มาใช้ ในการให้ บ ริ ก าร กลุ่ ม ที่ มี
ความเชื่อมั่นเนื่องจากการเข้าถึงการอำนวยความความยุติธรรมทางปกครอง เข้าถึงได้โดยง่าย ทั้งการเข้าถึง
ผ่านการเข้าไปใช้บริการที่ศาลปกครอง การเข้าถึงผ่านการโทรศัพท์ การเข้าถึงผ่านทางระบบออนไลน์ต่าง ๆ
ส่วนกลุ่มที่มีความเชื่อมั่นน้อย เนื่องจากปัจจุบันศาลปกครองมีเพียง 15 แห่ง ยังมีจำนวนน้อย ทำให้ประชาชน
เข้าถึงได้ยาก ไม่สะดวก
2) กลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการ ซึ่งได้มีการสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ศาลปกครอง รวมทั้งสาเหตุที่ยังไม่เคยใช้บริการศาลปกครอง พบว่ามีการรับรู้เกี่ยวกับศาลปกครองจำแนกได้
เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่เป็นนิติกรและกลุ่มที่ไม่ได้เป็นนิติกร โดยกลุ่มที่เป็นนิติกรของหน่วยงานท้องถิ่นมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองเป็นอย่างดี แม้จะไม่เ คยใช้บริการโดยตรง แต่ก็ได้ศึกษาแนวคำพิพากษาของ
ศาลปกครองจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้เป็นนิติกร อาทิ กลุ่มที่เป็นตัวแทนหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ
เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัดรวมถึงเกษตรกร ต่างมีความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองค่อนข้างน้ อย เนื่ องจาก
ลักษณะของงานไม่มีคดีขึ้นสู่ศาลปกครอง ทำให้รับทราบเพียงว่ามีศาลปกครองอยู่ ส่วนกระบวนการขั้นตอน
ต่าง ๆ มีการรับรู้ค่อนข้างน้อย
สำหรั บ สาเหตุ ที่ ไม่ เคยใช้ บ ริ ก ารส่ ว นใหญ่ เกิ ด จาก หน่ ว ยงานไม่ มี ค ดี ขึ้ น สู่
ศาลปกครอง ด้วยเพราะสามารถไกล่เกลี่ยกันได้ บางหน่วยงานมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ในระดับ
จังหวัดก่อน ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนจะเข้าสู่กระบวนการนี้ ซึ่งส่วนใหญ่สามารถตกลงกันได้ เป็นหน่วยงานของรัฐ
ที่ลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับคดีปกครองมากนัก มีความสะดวกในการใช้บริการจากหน่วยงานอื่น ๆ มากกว่า
ด้วยพื้นที่ตั้งที่อยู่ไกล เป็นต้น
2.1.2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจศาลในปัจจุบัน
1) การพิ จารณาพิ พ ากษาคดีป กครอง กลุ่มที่มีความพึ งพอใจ เนื่องจากเห็นว่า
เป็น ธรรมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมีความเชื่อมั่น มองว่าเป็นธรรมกับทั้งประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ
พอสมควรตามเอกสาร ตามพยาน โดยเฉพาะเมื่ อหน่วยงานเป็ น ผู้ชนะคดี เมื่อพิ จารณาจากรายละเอียด
ที่ศาลให้เหตุผลถือว่ามีความพึงพอใจต่อการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ส่วนกระบวนพิจารณาคดีของ
ศาลปกครองก็เปิดโอกาสให้ผู้ถูกฟ้องชี้แจงข้อเท็จจริงได้เต็มที่ ไม่ได้ปิดกั้น
ส่ ว นกลุ่ ม ที่ ไม่ มี ค วามพึ งพอใจ เนื่ อ งจากการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ป กครอง
บางส่วนยังขาดความชัดเจน คำพิพากษามีลักษณะเป็นแนวทางกว้างๆ บางส่วนยังขาดการสืบเสาะข้อเท็จจริง
จากพื้นที่โดยตรง ด้วยเพราะบางคดีโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม หากพิจารณาเฉพาะเอกสารเพียงอย่างเดียว
ไม่ สามารถครอบคลุ ม สภาพปั ญ หาในพื้ นที่ ได้ทั้ งหมด หลายกรณี ความผิดอาจไม่ได้เกิดจากหน่วยงานใด
เพียงหน่วยงานหนึ่ง แต่ผลการพิจารณาคดี หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเป็นหน่วยงานเดียว การพิจารณาคดี
มีความล่าช้า คำพิพ ากษาในส่ วนของศาลปกครองสูงสุดขัดกันเอง ผลการตัดสินพิพ ากษาบางกรณี ยังไม่
สามารถแก้ ไขปั ญ หาได้ คำพิ พ ากษาของศาลปกครองบางคำตั ด สิ น ไม่ ส ามารถนำไปเป็ น แนวปฏิ บั ติ ได้
คำพิพากษาไม่ให้ความสำคัญกับการเยียวยาผู้ที่แพ้คดี โดยเฉพาะในส่วนของประชาชน
2) การบั ง คั บ คดี ป กครอง ในส่ ว นของการบั ง คั บ คดี ป กครอง ส่ ว นใหญ่
มีความพึงพอใจค่อนข้างน้อย เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ของหน่วยงาน คำพิพากษาบางกรณี บังคับคดีได้ยาก
พบปัญหาในการบังคับคดี อาทิ ไม่สามารถบังคับคดีผู้ถูกฟ้องที่อยู่ต่างประเทศ การบังคับคดีมีความล่าช้า
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3) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครอง กระบวนวิธีพิจารณาคดี
ในศาลปกครองให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม กลุ่มที่มีความพึงพอใจ เนื่องจากศาลมีแนวคำพิพากษาย่อให้ศึกษา
บางจังหวัดศาลปกครองมีโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงานเป็นประจำทุกปี
สำหรับกลุ่มที่ มีความพึงพอใจน้อยมีสาเหตุมาจากมีปัญ หาเรื่องการฟ้องผิดศาล
ทำให้ผู้ฟ้องต้องเสียเวลา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจของประชาชนหรือบุคลากรของหน่วยงาน
ทางปกครอง แหล่งสืบค้นข้อมูลของศาลปกครองค่อนข้างเข้าถึงยาก ประชาชนยังมีความรู้สึกเชิงลบต่อศาล
ไม่ต้องการไปศาลซึ่งโดยปกติไม่เพียงแต่ศาลปกครองเท่านั้น เมื่อกล่าวถึงศาล ประชาชนจะรู้สึกถึงความยุ่งยาก
เนื่องจากยังขาดความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง แหล่งข้อมูลความรู้เรื่องคำพิพากษายังค้นหายากและไม่มีฉบับเต็ม
4) การพั ฒ นาหลั ก กฎหมายปกครองและวางแนวทางปฏิ บั ติ ร าชการจาก
คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดให้แก่หน่วยงานทางปกครอง กลุ่มที่ มีความพึงพอใจเห็นว่าศาลมีแนว
คำพิพากษาย่อมาให้ศึกษา โดยแนวคำพิพากษาของศาลค่อนข้างเปิดกว้าง หากไม่ถูกต้อง ศาลให้โอกาสที่จะ
กลับ มาดำเนิ น การให้ ถูก ต้อ งที่ สุ ด ไม่ ได้ เพิ ก ถอน ทำให้ ส ามารถสิ้น สุด ด้วยดี ทั้ ง สองฝ่าย หลายหน่ วยงาน
ได้นำคำพิพากษาของศาลมาเป็นแนวในการดำเนินการโครงการต่างๆ
ส่วนกลุ่มที่มีความพึงพอใจน้อย ด้วยเพราะบางหน่วยงานเมื่อแพ้คดีก็จะนำกลับมา
ศึกษาตามข้อกฎหมายเพื่ อศึกษาความผิ ดพลาด ซึ่ งเมื่อกลับ มาดู บางสำนวนพบว่ามีแนวคำพิ พ ากษาของ
ศาลปกครองที่แตกต่างกัน
2.1.3 ความพึ งพอใจต่ อคุ ณ ภาพการให้ บ ริก ารของศาลปกครอง สำหรับ การศึ ก ษา
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครองพบว่า
1) ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านของสำนั ก งานศาลปกครอง กลุ่ ม เป้ า หมาย
มี ค วามพึ งพอใจต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ให้ บ ริ ก าร ทั้ งในเรื่ อ งการอำนวยความสะดวกในการติ ด ต่ อ ประสานงาน
การต้อนรับ การเข้าห้องพิจารณาคดี การเข้าปรึกษาเจ้าหน้าที่ของศาลปกครอง เจ้าหน้าที่มีการให้บริการที่ดี
ให้ความร่วมมืออย่างดี สามารถโทรไปประสานได้ สามารถฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หน่วยงานธุรการมีความรู้
ที่ดีมากและให้คำแนะนำดี
สำหรับกลุ่มที่มีความพึงพอใจน้อยเพราะบุคลากรของหน่วยงานบางส่วนมีความรู้
เฉพาะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาลปกครอง แต่ยังขาดความรู้ในเชิงลึก ความล่าช้าในการพิจารณาคดีอาจเป็น
เพราะขาดแคลนบุคลากร ทั้งตุลาการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน การติดตามคดีผ่านการติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ขาดความต่อเนื่องจากการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ
2) ด้ า นกระบวนการ/ขั้ น ตอนการให้ บ ริก าร กลุ่ ม ที่ มี ค วามพึ งพอใจเนื่ อ งจาก
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการส่งเสริมให้ประชาชนและหน่วยงานสามารถเข้าถึงศาลปกครองได้ไม่ยาก
บางขั้นตอน มีความรวดเร็วในการให้บริการ มีการพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง
สำหรับกลุ่มที่มีความพึงพอใจน้อย เนื่องจากบางขั้นตอนมีระยะเวลาน้อยเกินไป
เช่น การอุทธรณ์ที่กำหนดไว้ภายใน 30 วัน การส่งเอกสารต่างๆ ในบางครั้งไม่ได้รับการตอบกลับ ข้อเท็จจริง
เดียวกันเหตุเดียวกันแต่ผู้ฟ้ องคดีมี หลายคนทำให้ต้องทำเอกสารหลายสำนวน ระยะเวลาในกระบวนการ
ยุติธรรมยาวนานเกินไป ขาดการบริการด้านการถ่ายเอกสาร การรับคดี หน่วยงานไม่สามารถยื่นที่ ศาลได้
โดยตรง ต้องส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น การบริการแต่ละศาลมีการให้บริการที่แตกต่างกัน ไม่เป็นมาตรฐาน
3) ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร กลุ่มที่มีความพึงพอใจ เนื่องจากศาลปกครอง
สามารถเข้าถึงได้ง่าย การติดต่อสื่อสารทำได้ง่าย สำหรับกลุ่มที่มีความพึงพอใจน้อย เนื่องจากการสื่อสารถึง
หน่วยงานและประชาชนค่อนข้างน้อย การสื่อสารยังไม่พิจารณาจากคุณลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย
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4) ด้านบริการต่างๆ กลุ่มที่มีความพึงพอใจ เนื่องจากสามารถเข้าถึงการใช้บริการ
ได้ง่าย เป็นขั้นตอน มีหลายกรณีที่ประชาชนสามารถฟ้องคดีปกครองได้โดยการแนะนำของเจ้าหน้าที่ของ
ศาลปกครอง หน่วยงานและประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้เป็นอย่างดี
สำหรับกลุ่มที่มีความพึงพอใจน้อยเนื่องจากต้องใช้เอกสารจำนวนมาก ต้องส่ง
เอกสารหลายรอบ ปัจจุบันได้ มีท นายที่รับทำคดีปกครอง โดยเฉพาะรับทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งอาจจะกระทบต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในอนาคต บริการสืบค้นคำพิพากษา ข้อมูลยังขาดความ
ทันสมัย ค้นหายาก การยื่นคำร้องหรือเขียนคำร้องค่อนข้างยาก โดยเฉพาะสำหรับประชาชนที่ไม่มีความรู้
จำนวนวันที่ให้ในการจัดทำข้อเท็จจริงเป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีอุปสรรคในเรื่องการติดตามคดี
ไม่สามารถติดตามคดีได้สะดวก
5) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มที่มีความพึงพอใจ เพราะการเข้าถึงหรือ
การหาข้อมูลจากศาลปกครองทำได้โดยง่าย สำหรับกลุ่มที่มีความไม่พึงพอใจ เนื่องจากการค้นคำพิพากษา
มีปัญหาค้นไม่พบ เนื้อหาบางส่วนสั้นเกินไปต้องการฉบับเต็ม ขาดการจำแนกเป็นหมวดหมู่ตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน การคัดคำพิพากษายังต้องเดินทางไปขอคัดที่ศาลปกครอง ยังไม่มีระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการ
ติดตามคดี และข้อมูลขาดความทันสมัย
2.1.4 ภาพลั ก ษณ์ และแนวทางการปรั บ ปรุ ง ภาพลั ก ษณ์ ของศาลปกครอง
จากการศึกษาภาพลักษณ์และแนวทางการปรับปรุงภาพลักษณ์ของศาลปกครอง ได้ผลการศึกษาดังนี้
1) ภาพลักษณ์ ได้แก่ เป็นหน่วยงานที่มีความยุติธรรม มีการพัฒนาการให้บริการ
ที่สะดวกรวดเร็วเข้ากับยุคสมัย เป็นศาลที่ช่วยเหลือประชาชน เป็นศาลที่ประชาชนเชื่อมั่ น ดำรงไว้ซึ่งความ
ยุติธรรม เป็นศาลที่มีตุลาการที่มีความรู้ มีความยุติธรรม เป็นศาลที่มีความทันสมัย เป็นศาลที่ประชาชนเข้าถึง
ได้ ง่ า ย เป็ น ศาลที่ ม องเห็ น ประโยชน์ ข องสาธารณะ เป็ น ศาลที่ มี ก ารพั ฒ นาการ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
เป็ น ที่ พึ่ ง สุ ด ท้ า ยของทั้ งประชาชนหรื อ ของหน่ ว ยงาน และเป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ในการดู แ ลควบคุ ม
การปฏิบัติงานหรือการกระทำของหน่วยงานทางปกครองให้มีความชอบด้วยกฎหมาย
2) การปรับปรุงภาพลักษณ์ ได้แก่ การปรับปรุงในเรื่องความล่าช้าในการพิจารณาคดี
การพิ จ ารณาคำสั่ ง ที่ อ อกว่ า ไปสามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ประสบการณ์ ใ นการพิ จ ารณาคดี ข องตุ ล าการ
สร้างภาพลักษณ์ว่าศาลอยู่ฝั่งเดียวกับประชาชน เป็นศาลที่มีความเป็นมิตร ทำความเข้าใจหรือให้ข้อมูลความรู้
กั บ ประชาชนในขั้ น ตอนของการดำเนิ น การทางศาลเพื่ อ ให้ เกิ ด การยอมรั บ ในผลการพิ พ ากษา พั ฒ นา
ภาพลั ก ษณ์ ด้ า นการเข้ า ถึ ง ของประชาชนด้ ว ยการขยายเขตอำนาจศาล และปลอดจากการแทรกแซง
จากหน่วยงานใดหรือบุคคลใดในทุกมิติ
2.2 ความคิดเห็นต่อปัญ หาอุปสรรคในการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง การเข้าถึงการ
อำนวยความยุติธรรมของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค และการ
ปรับ ตั ว ของศาลปกครอง โดยเฉพาะในสภาวะที่ เกิ ด การระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19)
2.2.1 ปัญหาอุปสรรคในการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง การเข้าถึงการอำนวยความ
ยุติธ รรมของภาคส่ วนต่ าง ๆ ในสั งคม ปัญ หาโดยตรง ได้แก่ กระบวนพิ จารณาคดีมีความล่าช้า ปั ญ หา
ความยุ่งยากในกระบวนการยุติธรรม เช่น ต้องใช้เอกสารที่ต้องมีการรับรองจำนวนมาก ปัญ หาการปฏิบัติ
ตามผลการพิจารณาคดี และปัญหาในการเข้าถึงศาล บางศาลที่ค่อนข้างไกล
ส่วนปัญ หาโดยอ้อม ได้แก่ ปัญ หาการกระผิดในคดีปกครองที่มีการเชื่อมโยงกับบุคคล
หลายบุคคลหรือหลายหน่วยงาน หน่วยงานไม่มีบุคลากรที่เป็นนิติกร ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำคดี ปัญหา
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เรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ศาลปกครอง เจ้าหน้ าที่ ของรัฐยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบังคับ คดี
ปกครองโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นแม้ว่าจะมีนิติกร ปัญ หาการมาผิดศาลทำให้ไม่ได้รับความ
เป็นธรรม เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม มีการเคลื่อนย้ายบ่อยครั้ง ทำให้ ขาดความ
ต่อเนื่อง ส่งผลต่อกระบวนการยุติธรรม การบังคับใช้กฎหมายของบุคลากร ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ บางครั้งต้อง
สนองนโยบายของผู้บริหาร ด้วยงานหลายอย่างมุ่งมาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้ท้องถิ่นมีความเสี่ยง
ในการปฏิบัติหน้าที่ที่จะทำให้เกิดคดีปกครองขึ้นสู่ศาลปกครอง พื้นที่ที่มีบริบทความเป็นเมืองสูง ทำให้เกิด
กรณีพิพาทจำนวนมาก และเนื่องจากคดีปกครองบางคดีบางส่วนเป็นปัญหาจากการออกระเบียบของต้นสังกัด
ทำให้เกิดกรณีของการฟ้องร้องจำนวนมาก
2.2.2 แนวทางหรื อ วิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคต่ า งๆ หรื อ แนวทางการพั ฒ นา
การดำเนินงานของศาลปกครอง
1) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและกระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครองพื้นฐานให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และตรงกลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ได้แก่ การให้
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนหรือหน่วยงาน ควรจำแนกตามคุณลักษณะของกลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม
การอบรมให้ความรู้จำแนกตามเนื้อหา การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการช่วยเหลือด้านกฎหมายปกครอง
ศาลปกครองควรทำคำอธิบายที่สั้นๆ เข้าใจง่ายในสื่อทุกประเภท ควรส่งเสริมให้เกิดการไกล่เกลี่ยหรือชี้แจง
ทำความเข้าใจ เพื่ อลดคดีขึ้นสู่ ศาลปกครอง แก้ไขปัญ หาความล่าช้าของการพิ จารณาคดี โดยการแยกคดี
ตามความซับซ้อนของคดี ลดปัญหาการใช้เอกสารในกระบวนการยุติธรรมมาก คดีที่มีลักษณะเหมือนกัน ควรมี
การตัดสินคดีไปในแนวทางเดียวกัน และใช้เทคโนโลยีในการให้บริการมากขึ้น
2) การพั ฒ นากลไก หรือเครื่องมือในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวสาร
ด้านกระบวนการยุติธรรมหรือคดีทางปกครอง ได้แก่ พัฒนาเครื่องมือในการให้ความรู้เพื่อ ฝึกประสบการณ์
โดยตรงกับประชาชนได้ การใช้หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเป็นกลไกในการให้ความรู้ เช่น สภาทนายความ นิติกร
ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัย และให้ความรู้แก่บุคคลอยู่ที่ในกลไกการไกล่เกลี่ยก่อนมีคดีขึ้นสู่ศาลปกครอง
3) การปรับตัวในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะในสภาวะที่เกิดการระบาดของโรคติ ดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อยกระดับคุณภาพการดำเนินงานและการให้บริการแก่ประชาชน
3.1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการอำนวยความยุติธรรม
ของศาลปกครองส่วนใหญ่ในปัจจุบัน มีความสอดคล้องกับสภาวะที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 อยู่ แล้ ว อี ก ทั้ งยั งเป็ น กระบวนการที่ เรียบง่าย ไม่ ยุ่งยาก ดั งนั้ น สถานการณ์ ปั จจุ บั น จึ งไม่ ก ระทบ
ต่อกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการของศาลปกครองมากนัก อย่างไรก็ตามศาลปกครองอาจยกระดับ
คุณภาพการดำเนินงานและการให้บริการมากขึ้น โดยการกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน
ให้ชัดเจนและเหมาะสม ประชาชนสามารถติดตามกระบวนการทำงานของศาลปกครองในแต่ละขั้นตอนได้ง่าย
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ผ่านสื่อออนไลน์ สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทันถ่วงทีโดยไม่ต้องรอนาน
หรือมีระยะเวลาในการรอให้น้อยที่สุด ลดกระบวนการที่ต้องใช้เอกสารที่เป็นกระดาษลง โดยหันมาใช้ระบบ
การจั ด การเอกสารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม ากขึ้ น พั ฒ นาศู น ย์ ป ระสานงานในระดั บ จั งหวัด สำหรับ จั งหวัด ที่ ไม่ มี
ศาลปกครองให้สามารถบริการแก่ประชาชนที่ต้องการเดินทางมาใช้บริการในภาวะปกติ โดยศูนย์ประสานงาน
ดังกล่าวมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการ โดยเฉพาะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องมือการสื่อสาร
ต่าง ๆ
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3.๒) ด้ านบริก ารต่างๆ เช่น การรับ ฟ้ อง การให้ ค ำปรึกษาคดี เป็ น ต้ น ปั จจุบั น
แม้ จะอยู่ในช่ วงของการแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อ ไวรัส โคโรนาฯ แต่ กลุ่ ม ผู้ เข้ าร่วมสนทนากลุ่ ม ก็เห็ น ว่า
ศาลปกครองยังสามารถคงไว้ซึ่งคุณภาพในการให้บริการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงการใช้บริการได้ง่าย มีขั้นตอน
ที่ดี ประชาชนสามารถที่จะฟ้องได้สะดวก หน่วยงานต่างๆ สามารถที่จะประสานข้อมูลต่างๆ กับศาลปกครอง
ได้ โดยสะดวก อย่ างไรก็ ต ามควรมี ก ารปรับ ปรุงการให้ บ ริก ารในบางเรื่อ ง เพื่ อ เป็ น การยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การให้บริการให้ดีขึ้น อาทิ ลดเอกสารที่เป็นกระดาษที่ใช้ในการดำเนินคดี การรับรองเอกสารผ่านระบบดิจิทัล
การจัดส่งเอกสารต่างๆ ในการดำเนินคดีผ่านระบบจัดการเอกสารออนไลน์ เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถ
เข้ามาใช้ได้อย่างปลอดภัยซึ่งจะก่อให้เกิดความสะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาฯ นอกจากนี้ยังรวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลคำพิพากษาต่างๆ ที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้า ถึง
ได้ง่ายผ่านอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงของการทำงานจากที่บ้าน การมีระบบการติดตามคดี
ที่ทำให้สามารถติดตามคดีได้สะดวก เป็นต้น
3.๓) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ทั้งนี้ในสภาวะที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 แม้จะทำให้การให้บริการโดยตรงผ่านเจ้าหน้าที่จะมีจำนวนน้อยลดลง แต่เจ้าหน้าที่ก็ได้เพิ่ม
การให้บริการในส่วนของการบริการทางอ้อมมากขึ้น โดยเฉพาะการให้บริการทางโทรศัพท์และทางสื่อออนไลน์
ต่ า งๆ ซึ่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารสามารถให้ บ ริ ก ารได้ เ ป็ น อย่ า งดี เจ้ า หน้ า ที่ มี ทั ก ษะในการให้ บ ริ ก าร
มีจิตบริก าร สามารถสนั บ สนุน ข้ อมู ล ต่างๆ ได้ อย่างไรก็ตามกลุ่ม ผู้เข้าร่วมสนมนากลุ่ม มี ข้อเสนอแนะว่า
ด้ ว ยสถานการณ์ นี้ จ ะยั ง คงอยู่ ต่ อ ไปและอาจเกิ ด ขึ้ น ได้ อี ก ในอนาคต ดั ง นั้ น ศาลปกครองจึ ง ควรเตรี ย ม
ความพร้อมบุคลากร โดยการอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ แก่บุคลากร
มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดรับการพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลปกครองในอนาคต
3.๔) ด้านช่องทางการสื่อสาร ด้วยในปัจจุบัน ศาลปกครองมีช่องทางการสื่อสาร
ที่หลากหลายดีอยู่แล้ว ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางการสื่อสารดังกล่าวได้โดยง่าย การประสานงานต่างๆ
สามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ โดยเฉพาะในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ
กลุ่มเป้าหมายไม่จำเป็นต้องไปถึงศาล สามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ควรดำเนินการ
โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ก็คือ การใช้ช่องทางเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมีการเข้าถึงช่องทางดังกล่าวแตกต่างกั น เช่น ประชาชน
ในเขตเมืองสามารถเข้าถึงช่องทางการสื่อการทางออนไลน์ได้โดยสะดวก ในขณะที่ในชนบทการเข้าถึงช่องทาง
ดังกล่าวอาจทำได้ ย าก โดยเจ้าหน้ าที่ ข องศาลปกครองควรที่ จะให้ ค ำแนะนำต่ างๆ แก่ป ระชาชนมากขึ้ น
นอกจากนี้ศาลปกครองยังควรมีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เข้ามาให้บริการเพิ่ม ก็อาจจะช่วยบริการ
แก่ประชาชนและหน่วยงานที่อยู่ห่างไกลซึ่งน่าที่จะสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของการเดินทางที่จะต้องเดินทาง
ระยะไกลๆ ได้ โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ
3.๕) ด้ า นระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วไปแล้ ว แม้ ใ นปั จ จุ บั น
ศาลปกครองจะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการใช้บริการบ้างแล้ว แต่ในช่วงที่มีการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ หรือเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้น ศาลปกครอง
ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ ทั้งระบบจัดการเอกสารออนไลน์ เพื่อลดการใช้เอกสารที่เป็นกระดาษและ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ ง านข้ อ มู ล เอกสารสำหรั บ บุ ค คลที่ ห ลากหลายมากยิ่ ง ขึ้ น การนำเอาระบบ
e-Certificate สำหรับ ออกหนั งสื อรับรองและสำเนาเอกสารที่ ต้องรับ รองทางอิเล็กทรอนิ กส์มาใช้ เพื่ อให้
เอกสารที่ เป็ น หลั ก ฐานต่ างๆ ที่ เข้ ามาสู่ ก ระบวนการยุ ติ ธรรม เป็ น เอกสารที่ มี ค วามน่ า เชื่ อ เพื่ อ ใช้ ในการ
ดำเนิ นคดี พั ฒ นาประสิท ธิภาพการใช้งานฐานข้อมูลคำพิ พ ากษาต่างๆ เช่น มีการจัดข้อมูลเป็ นหมวดหมู่
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ตามความต้องการของผู้ใช้งาน มีข้อมูลทั้งฉบับเต็มและฉบับย่อ ข้อมูล มีความทันสมัย มีความครบถ้วน พัฒนา
ระบบการให้ บ ริ ก ารบางระบบให้ อ ยู่ ใ นรู ป ของดิ จิ ทั ล ได้ แ ก่ การคั ด คำพิ พ ากษาเพื่ อ ลดการเดิ น ทางไป
ที่ ศ าลปกครองโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้ อไวรัส โคโรนาฯ ที่ ท ำเกิด ข้ อจำกัด ในการเดิน ทาง
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการติดตามคดี เช่น การประยุกต์ระบบพัสดุออนไลน์ ที่สามารถติดตาม
การดำเนิ น งานได้ ตั้ ง แต่ เริ่ ม ปฏิ บั ติ ก ารจนขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ย ซึ่ ง สามารถติ ด ตามดู ขั้ น ตอนต่ า ง ๆ ได้ ว่ า
การดำเนินงานอยู่ขั้นตอนใด ใครเป็นผู้ปฏิบัติงาน มาประยุกต์ใช้กับการติดตามการดำเนินงานของศาลปกครอง
และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของฐานข้อมูล (Database Security) โดยการดูแลจัดการรักษาข้อมูล
ให้ถูกต้องสมบูรณ์พร้อมสำหรับผู้ที่มีสิทธิในการใช้ข้อมูล สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ ป้องกันผู้ไม่มีสิทธิเข้าใช้
หรือแก้ไขข้อมูล อันจะก่อให้เกิดผลเสีย กับระบบฐานข้อมูล
2.3 ความคาดหวังต่อการดำเนินงานของศาลปกครอง และข้อเสนอแนะอื่น ๆ จากการศึกษา
ความคาดหวังต่อการดำเนินงานของศาลปกครอง คณะผู้วิจัยสามารถสรุปความคาดหวังได้ดังนี้
2.3.1 ความคาดหวังระยะสั้น
1) ด้ า นความยุ ติ ธ รรมและการเข้ า ถึ ง ความยุ ติ ธ รรม โดยคาดหวั งว่ า ศาลปกครอง
จะสามารถเข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุดจะทำให้ผู้ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้รับความเป็นธรรม ทำให้
ประชาชนเกิดความรู้สึกมั่นใจว่าจะได้รับความยุติธรรมจากการเข้ามาใช้บริการ มีการพัฒนาให้ประชาชน
ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้มากยิ่งขึ้น เป็นหน่วยงานด้านความยุติธรรมที่ประชาชนและหน่วยงาน
ต่าง ๆ สามารถติดต่อเข้าถึงได้ง่าย มีความใกล้ชิดกับหน่วยงานของรัฐมากขึ้น แม้จะไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการ
2) ด้านการให้บริการ คาดหวังว่าศาลปกครองจะสามารถให้บริการเชิงรุก เช่น การจัดทำ
โครงการศาลปกครองเคลื่อนที่สู่ชุมชน สร้างการเข้าถึงแก่ประชาชนหรือหน่วยงานระดับต่าง ๆ ในทุกระดับ
มีความใกล้ชิดกับหน่วยงานราชการให้มากยิ่งขึ้น มีการปรับปรุงกระบวนการ โดยเฉพาะเรื่องเอกสาร มีการ
พัฒนาพนักงานคดีปกครองให้มีความรู้ในการดำเนินคดีมากขึ้น ทั้งความรู้เชิ งทฤษฎีและความรู้ในเชิงปฏิบัติ
ลดความเป็นแบบแผนลง ลดขั้นตอนต่างๆ ในการเข้ารับบริการให้น้อยลง แต่ยังคงรักษาคุณภาพการให้บริการไว้
ยังคงเป็นหน่วยงานที่ให้สถาบันการศึกษาได้เข้าศึกษาดูงาน มีการให้บริการที่เท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ
ภาคเอกชนหรือประชาชนและให้ความสำคัญกับความแตกต่างของคุณลักษณะผู้ใช้บริการ
3) ด้านการให้ความรู้ คาดหวังว่าศาลปกครองจะให้ความรู้ตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย
เพิ่มความถี่ในการฝึกอบรมให้มากขึ้น มีการอบรมให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี
จัดอบรมในลักษณะเจาะลึกเฉพาะเรื่องโดยเพิ่มรายละเอียดมากขึ้น เช่น คดีด้านสิ่งแวดล้อม มีวิธีการที่จะให้
ความรู้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามสภาพปัญหา เช่น ด้านการบังคับคดี เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับ
คดีได้ มีการพัฒนาช่องทางในการให้ความรู้สู่ชุมชน โดยอาจมีรูปแบบหรือลักษณะคล้ายศูนย์ยุติธรรมชุมชน
มีการรวบรวมคำพิพากษาให้เป็นหมวดหมู่ สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งเน้น
การให้ความรู้แก่ประชาชน ปรับปรุงแหล่งสืบค้นข้อมูลของศาลปกครองให้เข้าถึงได้ง่าย มีการแบ่งประเภท
ของข้อมูลตามคดีที่ ส อดคล้องกับ ความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น มีการประชาสัมพั นธ์ให้ความรู้แก่
ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ได้รับทราบถึงเขตอำนาจศาล เพื่อป้องกันการฟ้องผิดศาล การให้ความรู้แก่
นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษามากขึ้ น โดยไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งเป็ น นั ก ศึ ก ษาคณะนิ ติ ศ าสตร์เพี ย งอย่ างเดี ย ว ให้ ค วามรู้แ ก่
ภาคเอกชนมากยิ่ ง ขึ้ น ประสานกั บ หน่ ว ยงานอื่ น เพื่ อ อบรมให้ ค วามรู้ แ ก่ ป ระชาชนและหน่ ว ยงาน เช่ น
สภาทนายความ สำนั ก งานคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายแก่ ป ระชาชน (สคช.) ให้ ค วามรู้
แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ไม่ได้มีคดีขึ้นสู่ศาลปกครองด้วย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่นิติกรเนื่องจาก
กลุ่มนี้ยังมีความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองน้อย ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยเน้นที่ผู้นำชุมชน
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2.3.2 ระยะกลาง
1) ด้ า นตุ ล าการ คาดหวั งว่ า ศาลปกครองจะมี ก ระบวนการในการคั ด สรรตุ ล าการ
ศาลปกครองที่ ดี ที่ ท ำให้ ได้ตุล าการที่ มี คุณ วุฒิ วัยวุฒิ และเป็ น ผู้ที่ มีความเชี่ยวชาญทุ กด้าน มีการคัดเลือ ก
ตุลาการจากหลากหลายสาขาอาชีพ ใช้วิธีการสรรหาตุลาการจากบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น คำพิพากษาของตุลาการศาลปกครองจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติและ
เยียวยาได้ มีจำนวนตุลาการเพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับปริมาณคดีที่เข้าสู่ศาลปกครอง
2) ด้านความยุติธรรมและการเข้าถึงความยุติธรรม คาดหวังว่าศาลปกครองจะช่วยลด
ความเดือดร้อนให้กับคู่กรณีทุกฝ่าย ไม่ว่ าจะเป็นประชาชน หน่วยงานของรัฐ มีการพัฒนาภาพลักษณ์ของ
ศาลว่าอยู่ฝั่งเดียวกับประชาชน ช่วยลดความเดือดร้อนให้กับคู่กรณีทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นประชาชน หน่วยงาน
ของรัฐ ให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นแก่เด็กเยาวชนให้มากขึ้น ในกรณีที่ผู้ฟ้องแพ้คดีแต่ได้รับความ
เสียหาย หรือความเดือดร้อนสาธารณะเป็นความเสียหายในวงกว้าง ควรจะมีมาตรการอื่นนอกเหนือจาก
ในคำตัดสินของศาล ควรมีการเยียวยาแก้ไข
3) ด้านการพิจารณาคดี คาดหวังว่าศาลปกครองจะกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาคดี
ที่ชัดเจนหรือเวลาที่แน่นอน ในการพิจารณาศาลปกครองควรเข้ามาดูบริบทของพื้นที่ประกอบการวินิจฉัย หรือ
ควรต้องมีการไต่ส วนหรือรับ ฟั งเพิ่ ม เติม โดยเฉพาะคดีด้านสิ่งแวดล้อม หรือคดีที่ เกี่ยวกับองค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง
4) ด้านการให้บริการ คาดหวังว่าศาลปกครองจะแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการพิจารณาคดี
การรวมคดีที่เหมือนกันเข้าด้วยกัน คล้ายแบบคดีแพ่งเพื่อให้การดำเนินงานรวดเร็วขึ้นและจำนวนคดีเข้าสู่
ศาลปกครองลดลง มี ก ารปรั บ ปรุ ง กระบวนการดำเนิ น งานให้ มี ค วามรวดเร็ ว มากขึ้ น พั ฒ นามาตรฐาน
การให้บริการที่เท่าเทียมกันของเจ้าหน้าที่ในแต่ละศาล พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการติดตามคดี
นำเทคโนโลยี ต่ า ง ๆ มาใช้ ใ นการให้ บ ริ ก ารมากขึ้ น ปรั บ ปรุ ง ในเรื่ อ งของระยะเวลาในการดำเนิ น งาน
ในบางขั้นตอน มีการพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถคัดคำพิพากษาได้ ยังคงสนับสนุนและให้ความรู้แก่นักศึกษา
เหมื อนที่ เคยดำเนิ น การ กลั บ มาให้ ค วามสำคั ญ กับ การจัดค่ ายเด็ กและเยาวชน มี ก ารพั ฒ นาระบบข้อ มู ล
แนวคำพิพากษาของศาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5) ด้านการไกล่เกลี่ยคดี คาดหวังว่าศาลปกครองจะพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ข้อพิพาทต่าง ๆ ไม่ต้องขึ้นศาล ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ
ในการพั ฒ นาระบบการไกล่ เกลี่ ย ข้ อ พิ พ าท เพื่ อ ลดจำนวนคดี ที่ จ ะขึ้ น สู่ ศ าล อบรมให้ ค วามรู้ ในเรื่ อ ง
การไกล่เกลี่ยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ในจังหวัด ให้มีความเข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือ
และเป็นกลไกในการไกล่เกลี่ยก่อนมีคดีขึ้นสู่ศาลปกครอง เช่น ศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เป็นต้น
6) ด้านการบังคับคดี คาดหวังว่าศาลปกครองจะมีหน่วยงานที่มาช่วยในการบั งคับคดี
มีการปรับปรุงการบังคับคดีเพื่อสามารถบังคับคดีได้อย่างรวดเร็ว มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานสนับสนุน มาช่วย
ในการบั งคั บ คดี ให้ ลุ ล่ ว งไปได้ มี ก ารอบรมให้ ค วามรู้ ด้ า นการบั ง คั บ คดี โดยเน้ นการปฏิ บั ติ การพาไปดู
กรณี ศึกษา มี เจ้าหน้าที่ เฉพาะด้านการบังคับคดีเพื่ อรองรับ การบั งคับ คดีขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
โดยตรง มี การประสานงานกั บ เครือ ข่ายที่ เกี่ย วข้อ งกั บ การบั งคั บ คดี เพื่ อ สร้างเครือข่ ายวิท ยากรสำหรับ
ช่วยอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร อาทิ กรมบังคับคดี และหน่วยงานอื่นๆ
7) ด้ านการพั ฒ นาแนวปฏิ บั ติ คาดหวังว่าเมื่ อ มีค ำพิ พ ากษาของศาลปกครองสู งสุ ด
ออกมา คำพิพากษานั้นควรสามารถนำมาเป็นแนวปฏิบัติได้ สามารถเป็นบรรทัดฐานให้หน่วยงานถือปฏิบัติได้
รวมทั้งควรมีบรรทัดฐานในการตัดสินคดีในเรื่องเดียวกันให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน
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2.3.3 ระยะยาว
1) ด้านตุลาการ คาดหวังว่าศาลปกครองจะพัฒนากลไกตุลาการศาลปกครองด้วยการ
จัด ตั้งแผนกคดีพิ เศษ เช่น เดียวกับ ศาลอาญามี แผนกคดีทุ จริต ศาลฎี ก ามี แผนกคดี อาญาผู้ด ำรงตำแหน่ ง
ทางการเมือง เป็นแผนกคดีพิเศษแยกออกมา
2) ด้านความยุติธรรมและการเข้าถึงความยุติธรรม คาดหวังว่าศาลปกครองจะทำให้
ประชาชนได้รับความยุติธรรม ยังคงดำรงความยุติธรรม มีความโปร่งใส ยังคงเป็นที่พึ่งของหน่วยงานของรัฐ
ทุกภาคส่วนต่อไป เป็นศาลที่มีตุลาการที่มีความรู้ มีความยุติธรรม เป็นที่พึ่งสุดท้ายของหน่วยงาน คาดหวังว่า
องค์กรศาล ทั้ งศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม สามารถยืนในหลักการของตัวเอง ปลอดจาก
การเมือง ดำรงภาพลักษณ์ของการเป็นหน่วยงานที่มีความยุติธรรมไว้ได้ เป็นศาลที่มีการพัฒนา มีความทันสมัย
3) ด้านการให้บริการ คาดหวังว่าศาลปกครองจะขยายเขตอำนาจศาลให้ครอบคลุม
ทุกจังหวัด สามารถลดระยะเวลาในการพิจารณาคดีให้เร็วขึ้นได้ เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับกับปริมาณคดี
ที่มีจำนวนมากขึ้น
4) ด้านการให้ความรู้ คาดหวังว่าศาลปกครองจะยังคงให้ความสำคัญกับการให้ความรู้
แก่เด็กและเยาวชนต่อไป
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะของคณะผู้วิจัย
ผลการสำรวจตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ข้อเสนอแนะตามหลักการการวิจัยสถาบัน (Institutional
Research) ในการนำผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ประกอบการวางแผน การกำหนดนโยบาย และแนวทาง
การบริ ห ารจั ด การ เพื่ อ เพิ่ ม และ/หรื อ ธำรงรั ก ษาความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนต่ อ การอำนวย
ความยุติธรรมของศาลปกครอง
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ประกอบการวางแผน การกำหนดนโยบาย และ
แนวทางการบริห ารจั ด การ เพื่ อ เพิ่ ม และ/หรือ ธำรงรัก ษาความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนต่ อ การอำนวย
ความยุติธรรมของศาลปกครอง
จากผลการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในส่วนของระดับความเชื่อมั่นของประชาชน
ต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง และความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมด้ านสิ่งแวดล้อม
ของศาลปกครอง ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อำนาจศาล และเขตอำนาจศาล
รวมทั้งการดำเนินงานในมิติต่างๆ ของศาลปกครอง ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เคยใช้บริการศาลปกครอง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเชื่อมั่น ความรู้ความเข้าใจ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวย
ความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครอง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ความรู้ ค วามเข้ า ใจ และ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ความคิดเห็น และความคาดหวัง
ของนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มตัวแทนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม กลุ่มผู้นำเอกชน
หรือ ภาคธุ รกิ จ องค์ ก รพั ฒ นาเอกชน (NGOs) ต่ อ การดำเนิ น งานของศาลปกครอง สามารถนำมาจั ด ทำ
ข้อเสนอแนะตามหลักการการวิจัยสถาบัน ในการนำผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ประกอบการวางแผน การกำหนด
นโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มและ/หรือธำรงรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการ
อำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองดังต่อไปนี้
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1.1 ด้านการสื่อสาร
แม้ในปัจจุบันศาลปกครองจะมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและทันสมัย อย่างไรก็ตาม
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสื่อสาร ศาลปกครองควรมีการดำเนินการดังต่อไปนี้
1.1.1 เน้ น การสื่ อ สารผ่ า นทางช่ อ งทางที่ ป ระชาชนสามารถรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
จากศาลปกครองมากที่สุด ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่า แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครองที่กลุ่มตัวอย่าง
ได้ รั บ มากที่ สุ ด ในช่ ว งระยะเวลาที่ ผ่ า นมา 3 ลำดั บ แรก ได้ แ ก่ เว็ บ ไซต์ ศ าลปกครอง สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ข อง
ศาลปกครอง และสื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ค ยู ทูป ไลน์) และเมื่อแยกตามคุณ ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย
เป็นกลุ่มที่เคยใช้บริการกับกลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการพบว่า กลุ่มผู้ที่เคยใช้บริการ แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ศาลปกครองที่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารได้ รั บ ในช่ ว งระยะเวลาที่ ผ่ า นมามากที่ สุ ด 3 ลำดั บ แรก ได้ แ ก่ จากเว็ บ ไซต์
ศาลปกครอง สื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ค ยูทูป ไลน์) และสื่อสิ่งพิมพ์ของศาลปกครองประเภทหนังสือแจก
ส่วนกลุ่มไม่เคยใช้บริการ แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครองที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครอง
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ สื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ค ยูทูป ไลน์) โทรทัศน์และ
จากเว็บไซต์ศาลปกครอง
ศาลปกครองจึงควรใช้ช่องทางการสื่อสารทั้ง 4 ช่องทางในการสื่อสารกับประชาชน
ได้แก่ (1) เว็บไซต์ศาลปกครอง (2) สื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ค ยูทูป ไลน์) (3) โทรทัศน์ และ (4) สื่อสิ่งพิมพ์
ของศาลปกครองประเภทหนังสื อแจก โดยสื่อสิ่งพิมพ์ ของศาลปกครองประเภทหนั งสือแจกอาจเน้นไปที่
กลุ่มที่เคยใช้บริการ ส่วนโทรทัศน์อาจเน้นไปที่กลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการ อย่างไรก็ตามควรมีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้หลากหลายช่องทางเพื่อให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกกลุ่มคน มีการประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ
โดยเน้นการเข้าถึงง่าย
1.1.2 ปรับปรุงและประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารที่ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
จากศาลปกครองน้ อย ทั้ งนี้ แม้ ว่าศาลปกครองจะมีช่องทางในการสื่อ สารจำนวนมากทั้ ง สื่อสิ่งพิ มพ์ ของ
ศาลปกครอง รายการวิ ท ยุ ที่ ศ าลปกครองจั ด ทำขึ้ น เว็ บ ไซต์ ศ าลปกครอง แอปพลิ เคชั น ศาลปกครอง
(Admincourt) ศู น ย์ บ ริ ก ารประชาชนของศาลปกครองและสำนั ก งานศาลปกครอง โทรศั พ ท์ สายด่ ว น
ศาลปกครอง 1355 สื่อเรียนรู้ http://oer.learn.in.th สื่อประชาสัมพั นธ์ผ่าน QR Code โทรทัศน์ วิทยุ
หนังสือพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ ก ยูทูป ไลน์) แต่ผลประเมินพบว่า มีสื่อจำนวนมากที่ ประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสารจากสื่อดังกล่าวค่อนข้างน้อย ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ของศาลปกครองประเภทโปสเตอร์ รายการวิทยุ
ที่ศาลปกครองจัดทำขึ้น แอปพลิเคชันศาลปกครอง (Admincourt) ศูนย์บริการประชาชนของศาลปกครอง
และสำนั ก งานศาลปกครองโทรศั พ ท์ สายด่ ว นศาลปกครอง 1355 สื่ อ เรี ย นรู้ http://oer.learn.in.th
สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน QR Code วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิทรรศการของศาลปกครอง สื่อ Infographic ดังนั้น
ศาลปกครองจึงควรปรับ ปรุงหรือ ประชาสั ม พั น ธ์ช่ อ งทางการสื่ อ สารของสื่ อ เหล่ านี้ ให้ สามารถสื่ อสารกั บ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
1.1.3 เน้นนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนต้องการทราบ จากผลการศึกษาพบว่า
ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนต้องการทราบมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ (1) สาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
(2) สรุปผลคดีปกครองที่น่าสนใจ และ (3) ผลการพิจารณาพิพากษาคดี ซึ่งไม่แตกต่างกันทั้งกลุ่มที่ เคยใช้
บริการ และไม่เคยใช้บริการ ดังนั้นศาลปกครองจึงควรเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารดังกล่าวตามช่องทาง
ต่าง ๆ โดยเฉพาะช่องทางที่ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากศาลปกครองมากที่สุด
โดยเนื้อหาที่ทำการเผยแพร่ควรมีลักษณะดังนี้ เป็น เนื้อหาที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ
กระชับ มีรายละเอียดที่ครบถ้วนและครอบคลุม ชัดเจน ในขณะเดียวกันก็มีเนื้อหาด้านกฎหมายต่าง ๆ เพื่อให้
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ความรู้แก่ประชาชนไปในขณะเดียวกัน อาทิ กฎหมายปกครอง กฎหมายทั่วไป กฎหมายเกี่ยวกับหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ กฎหมายสิ่งแวดล้อม การตัดสิน การฟ้องร้อง การรับรู้ การวินิจฉัยคดี ความผิดด้านละเมิด การมี
ส่วนร่วมของประชาชน แนวปฏิบัติของข้าราชการ กฎหมายสาธารณสุข กฎหมายสิทธิ บทความแปลกฎหมาย
ต่างประเทศ นอกจากนี้รูปแบบและประเภทของสื่อควรมีรูปแบบที่หลากหลาก มีความดึงดูด น่าสนใจ โดดเด่น
และทันสมัย เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย รวมถึงผู้พิการ
1.1.4 ใช้กลไกการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ด้วยใน
พื้นที่มีช่องทางสื่อต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ดี โดยเฉพาะประชาชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้
อาทิ เสียงตามสาย ขณะเดียวกันก็มีหน่วยงานที่สามารถใช้เป็นกลไกในการสื่อสารประชาสั มพันธ์ได้ อาทิ
กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ต่าง ๆ อาทิ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์ดำรงธรรม ดังนั้น
ศาลปกครองจึงควรใช้ช่องทางและกลไกเหล่านั้นในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของศาลปกครอง เพื่อให้
ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากศาลปกครองทั่วถึงยิ่งขึ้น
1.2 ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
แม้ ในปั จ จุ บั น ศาลปกครองจะมี ก ารดำเนิ น งานให้ ค วามรู้แ ก่ ป ระชาชนในรูป แบบต่ าง ๆ
จำนวนมากและหลากหลายช่ อ งทาง อย่ า งไรก็ ต ามเพื่ อ ให้ ก ารให้ ค วามรู้ แ ก่ ป ระชาชนเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ศาลปกครองควรมีการดำเนินการดังต่อไปนี้
1) เน้ น การให้ ค วามรู้ค วามเข้ าใจแก่ ป ระชาชนในประเด็ น ที่ ป ระชาชนมี ค วามเข้ าใจ
คลาดเคลื่อนมากที่สุด จากผลการศึกษาในภาพรวม ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจคลาดเคลื่อน
ไปจากข้อเท็จจริงมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ (๑) ศาลปกครองเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงยุติธรรม
(2) ศาลปกครองสูงสุดมีที่กรุงเทพฯ แห่งเดียว สามารถรับฟ้องได้ในคดีที่กฎหมายบัญญัติให้อยู่ในเขตอำนาจ
และ (3) ศาลปกครองไม่ได้มีในทุกจังหวัด โดยประเด็นที่กลุ่มผู้เคยใช้บริการมีความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
มากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ (๑) ศาลปกครองเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงยุติธรรม (2) ศาลปกครอง
มีหน้าที่วางหลักปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อป้องกันและลดการเกิดคดีปกครอง และ (3) ศาลปกครอง
สูงสุดมีที่กรุงเทพฯ แห่งเดียว สามารถรับฟ้องได้ในคดีที่ กฎหมายบัญญัติให้อยู่ในเขตอำนาจ ในขณะที่กลุ่มที่
ไม่ เคยใช้ บ ริก ารมี ค วามรู้ค วามเข้ าใจที่ ค ลาดเคลื่ อ นมากที่ สุ ด 3 ลำดั บ แรก ได้ แ ก่ (1) ศาลปกครองเป็ น
หน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงยุติธรรม (2) ศาลปกครองไม่ได้มีในทุกจังหวัด และ (3) ศาลปกครองสูงสุด
มีที่กรุงเทพฯแห่งเดียว สามารถรับฟ้องได้ในคดีที่กฎหมายบัญญัติให้อยู่ในเขตอำนาจ
2) เน้นการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในประเด็นที่ประชาชนไม่ทราบมากที่สุด
ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ประเด็นที่ กลุ่มตัวอย่างไม่ทราบมากที่สุด ในภาพรวม 3 ลำดับแรก ได้แก่
(1) ศาลปกครองจัดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองโดยความสมั ครใจของคู่กรณี (2) ศาลปกครอง
สูงสุดมีที่กรุงเทพฯ แห่งเดียว สามารถรับฟ้องได้ในคดีที่กฎหมายบัญญัติ ให้อยู่ในเขตอำนาจ และ (3) การยื่น
ฟ้องคดีของศาลปกครองชั้นต้นให้ยื่นฟ้องต่อศาลที่ผู้ฟ้องคดีมี ภูมิลำเนาหรือที่มูลคดีเกิดขึ้น โดยประเด็นที่
กลุ่มผู้เคยใช้บริการไม่ ทราบมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ (๑) ศาลปกครองจัดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ในคดีปกครองโดยความสมัครใจของคู่กรณี (2) ศาลปกครองเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงยุติธรรม และ
(๓) ศาลปกครองสูงสุดมีที่กรุงเทพฯ แห่งเดียว สามารถรับฟ้องได้ในคดีที่กฎหมายบัญญัติให้อยู่ในเขตอำนาจ
ส่วนประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้บริการไม่ทราบมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ (๑) ศาลปกครองสูงสุด
มีที่กรุงเทพฯ แห่งเดียว สามารถรับฟ้องได้ในคดีที่กฎหมายบัญญัติให้อยู่ในเขตอำนาจ (2) ศาลปกครองจัดให้มี
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองโดยความสมัครใจของคู่กรณี และ (๓) การยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง
ดำเนินการได้หลายวิธี เช่น ยื่นฟ้องด้วยตนเอง ยื่นฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์
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(e-litigation Portal) ดั ง นั้ น ศาลปกครองจึ ง ควรเน้ น การให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจแก่ ป ระชาชนในประเด็ น
ที่ประชาชนไม่ทราบดังที่ได้กล่าวมา
3) ควรมีการปรับปรุงช่องทางการให้ความรู้และเนื้อหาของความรู้ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชน
มีความรู้ในประเด็นดังกล่าวมากขึ้น ศาลปกครองควรมีการปรับปรุง ช่องทางการให้ความรู้และเนื้อหาของ
ความรู้ ได้แก่ (1) มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น อย่างต่อเนื่อง และหลากหลายช่องทาง ผ่านสื่อ
ต่ า ง ๆ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การรั บ รู้ ข องประชาชนได้ ง่ า ย (2) ควรมี ก ารจั ด อบรม สั ม มนาให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ
หลั ก กฎหมายและแนวทางการพิ จ ารณาคดี ป กครองให้ แ ก่ ห น่ ว ยของรั ฐ หน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น ผู้ น ำชุ ม ชน
ประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ เป็นประจำทุกปี และ (3) ควรมีการสรุป เนื้อสาระสำคัญของข้อมูล
ให้กระชับ เข้าใจง่าย ไม่ใช้ภาษาวิชาการมากจนเกินไป เช่น ยกตัวอย่างคดี รวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับคดีต่างๆ
ที่พิพากษาแล้ว
4) การให้ความรู้ควรแตกต่างกันไปตามคุณลักษณะของประชาชน ผลจากการวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และเขตอำนาจ
ศาลแสดงให้เห็นว่า คุณลักษณะของประชาชนมีความสัมพันธ์กับ ระดับความรู้ความเข้าใจ ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษาสูงสุดและอาชีพหลัก หน่วยงานของศาลปกครองที่เคยติดต่อ ฐานะในการใช้บริการด้านคดี
ประเภทเรื่องที่เป็นคู่กรณีในคดี อาทิ การบริหารงานบุคคล วินัย การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การพัสดุ สัญญา
ทางปกครอง การควบคุมอาคาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน
วิ นั ย การคลั ง และงบประมาณ การละเมิ ด และรั บ ผิ ด อ ย่ า งอื่ น และอื่ น ๆ การใช้ บ ริ ก ารอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่
การฟ้องคดี แหล่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ของศาลปกครอง เว็บไซต์ศาลปกครอง แอปพลิเคชัน
ศาลปกครอง (Admincourt) โทรศัพท์ สายด่วนศาลปกครอง 1355 ผู้บริหาร/บุคลากรศาลปกครอง การจัด
ฝึกอบรม สัมมนาของศาลปกครอง โทรทัศน์ ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอื่น ญาติ/เพื่อน/คนรู้จัก
และสื่ออื่น ๆ ดังนั้น การให้ ความรู้จึงควรมี ความแตกต่างกัน ตามคุณ ลักษณะของประชาชน อย่างไรก็ตาม
ศาลปกครองควรทำการสำรวจความต้องการของประชาชนอีกครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับความต้อ งการของ
ประชาชนมากยิ่งขึ้น
5) การมุ่งเน้นในการให้ความรู้ในเรื่องการบังคับคดีแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก
ในปัจจุบัน ปัญ หาสำคัญ มากที่สุดของหน่วยงานทางปกครอง ได้แก่ การบังคับคดี โดยหน่วยงานส่วนใหญ่
ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบังคับคดี อีกทั้งหน่วยงานแต่ละแห่งมีศักยภาพในการบังคับคดีแตกต่างกันไป
ดังนั้นศาลปกครองจึงควรให้ ความรู้ในเรื่องการบังคับคดีแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยอาจร่วมกับหน่วยงาน
ที่เชี่ยวชาญเพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงาน อาทิ กรมบังคับคดี เป็นต้น
6) การพัฒนาเครือข่ายเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ด้วยในปัจจุบัน ศาลปกครองมีข้อจำกัด
ด้านบุคลากร ทำให้การให้ความรู้แก่ประชาชนมีข้อจำกัด โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ห่างไกล ประชาชนที่อยู่ใน
พื้นที่ที่ไม่มีศาลปกครอง ในขณะที่ในพื้นที่มีเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากกว่า อาทิ
กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น ศูนย์ช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น ศูนย์ยุติธรรม ศูนย์ดำรงธรรม ฯลฯ
สภาทนายความ เป็นต้น ดังนั้นศาลปกครองจึงควรใช้เครือข่ายดังกล่าวในการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
7) ปรับปรุงระบบการสืบค้นข้อมูลแนวคำพิพากษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ โดยปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นจากการใช้บริการของ
ศาลปกครอง ได้แก่ ปัญหาในการสืบค้นแนวคำพิพากษาของศาลปกครองจากเว็บไซต์ ทั้งปัญหาการค้นไม่พบ
แม้จะมีหมายเลขคดี ปัญ หาความไม่ทั นสมัยของข้อมูล ปัญ หาความหลากหลายของข้อมูล ปัญ หาการจัด
หมวดหมู่ของคดีที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เป็นต้น ในขณะที่ข้อมูลด้านคดี ผู้ใช้บริการ
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มีทั้งกลุ่มที่เคยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและกลุ่มที่ไม่เคยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งมีความต้องการข้อมูล
ที่ แ ตกต่ างกั น อี ก ทั้ งข้ อ มู ล ดั งกล่ า วหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ยั งนำไปใช้ เป็ น แนวทางในการดำเนิ น งาน เพื่ อ ลด
ความเสี่ ย งที่ จ ะมี ค ดี ขึ้ น สู่ ศ าลปกครอง ดั งนั้ น ศาลปกครองจึ งควรให้ ค วามสำคั ญ กั บ การปรั บ ปรุ งระบบ
การสื บ ค้ น โดยควรปรั บ ข้ อ มู ล ให้ ทั น สมั ย สามารถสื บ ค้ น ได้ ทุ ก คดี มี ก ารจั ด หมวดหมู่ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ มีข้อมูลทั้งฉบับย่อและฉบับเต็มเพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้บริการที่หลากหลาย
8) การให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านประสบการณ์ในการเข้าสู่คดีต่าง ๆ ด้วยผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มที่เคยใช้บริการศาลปกครอง มีความรู้ความเข้าใจต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
และมีความเชื่อมั่นต่อศาลปกครองมากกว่ากลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการ ดังนั้นศาลปกครองจึงควรผลิตสื่อความรู้ที่จะ
ทำให้ประชาชนที่ไม่เคยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของศาลปกครอง ได้มีความรู้เสมือนกับว่าตนเองเข้าไปอยู่ใน
กระบวนการ อาทิ การผลิตสื่อความรู้ที่นำประชาชนที่เคยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมานำเสนอ โดยเฉพาะคดี
ที่น่าสนใจ คดีที่ใกล้เคียงกับประสบการณ์จริงของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษา ซึ่งจะทำให้ประชาชน
ที่ไม่เคยเข้าสู่คดีได้มีความเข้าใจมากขึ้นและจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นที่มีต่อศาลปกครองในที่สุด
9) ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเด็กและเยาวชน ด้วยประชาชน
ส่วนใหญ่ มีความเชื่อมั่นต่อศาลปกครอง แต่อาจยกเว้นกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ยังขาดความเชื่อมั่นต่อศาล
ในภาพรวม ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเด็กและเยาวชน ศาลปกครองควรจัดให้มีการให้ความรู้
แก่เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ โดยอาจจะประสานกับสถานศึกษาต่าง ๆ ด้วยการใช้รูปแบบการฝึกอบรม
ที่ดึงดูด เข้าถึง น่าสนใจ
1.3 ด้านการพัฒนาระบบการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
1) การจัดตั้งศูนย์ประสานงานในจังหวัดที่ไม่มีศาลปกครอง แม้ศาลปกครองจะมีช่องทาง
ในการสื่อสารที่ ห ลากหลาย ทั น สมั ย โดยเฉพาะสื่อ ออนไลน์ ต่าง ๆ แต่ด้ วยประชาชนมี ความแตกต่ างกั น
ประชาชนหลายกลุ่มยังคงต้องการเข้าถึงบริการโดยตรงที่สำนักงานของศาล แต่ด้วยปัญหาที่ศาลปกครองไม่ได้
มีอยู่ทุกจังหวัด ทำให้จังหวัดที่ไม่มีศาลปกครองประชาชนไม่สามารถเดินทางมาใช้บริการโดยตรงได้ ด้วยมี
ค่าใช้จ่ายสูง ไม่สะดวกในการมาใช้บริการ ดังนั้นศาลปกครองจึงควรจัดตั้งศูนย์ประสานงานในจังหวัดที่ไม่มี
ศาลปกครองเพื่อเป็นศูนย์ประสานงานให้กับศาลปกครองภูมิภาค โดยอาจทำได้ทั้งการตั้งศูนย์ประสานงานใหม่
โดยมี บุ ค ลากรของศาลปกครองโดยตรงมาประจำเพื่ อ ให้ บ ริ ก าร หรื อ อาจพั ฒ นาศู น ย์ ป ระสานงานของ
หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ มี อ ยู่ เพื่ อ ทำหน้ า ที่ แ ทนศาลปกครอง อาทิ ศู น ย์ ป ระสานงานของสำนั ก งานอั ย การ
ศูนย์ดำรงธรรม เป็นต้น โดยศูนย์ประสานงานดังกล่าวนอกจากจะมีบุคลากรให้บริการแล้ว ควรมีเทคโนโลยี
ที่ ทั น สมั ย เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนที่ มี ข้ อ จำกั ด ด้ า นเทคโนโลยี อาทิ คอมพิ ว เตอร์ โดยอาจใช้ พื้ น ที่
ที่ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก อาทิ ศาลกลางจังหวัด ก็จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก อย่างไรก็ตาม
ในระยะยาว ศาลปกครองควรขยายเขตพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดเพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) การปรับปรุงและพัฒนาระบบการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ประชาชนจะมีความพึงพอใจต่อบริการของศาลปกครอง แต่มีบางประเด็น
ที่ ป ระชาชนเห็ น ว่ า ศาลปกครองควรมี ก ารพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากระบวนการดำเนิ น งาน อาทิ
การพิจารณาลดปริมาณการส่งเอกสารที่เป็นกระดาษลง เพื่อส่งเสริมนโยบาย paperless ด้วยการนำระบบ
จัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้อย่างจริงจัง การอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีต่ าง ๆ ณ สำนักงาน
อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาใช้บริการที่สำนักงาน การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการคัดสำเนาคดี เป็นต้น
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3) การพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามคดี ด้วยศาลปกครองยังคงประสบกับ
ปัญหาการพิจารณาคดีที่ล่าช้า ในขณะผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องไม่สามารถทราบความก้าวหน้าของการ
ดำเนินคดีได้อย่างชัดเจน แม้ว่าจะสามารถสอบถามทางสำนักงานได้ แต่โ ดยส่วนใหญ่เป็นการได้ข้อมูลเบื้องต้น
ไม่ชัดเจน อีกทั้งการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่แต่ละศาลยังแตกต่างกันไม่เป็น มาตรฐาน ดังนั้นเพื่อลดความกังวล
ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ทำให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียสามารถติดตามคดีได้โดยง่าย เป็นมาตรฐาน ศาลปกครอง
ควรพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ ใช้ ในการติ ด ตามคดี โดยตรง โดยอาจแบ่ งเป็ น ขั้น ตอนต่ าง ๆ แล้ วแสดง
สถานการณ์ พิจารณาคดีในขั้นตอนนั้น ๆ โดยอาจอยู่ในเว็บไซต์ของศาลปกครอง ก็จะทำให้ช่ วยลดปัญ หา
ดังกล่าวได้ แม้ว่าคดีจะล่าช้า แต่การได้ทราบว่าคดีอยู่ในขั้นตอนใด ก็จะทำให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
มากขึ้น มีความเชื่อมั่นต่อศาลปกครองมากขึ้น
1.4 ด้านการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
แม้ ศ าลปกครองจะได้ รั บ ความเชื่ อ มั่ น และชื่ น ชมในผลงานในการทำหน้ า ที่ อ ำนวย
ความยุติธรรมด้านคดีปกครองจากผู้ทรงคุณวุฒิและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก แต่ปัญหาความล่าช้าในการ
พิจารณาคดีปกครองและปัญหาแนวคำพิพากษาคดีปกครองที่ไม่ได้ เป็นไปในทิศทางเดียวกันในคดีที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน นับว่าเป็นสองปัญ หาที่ เป็นอุปสรรคสำคัญ ที่จะกระทบต่อความเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของ
ศาลปกครองเป็นอย่างมาก โดยจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ในระยะยาวต่อไปหากไม่รีบปรับปรุงแก้ไข
ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1) การแก้ไขปัญ หาดังกล่ าวก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับบทบั ญ ญั ติของพระราชบั ญ ญั ติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่น่าจะถึงเวลาทบทวนในกระบวนการขั้นตอนต่างๆ
ในการพิจารณาคดีของศาล โดยเฉพาะการกำหนดให้มี “ตุลาการผู้แถลงคดี” ว่ายังจำเป็นต้ องอาศัยระบบ
การถ่ ว งดุ ล ในการทำคำพิ พ ากษาเช่ น นี้ ใ นทุ ก ประเภทของคดี ป กครองหรื อ ไม่ ซึ่ ง ได้ มี ค วามคิ ด เห็ น
จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมว่า อาจไม่ต้องกำหนดให้มีตุลาการผู้แถลงคดีในทุกคดี
ยิ่งถ้าเป็นคดีที่ ไม่มี ข้อยุ่งยากในการพิจารณาก็อาจไม่จำเป็นต้องมีตุลาการผู้แถลงคดี เพื่ อให้กระบวนการ
พิจารณาสามารถเสร็จสิ้นโดยเร็วมากขึ้น โดยข้อเสนอนี้คณะผู้วิจัยเห็นว่ามีเหตุผลที่ศาลปกครองน่าจะนำมา
พิจารณาศึกษาวิจัยต่อไปเพื่อหาข้อสรุปในทางวิชาการที่มีเหตุผลรองรับและจัดทำเป็นร่างพระราชบัญญั ติ
ต่อไป
2) ลดปริมาณคดีจากคดีที่มีการฟ้องร้องซึ่งศาลปกครองได้เคยมีการตัดสินคดีเป็นบรรทัดฐาน
ไปแล้ ว ศาลปกครองจะต้ อ งทำงานเชิ ง รุ ก ในการนำเสนอแนวปฏิ บั ติ ร าชการที่ ถู ก ต้ อ งตามคำพิ พ ากษา
ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ออกเป็นมติคณะรัฐมนตรีให้รับทราบและมีการเวียนเป็นแนวทางปฏิบัติในวงราชการ
ต่อไป น่าจะช่วยให้คดีปกครองที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีความน้อยลงได้ รวมถึงการทำงานเชิงรุกในการเข้าไป
อบรมให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในแนวทางปฏิบัติราชการที่ดีจากคำพิพากษาของศาลปกครอง
แก่หน่วยงานของรัฐที่มีปริมาณคดีจำนวนมาก
3) ปรับปรุงระบบและกลไกที่มีอยู่โดยการจัดวางระบบ กำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม
เพื่อให้เกิดแนวทางในการพิจารณาคดีให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีเอกภาพ โดย “ที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด” ควรพิจารณาวางระเบียบต่าง ๆ ให้ครอบคลุมประเภทและลักษณะของคดีปกครอง
ให้มากขึ้น จากที่มีอยู่เดิม ซึ่งคณะผู้วิจัยเห็นว่าน่าจะช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการพิจารณาคดีได้
4) วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาอย่างจริงจังว่าปัญหาความล่าช้าเกิดจากสาเหตุใด เกิดจากการ
ขาดแคลนบุคลากรหรือไม่ ทั้งบุคลากรที่เป็นตุลาการ และเจ้าหน้าที่สนับสนุน ปัญหาที่เกิดจากการบริหาร
บุคคล หรือสาเหตุเกิดจากบางขั้นตอนที่ทำให้เกิดความล่าช้า หรือสาเหตุอื่น ๆ โดยอาจใช้หลักการวิเคราะห์
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และแก้ ปั ญ หาต่าง ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ อาทิ 8D Report ได้ แ ก่ D1 การจัด ตั้ งคณะทำงานแบบข้าม
สายงาน (Build a Cross – Functional Team) D2 การทำความเข้าใจลักษณะของปัญหา (Describe the
Problem) D3 การปฏิ บั ติ ก ารแก้ ไขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น (Implement Containment Action) D4 การระบุ
รากสาเหตุ (Define Root Causes) D5 การกำหนดปฏิ บั ติ ก ารแก้ ไ ข (Define Corrective Action)
D6 การปฏิ บั ติ ก ารแก้ ไขปั ญ หาถาวร (Implement Permanent Corrective Action) D7 วางมาตรการ
ป้องกันการเกิดซ้ำ (Prevent Recurrence) D8 การยินดีกับความสำเร็จของคณะทำงาน (Congratulate the Team)
5) การส่งเสริมให้เกิดระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนขึ้นสู่ศาลปกครองเพื่อลดปริมาณคดี
ซึ่งจะส่งผลทำให้ศาลปกครองสามารถพิจารณาคดีได้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันหน่วยงานหลายหน่วยงาน
ได้ใช้ระบบการไกล่เกลี่ยจนทำให้มีคดีขึ้นสู่ศาลปกครองน้อย หรือบางแห่งไม่มีคดีขึ้นสู่ ศาลปกครอง อีกทั้ง
ในระดั บ พื้ น ที่ เ องยั ง มี ก ลไกที่ ช่ ว ยในการไกล่ เ กลี่ ย อาทิ ศู น ย์ ยุ ติ ธ รรมตำบล ศู น ย์ ยุ ติ ธ รรมอำเภอ
ศูนย์ดำรงธรรม ฯลฯ ดังนั้นศาลปกครองจึงควรเข้าไปให้ความรู้และหรือส่งเสริมกลไกเหล่านั้นให้สามารถ
ใช้วิธีการไกล่เกลี่ยให้มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม
1.5 ด้านการรักษาภาพลักษณ์ของศาลปกครอง
การรั ก ษาภาพลั ก ษณ์ แ ละความเชื่ อ มั่ น ของศาลปกครองในการอำนวยความยุ ติ ธ รรม
ด้านคดีปกครองนั้น ในความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและคณะผู้วิจัยเห็นไปในทางที่ตรงกันโดยมีสาระสำคัญคือ
การทำหน้าที่ของศาลปกครองในฐานะองค์กรตุลาการให้ดี จากคำพิพากษาที่มีเหตุผลถูกต้องตามหลักวิชาการ
และความยุติธรรม ที่สามารถอธิบายให้สาธารณชนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่ายก็จะเป็นสิ่งที่สำคั ญยิ่ง ทั้งนี้
ในการรักษาภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของศาลปกครองนั้น การทำงานของสำนักงานศาลปกครอง ซึ่งเป็น
หน่วยธุรการของศาลปกครองที่มีบทบาทสำคัญสนับสนุนในการทำงานของตุลาการศาลปกครอง และการ
ขั บ เคลื่ อ นการดำเนิ น งานของศาลปกครอง จะเป็ น ผู้ ที่ มี บ ทบาทความสำคั ญ โดยคณะผู้ วิจั ย มี ค วามเห็ น
ที่สอดคล้องกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เห็นพ้องตรงกันถึงสิ่งที่ศาลปกครองควรดำเนินการแก้ไขปรับปรุงในเรื่องที่สำคัญ
ดังนี้
๑) ศาลปกครองจะต้องมีการเผยแพร่คำพิพากษาของศาลปกครองให้แพร่หลายมากที่สุด
และมิใช่เพียงคดีที่สำคัญ ๆ หรือคดีที่ขึ้นสู่ศาลปกครองสูงสุด แต่คดีที่ยุติในศาลปกครองชั้นต้นก็ต้องเผยแพร่
ด้วย รวมทั้งมีการจัดระบบหมวดหมู่แยกแยะประเภทคดีให้ง่ายต่อการสืบค้นและศึกษามากกว่าที่เป็นอยู่
ปัจจุบัน ตลอดจนมีความจำเป็นที่ต้องมีการย่อคำพิพากษาศาลปกครอง การจัดทำการวิเคราะห์คำพิพากษา
ของศาลปกครองโดยสำนักงานศาลปกครอง เพื่อให้เป็ นการสร้างองค์ความรู้และพั ฒ นาคำพิ พ ากษาของ
ศาลปกครองให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
๒) ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าการกำหนดให้อุทธรณ์คดีไปยังศาลปกครองสูงสุดโดยมีเงื่อนไขที่ไม่ได้
เข้มงวดนัก ส่งผลให้คดีไปรวมอยู่ที่ศาลปกครองสูงสุด ทำให้แทนที่ศาลปกครองสูงสุดจะได้ทำหน้าที่ในการ
พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย คดี เฉพาะที่ มี ป ระเด็ น ข้ อ ยุ่ งยากสำคั ญ กลายเป็ น ศาลที่ ต้ อ งพิ จ ารณาคดี อุ ท ธรณ์ ทั่ ว ไป
จากศาลปกครองชั้นต้นเกือบทั้งหมด ดังนั้นจึงควรกำหนดเงื่อนไขของการอุทธรณ์ในคดีปกครองให้ชัดเจนและ
เข้มงวดมากขึ้น เพื่อช่วยลดปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาลปกครองสูงสุด นอกจากนี้ในระยะยาวอาจมีความจำเป็นที่
ต้องกำหนดให้มีศาลปกครองชั้นอุทธรณ์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในการพิจารณาคดีเพื่อให้ปริมาณคดีไม่มาอยู่ที่
ศาลปกครองสูงสุดมากจนเกินไป
๓) ในยุคปัจจุบันที่โลกมีความก้าวหน้าเทคโนโลยีที่มากขึ้น ระบบ AI หรือ การใช้ Big Data
ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ศาลปกครองสามารถทำได้ เพื่อ นำข้อมูลที่เก็บไว้จำนวนมากมาประมวลผลข้อมูลในการใช้
ประโยชน์ตามภารกิจต่อไป ในการสร้างภาพลักษณ์ ซึ่งจะต้องมีการวางระบบการทำงานและมอบหมายให้มี
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บุคลากรดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ศาลปกครองจะต้องให้ความสำคัญอย่างสูงในการสร้างระบบรักษา
ความปลอดภั ย ของบรรดาข้ อ มู ล ต่ างๆที่ เก็ บ ไว้ ในระบบคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ป้ อ งกั น การโจมตี ท างไซเบอร์
การขโมย หรือรั่วไหลของข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือลดความมั่นใจในการ
ทำงานของศาลปกครองได้
2. ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึ ก ษาในครั้งนี้ ผู้ วิจั ยมี ข้อ เสนอแนะเชิงนโยบายและข้ อ เสนอแนะในการสำรวจ
ในระยะต่อไป ดังนี้
2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ศาลปกครองควรนำผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไปใช้ ในการจั ด ทำแผนพั ฒ นาองค์ ก รหรื อ
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจำปี ขณะเดี ย วกั น ก็ ค วรมี ระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนดั งกล่ าว แยกออกจาก
การสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ศาลปกครองสามารถติดตามการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวได้ชัดเจน ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น
2) ศาลปกครองควรนำผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒ นาอื่น ๆ ซึ่งเป็นแผน
ระดับย่อยต่อไป อาทิ แผนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร แผนพัฒนาระบบการให้บริการของศาลปกครอง
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ แผนพัฒนาบุคลากร ฯลฯ
3) ด้วยข้อเสนอแนะในครั้งนี้ เป็นข้อเสนอแนะที่วิเคราะห์บนฐานการสะท้อนสภาพปัญหา
และข้อเสนอแนะจากผู้ที่เคยใช้ บริการและไม่เคยใช้บริการ รวมถึงข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากผู้ทรงคุณ วุฒิ และ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกลุ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยยังไม่ได้พิจารณาบริบทขององค์กรของศาลปกครองเอง
ดังนั้น หากศาลปกครองจะนำผลการศึกษาครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ ศาลปกครองอาจจำเป็นต้องพิจารณาบริบท
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาลปกครองประกอบด้วย อาทิ บริบทด้านนโยบาย บริบทด้านอำนาจหน้าที่ บริบท
ด้านบุคลากร งบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนามีความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ
4) ด้วยการศึกษาครั้งนี้ เป็นการสำรวจในเบื้องต้น เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในการประเมินผล
การดำเนินงานของศาลปกครองตามตัวชี้วัดที่กำหนด ดังนั้นหากศาลปกครองจะนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปใช้ใน
การแก้ไขปัญหาหรือเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ศาลปกครองควรมี
การศึ ก ษาเชิ ง ลึ ก ในแต่ ล ะประเด็ น ต่ อ ไป อาทิ การสำรวจความต้ อ งการข้ อ มู ล ข่ า วสารและความรู้ ข อง
กลุ่ ม เป้ าหมายแต่ ล ะกลุ่ ม ให้ ชั ด เจน การศึ ก ษาแนวทางในการจั ด ตั้ งศู น ย์ ป ระสานงานในจั งหวัด ที่ ยั งไม่ มี
ศาลปกครอง การศึกษาแนวทางการพั ฒ นาศูน ย์ดำรงธรรมหรือศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการเผยแพร่ข้อมู ล
ข่าวสารและการให้ความรู้แก่ประชาชน การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการติดตามคดี เป็นต้น
2.2 ข้อเสนอแนะในการสำรวจในระยะต่อไป
1) ก่อนการสำรวจ ศาลปกครองควรมีการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งกลุ่มผู้ที่เคยใช้บริการ หน่วยงานและประชาชน ให้ได้ทราบรายละเอียดต่าง ๆ ของการสำรวจ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ที่ศาลปกครองมีอยู่ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับการสำรวจซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงความ
ตั้งใจของศาลปกครอง ที่จะทำการสำรวจเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น

(32)
2) ศาลปกครองควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ใช้บริการที่สามารถให้ ข้อมูลรายละเอียดของ
หน่วยงาน องค์กรหรือข้อมูลรายละเอียดบุคคล โดยเฉพาะข้อมูลการติดต่อต่าง ๆ ที่ทันสมัย รวดเร็วและเป็น
ปัจจุบัน เช่น ข้อมูลการติดต่อทางช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการให้บริการทำ
ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
3) การสำรวจในครั้งต่อไป ศาลปกครองอาจพิ จารณาเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่ อยู่
ห่างไกล ทั้งความห่างไกลในแง่ของระยะทางที่อยู่ในจังหวัดที่ไม่ได้เป็นที่ตั้งของศาลปกครอง อาทิ คัดเลือก
จังหวัดที่จะเก็บข้อมูลการทนากลุ่มย่อยในพื้นที่ซึ่งไม่มีศาลปกครองตั้งอยู่หรืออยู่ในอำเภอห่างไกล เพื่อให้ทราบ
ปัญ หาอุปสรรคต่าง ๆ ในการใช้บริการ ความห่างไกลในแง่ของการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ ด้วย
ประชาชนบางกลุ่มอาจเข้าไม่ถึงการให้ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ การใช้แบบสอบถามออนไลน์อาจทำให้เกิด
ข้อจำกัดในการตอบคำถาม
4) นอกจากการสำรวจเพื่ อให้ ได้ม าซึ่ งคำตอบตามตัวชี้วั ดของศาลปกครองที่ ดำเนิ น การ
ในทุ ก ปี แ ล้ ว ศาลปกครองควรทำการสำรวจในประเด็ น อื่ น ๆ เชิ ง ลึ ก อาทิ การสำรวจความต้ อ งการ
การฝึกอบรม (Training needs) ของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทั้งบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น
ผู้นำชุมชน ประชาชน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการออกแบบการฝึกอบรมให้ความรู้ที่เหมาะสมกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม การสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน เพื่อนำมาใช้ในการวางแผน
การประชาสัม พั น ธ์ การสำรวจเฉพาะในระบบงานต่าง ๆ เพื่ อนำข้อมู ลมาใช้ในการพั ฒ นาระบบงานให้มี
ประสิ ท ธิภ าพมากยิ่ งขึ้ น เป็ น ต้ น หรือ อาจสำรวจเฉพาะกลุ่ ม เป้ าหมายที่ มี นั ย สำคั ญ เช่ น กลุ่ ม ที่ ค ดี ขึ้ น สู่
ศาลปกครองมาก อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
*********************************
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สารบัญตาราง
ตารางที่ ๒.๑
ตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.2

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระยะ 5 ปีแรกของเป้าประสงค์หลัก
จำนวนประชากร และขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
จำนวนประชากร และขนาดตัวอย่างกลุ่มประชาชนที่ไม่เคยใช้
บริการของศาลปกครองในแต่ละจังหวัด
ตารางที่ 3.3 รายชื่อนักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการคัดเลือก
เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก
ตารางที่ 3.๔ จังหวัดที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเก็บข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มย่อย
ตารางที่ 3.5 สรุปกลุ่มเป้าหมาย และจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
ตารางที่ 3.6 เกณฑ์ในการแปลผลมาตรวัด
ตารางที่ 4.1 เพศและอายุของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 4.2 ระดับการศึกษาและอาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 4.3 จำนวนกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามจังหวัดและตามเขตอำนาจศาล
ตารางที่ 4.4 แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครองที่กลุ่มตัวอย่างได้รับ
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
ตารางที่ 4.5 ประเภทของข้อมูลข่าวสารทีก่ ลุ่มตัวอย่างสนใจติดตามหรือต้องการ
สืบค้น
ตารางที่ 4.6 จำนวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการ จำแนกตาม
หน่วยงานของศาลปกครองที่เคยติดต่อ
ตารางที่ 4.7 การใช้บริการคดีของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 4.8 ความรู้ ความเข้าใจ ของกลุ่มผู้เคยใช้บริการที่เกี่ยวกับบทบาท
โครงสร้าง อำนาจศาล และเขตอำนาจศาล รวมทั้งการดำเนินงาน
ในมิติต่างๆ ของศาลปกครอง (ภาพรวม)
ตารางที่ 4.9 ความรู้ ความเข้าใจ ของกลุ่มผู้เคยใช้บริการที่เกี่ยวกับบทบาท
โครงสร้าง อำนาจศาล และเขตอำนาจศาล รวมทั้งการดำเนินงาน
ในมิติต่างๆ ของศาลปกครอง (กลุ่มผู้เคยใช้บริการ)
ตารางที่ 4.10 ความรู้ ความเข้าใจ ของกลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการที่เกี่ยวกับบทบาท
โครงสร้าง อำนาจศาล และเขตอำนาจศาล รวมทั้งการดำเนินงาน
ในมิติต่างๆ ของศาลปกครอง (กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ)
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สารบัญตาราง(ต่อ)
ตารางที่ 4.11 ระดับความรู้ความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองตามเกณฑ์ที่กำหนด
ในตัวชี้วัด
ตารางที่ 4.12 ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองตามตัวชี้วัด
ตารางที่ 4.13 ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการให้ความรู้เกี่ยวกับคดี
ปกครอง
ตารางที่ 4.14 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง
ของผู้เคยใช้บริการศาลปกครอง ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ของสำนักงานศาลปกครอง
ตารางที่ 4.15 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง
ของกลุ่มผู้เคยใช้บริการศาลปกครอง ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
การให้บริการ
ตารางที่ 4.16 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครองของ
กลุ่มผู้เคยใช้บริการศาลปกครอง ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ตารางที่ 4.17 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง
ของกลุ่มผู้เคยใช้บริการศาลปกครอง ด้านบริการ
ตารางที่ 4.18 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง
กลุ่มผู้เคยใช้บริการศาลปกครอง ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตารางที่ 4.19 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง
ของกลุ่มผู้เคยใช้บริการศาลปกครองรายด้านและภาพรวม
ตารางที่ 4.20 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่อคุณภาพการให้บริการของ
ศาลปกครองของกลุ่มที่เคยใช้บริการศาลปกครอง จากการ
ประเมินของผู้ใช้บริการ
ตารางที่ 4.21 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง
ในภาพรวม จำแนกตามเขตอำนาจศาล เรียงลำดับจากคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุด-น้อยทีส่ ุด
ตารางที่ 4.22 ร้อยละของประชาชนผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการของศาลปกครองตามเกณฑ์ตัวชี้วัด
ตารางที่ 4.23 ร้อยละของประชาชนผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการของศาลปกครอง ตามตัวชี้วัด
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สารบัญตาราง(ต่อ)
ตารางที่ 4.24 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มตัวอย่างต่อการอำนวยความยุติธรรม
ของศาลปกครองด้านความยุติธรรม ความเที่ยงตรง ความเป็น
อิสระ
ตารางที่ 4.25 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มตัวอย่างต่อการอำนวยความยุติธรรม
ของศาลปกครองด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ตารางที่ 4.26 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มตัวอย่างต่อการอำนวยความยุติธรรม
ของศาลปกครองด้านความคุ้มค่า / ไม่ล่าช้า
ตารางที่ 4.27 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มตัวอย่างต่อการอำนวยความยุติธรรม
ของศาลปกครองด้านความเข้าถึงความยุติธรรม
ตารางที่ 4.28 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มตัวอย่างต่อการอำนวยความยุติธรรม
ของศาลปกครองด้านความสามารถ
ตารางที่ 4.29 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มตัวอย่างที่ต่อการอำนวยความยุติธรรม
ของศาลปกครองด้านการตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน
ตารางที่ 4.30 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มตัวอย่างต่อการอำนวยความยุติธรรม
ของศาลปกครองด้านการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ตารางที่ 4.31 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการและไม่เคยใช้
บริการต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองในภาพรวม
ตารางที่ 4.32 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการต่อการอำนวย
ความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความยุติธรรม ความเที่ยงตรง
ความเป็นอิสระ
ตารางที่ 4.33 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการต่อการอำนวย
ความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ตารางที่ 4.34 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการต่อการอำนวย
ความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความคุ้มค่า/ไม่ล่าช้า
ตารางที่ 4.35 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการต่อการอำนวย
ความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความเข้าถึงความยุติธรรม
ตารางที่ 4.36 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการต่อการอำนวย
ความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความสามารถ
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สารบัญตาราง(ต่อ)
ตารางที่ 4.37 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการต่อการอำนวย
ความยุติธรรมของศาลปกครองด้านการตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน
ตารางที่ 4.38 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการต่อการอำนวย
ความยุติธรรมของศาลปกครองด้านการอำนวยความยุติธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ตารางที่ 4.39 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการต่อการอำนวย
ความยุติธรรมของศาลปกครองในภาพรวม
ตารางที่ 4.40 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการต่อการอำนวย
ความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความยุติธรรม ความเที่ยงตรง
ความเป็นอิสระ
ตารางที่ 4.41 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการต่อการอำนวย
ความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ตารางที่ 4.42 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการต่อการอำนวย
ความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความคุ้มค่า / ไม่ล่าช้า
ตารางที่ 4.43 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการต่อการอำนวย
ความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความเข้าถึงความยุติธรรม
ตารางที่ 4.44 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการต่อการอำนวย
ความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความสามารถ
ตารางที่ 4.45 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการต่อการอำนวย
ความยุติธรรมของศาลปกครองด้านการตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน
ตารางที่ 4.46 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการต่อการอำนวย
ความยุติธรรมของศาลปกครองด้านการอำนวยความยุติธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ตารางที่ 4.47 ความเชื่อมั่นในภาพรวมของกลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการต่อการอำนวย
ความยุติธรรมของศาลปกครอง
ตารางที่ 4.48 ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรม
ของศาลปกครองตามเกณฑ์ที่กำหนด
ตารางที่ 4.49 ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรม
ของศาลปกครองตามตัวชี้วัด
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สารบัญตาราง(ต่อ)
ตารางที่ 4.50 ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด
ตารางที่ 4.51 ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครองตามตัวชี้วัด
ตารางที่ 4.52 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยตารางไขว้ระหว่างตัวแปร
เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุดและอาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่างกับ
ระดับความรูฯ้
ตารางที่ 4.53 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยตารางไขว้ระหว่างตัวแปร
หน่วยงานของศาลปกครองที่เคยติดต่อ การใช้บริการด้านคดี
ประเภทเรื่องที่เป็นคู่กรณี ผลการพิจารณาคดี การใช้บริการ
ด้านอื่นๆ กับระดับความรู้ฯ
ตารางที่ 4.54 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแหล่งข้อมูลข่าวสารด้วยตารางไขว้
ระหว่างตัวแปรการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครอง
กับระดับความรู้ฯ
ตารางที่ 4.55 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยตารางไขว้ระหว่างตัวแปร
เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุดและอาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่างกับ
ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง
ตารางที่ 4.56 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยตารางไขว้ระหว่างตัวแปร
หน่วยงานของศาลปกครองที่เคยติดต่อ การใช้บริการด้านคดี
ประเภทเรื่องที่เป็นคู่กรณี ผลการพิจารณาคดี การใช้บริการ
ด้านอื่นๆ กับระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ของศาลปกครอง
ตารางที่ 4.57 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแหล่งข้อมูลข่าวสารด้วยตารางไขว้
ระหว่างตัวแปรการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครอง
กับระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง
ตารางที่ 4.58 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยตารางไขว้ระหว่างตัวแปร
เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุดและอาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่าง
กับระดับความพึงพอใจต่อความเชื่อมั่นต่อการอำนวย
ความยุติธรรมของศาลปกครอง
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สารบัญตาราง(ต่อ)
ตารางที่ 4.59 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยตารางไขว้ระหว่างตัวแปร
หน่วยงานของศาลปกครองที่เคยติดต่อ การใช้บริการด้านคดี
ประเภทเรื่องที่เป็นคู่กรณี ผลการพิจารณาคดี การใช้บริการ
ด้านอื่นๆ กับความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรม
ของศาลปกครอง (เฉพาะกลุ่มที่เคยใช้บริการ)
ตารางที่ 4.60 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแหล่งข้อมูลข่าวสารด้วยตารางไขว้
ระหว่างตัวแปรการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร กับความเชื่อมั่นต่อการ
อำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ตารางที่ 4.61 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเชื่อมั่น ความรู้
ความเข้าใจ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวย
ความยุติธรรมของศาลปกครองด้วยสถิติ Correlation
ตารางที่ 4.62 ข้อเสนอแนะด้านเนื้อหาการเผยแพร่
ตารางที่ 4.63 ข้อเสนอแนะด้านช่องทางเผยแพร่สำหรับการปรับปรุงด้านการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของศาลปกครอง
ตารางที่ 4.64 ข้อเสนอแนะด้านรูปแบบและประเภทของสื่อ
ตารางที่ 4.65 ข้อเสนอแนะด้านอื่นๆในการปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศาลปกครอง
ตารางที่ 4.66 ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของศาลปกครองด้านเจ้าหน้าที่
ตารางที่ 4.67 ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของศาลปกครองด้านกระบวนการ
ตารางที่ 4.68 ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของศาลปกครองด้านบริการ
ตารางที่ 4.69 ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของศาลปกครองด้านช่องทาง
การติดต่อ
ตารางที่ 4.70 ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของศาลปกครองด้านระบบ
สารสนเทศ
ตารางที่ 4.71 ข้อเสนอแนะด้านอื่นๆ
ตารางที่ 4.72 ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการสร้างความเชื่อมั่นต่อ
ศาลปกครอง
ตารางที่ 4.73 ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการปรับปรุงการดำเนินงาน
ของศาลปกครอง
ตารางที่ 4.74 ความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการดำเนินงานของ
ศาลปกครอง
ตารางที่ 4.75 ความคาดหวังของกลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุม่ จำแนกตามกลุ่มผู้ร่วม
สนทนากลุ่มและตามระยะเวลา
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สารบัญภาพ
ภาพที่ 2.1
ภาพที่ ๒.2
ภาพที่ 4.1

กระบวนการเกิดความพึงพอใจในบริการ
กรอบแนวคิดในการศึกษา
สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง
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บทที่ 1
บทนำ
1.๑ หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) ในคราวประชุมครั้งที่ 21 – 9/2562 เมื่อวันที่ 28
สิ ง หาคม 2562 ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบแผนแม่ บ ทศาลปกครอง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และ
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศาลปกครอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) (ในวาระแรกระยะ 3 ปี
พ.ศ. 2563-2565) ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครองด้านการบริหารและงบประมาณเสนอ
โดยได้กำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครองซึ่งต้อง
ดำเนิ น การสำรวจข้ อ มู ล จากบุ ค คลภายนอกองค์ ก ร จำนวน ๔ ตั วชี้ วัด ดั งนี้ (๑) ตั วชี้ วัด “ร้อ ยละของ
ประชาชนที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครอง” (ตั ว ชี้ วั ด เป้ า ประสงค์ ห ลั ก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมายเท่ากับร้อยละ 90) (๒) ตัวชี้วัด “ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่น
ต่อ การอำนวยความยุ ติ ธรรมด้ านสิ่ งแวดล้อ มของศาลปกครอง” (ตั วชี้วัด แผนแม่ บ ทด้ านที่ ๑ การเพิ่ ม
ประสิ ท ธิภ าพการบริห ารจัด การคดี ป กครอง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้ าหมายเท่ ากั บ ร้อ ยละ 74)
(๓) ตั ว ชี้ วั ด “ร้ อ ยละของประชาชนที่ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่ แ ละการอำนวย
ความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครอง” (ตั ว ชี้ วั ด แผนแม่ บ ทด้ า นที่ ๒ การเสริ ม สร้ า งธรรมาภิ บ าลในสั ง คม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมายเท่ากับร้อยละ 80) (๔) ตัวชี้วัด “ร้อยละของประชาชนผู้รับบริการที่มี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง” (ตัวชี้วัดแผนแม่บทด้านที่ ๔ การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมายเท่ากับร้อยละ 80)
ที่ ผ่ า นมาศาลปกครองได้ ด ำเนิ น โครงการสำรวจความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนต่ อ การอำนวย
ความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครองมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ตอบตั ว ชี้ วั ด ที่ ส ะท้ อ นผลสั ม ฤทธิ์ ดั ง กล่ า ว
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ได้ดำเนินการจ้างหน่วยงานภายนอก (Third Party) มาเป็น
ที่ปรึกษาในการสำรวจความเชื่อมั่นฯ จากการสำรวจที่ผ่านมาศาลปกครองได้นำผลการสำรวจไปใช้เป็น
แนวทางการพั ฒ นาการดำเนิ น งานของศาลปกครองให้ ส ามารถสนองต่ อ ความต้ อ งการของประชาชน
มาโดยตลอด นอกจากนี้ ยังเป็ น การเสริม สร้างกระบวนการให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอำนวย
ความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองอย่างเป็นระบบ และเป็นรูปธรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 สำนักงานศาลปกครองได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสำรวจความเชื่อมั่น
ของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง จึงมีความจำเป็นต้องจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ และความรู้ความชำนาญมาเป็นที่ปรึกษา รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง
คุณภาพการดำเนินงานของศาลปกครอง เพื่อให้การสำรวจมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ โดยผลการ
สำรวจที่ได้จะนำไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานของศาลปกครอง ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
สอดคล้องกับความคาดหวังของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น

2
1.๒ วัตถุประสงค์
1.๒.๑ เพื่อศึกษาระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
และความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
1.๒.๒ เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อำนาจศาล และ
เขตอำนาจศาล รวมทั้งการดำเนินงานในมิติต่างๆ ของศาลปกครอง
1.๒.๓ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ที่เคยใช้บริการศาลปกครอง
1.2.4 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเชื่อมั่น ความรู้ความเข้าใจ และความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
1.2.5 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเชื่อมั่น ความรู้ความเข้าใจ และความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
1.๒.6 เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น และความคาดหวังของนั ก วิช าการ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ กลุ่ ม ตั ว แทน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม กลุ่ มผู้นำเอกชนหรือภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน
(NGOs) ต่อการดำเนินงานของศาลปกครอง
1.2.7 เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะตามหลักการการวิจัยสถาบัน (Institutional Research) ในการนำ
ผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ประกอบการวางแผน การกำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่ม
และ/หรือธำรงรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
1.3 ขอบเขตการดำเนินงาน
ขอบเขตการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
๑) การสำรวจระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
(1.1) การสำรวจระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของ
ศาลปกครองอย่างน้อยต้องครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้อง 6 ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านความยุติธรรม เที่ยงตรง
อิสระ (๒) ด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (๓) ด้านความคุ้มค่า ไม่ล่าช้า (๔) ด้านการเข้าถึงความยุติธรรม
(๕) ด้านความสามารถ และ (๖) ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
(1.2) การสำรวจระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง อย่างน้อยต้องครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้อง 6 ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านความ
ยุติธรรม เที่ยงตรง อิสระ (๒) ด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (๓) ด้านความคุ้มค่า ไม่ล่าช้า (๔) ด้านการ
เข้าถึงความยุติธรรม (๕) ด้านความสามารถ และ (๖) ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
2) การสำรวจความรู้ความเข้าใจของประชาชนอย่างน้อยต้องครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับ
บทบาท โครงสร้าง อำนาจศาล และเขตอำนาจศาล รวมทั้งการดำเนินงานในมิติต่างๆ ของศาลปกครอง
3) การสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้ที่เคยใช้บริการศาลปกครองอย่างน้อยต้องครอบคลุม
ประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ๕ ด้ า น ได้ แ ก่ (๑) ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ (๒) ด้ า นกระบวนการ/ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งาน
(๓) ด้านช่องทางการสื่อสาร (๔) ด้านบริการ และ (๕) ด้านระบบสารสนเทศ
4) วิเคราะห์หาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ ความเชื่อมั่น ความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเชื่อมั่น
ความรู้ความเข้าใจ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมศาลปกครอง
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5) การสำรวจความคิดเห็น และความคาดหวังของนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ (In-depth
Interview) รวมถึ ง กลุ่ ม ผู้ แ ทนในการสนทนากลุ่ ม (Focus Group) อย่ า งน้ อ ยต้ อ งครอบคลุ ม ประเด็ น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง 4 ประเด็ น ประกอบด้ ว ย (๑) ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ การดำเนิ น งานของศาลปกครอง
(2) ความพึงพอใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจศาล และภาพลักษณ์ของศาลปกครองในปัจจุบัน (3) การเข้าถึง
การอำนวยความยุติธรรมของภาคส่ วนต่างๆ ในสังคม รวมทั้ งข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญ หา
อุปสรรค และ (๔) ความคาดหวังต่อการดำเนินงานของศาลปกครอง
6) การศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะตามหลักการการวิจัยสถาบัน (Institutional Research)
ในการนำผลวิจัยไปประยุกต์ ใช้ประกอบการวางแผน การกำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการ
เพื่อเพิ่มและ/หรือธำรงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
7) จัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของศาลปกครอง
1.3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ดำเนินการสำรวจให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและในภูมิภาค
โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มเป้าหมายหลัก ดังนี้
1) กลุ่มที่ ๑ กลุ่มประชาชนที่เคยใช้บริการของศาลปกครอง จากฐานรายชื่อ และหมายเลข
โทรศัพท์ของประชาชนที่มาใช้บริการศาลปกครองตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖2 – สิงหาคม ๒๕๖4 จำนวน
๒,๒๕๐ คน
2) กลุ่มที่ ๒ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ไม่เคยใช้บริการของศาลปกครอง ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ
ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ โดยสุ่มจากฐานข้อมูลจำนวนประชากรจากกรมการปกครอง จำนวน ๑,๒๕๐ คน
3) กลุ่ ม ที่ ๓ กลุ่ ม นั ก วิ ช าการและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ โดยการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก นั ก วิ ช าการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 5 คน ด้านการเมือง 5 คน ด้านการ
บริหารงานภาครัฐ 5 คน และด้านสื่อสารมวลชน 5 คน รวมจำนวน 20 คน
4) กลุ่ม ที่ ๔ กลุ่ มอื่นๆ ได้แ ก่ กลุ่มตัวแทนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทางปกครอง หน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรม สถาบันการศึกษาที่มีการเปิดการเรียนการสอนในคณะ และสาขาด้านนิติศาสตร์
กลุ่มผู้นำเอกชนหรือภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) หรือตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ รวมทั้ง
ผู้ที่ไม่เคยใช้บริการของศาลปกครอง โดยจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) จำนวน 10 ครั้ง (ภูมิภาคละ
2 ครัง้ ) ครั้งละไม่น้อยกว่า 15 คน รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 150 คน
1.3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากกลุ่ ม เป้ า หมาย 2 พื้ น ที่ ได้ แ ก่ พื้ น ที่ ก ลุ่ ม จั งหวั ด ที่ มี ศ าลปกครอง
เปิดทำการ และพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่มีปริมาณคดีปกครองรองจากจังหวัดที่มีศาลปกครองเปิดทำการ ดังนี้
1) กลุ่มจังหวัดที่มีศาลปกครองเปิดทำการ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดระยอง จังหวัด
เพชรบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิ ษณุ โลก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดภูเก็ต
และจังหวัดยะลา รวม 15 จังหวัด
2) กลุ่มจังหวัดที่มีปริมาณคดีปกครองมากที่สุดในเขตอำนาจศาลของศาลปกครองชั้นต้นแต่ละ
แห่ง ซึ่งไม่ใช่จังหวัดที่เป็นที่ตั้ง ของศาลปกครองชั้นต้นแห่งนั้น จากสถิติจำนวนคดีรับเข้าของศาลปกครอง
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2564 รวม ๑๕ จังหวัด
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1.4 นิยามศัพท์
ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง หมายถึง ทัศนะของบุคคล
ทั้งที่เป็นผู้ใช้บริการ และผู้ที่ไม่เคยใช้บริการศาลปกครอง ที่แสดงออกถึงความไว้วางใจ และความเชื่อถือ
ในการสร้างความเป็ น ธรรมของศาลปกครองใน 6 ด้าน ได้ แก่ (๑) ด้ านความยุติ ธรรม เที่ ย งตรง อิสระ
(๒) ด้ า นความโปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ (๓) ด้ า นความคุ้ ม ค่ า ไม่ ล่ า ช้ า (๔) ด้ า นการเข้ า ถึ ง ความยุ ติ ธ รรม
(๕) ด้านความสามารถ และ (๖) ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ความรู้ความเข้าใจของประชาชน หมายถึง การรับรู้ และการที่ประชาชนมีข้อมูลเกี่ยวกับ บทบาท
โครงสร้าง อำนาจศาล เขตอำนาจศาล และการดำเนินงานในมิติต่างๆ ของศาลปกครองที่ผ่านการสังเคราะห์
จากสิ่ งที่ เป็ น ข้ อ เท็ จ จริง ที่ ป ระชาชนได้ สั่ งสมมาจากการศึ ก ษา เรีย นรู้ ค้ น คว้า หรือ จากประสบการณ์
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจ
ระดับความพึงพอใจ หมายถึง ภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของผู้ที่เคยใช้บริการ
ศาลปกครอง อันเป็นผลมาจากการประเมินคุณภาพของการบริการจากการรับรู้สิ่งที่ได้รับจากการบริการ
จากศาลปกครอง เมื่อเปรียบเทียบกับความคาดหวังในการบริการนั้น ทั้งในด้านเจ้าหน้าที่ ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้านช่องทางการสื่อสาร ด้านบริการ และ ด้านระบบสารสนเทศ
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ศาลปกครองมีข้อมูลเกี่ยวกับระดับความเชื่อมั่นของประชาชน ความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเชื่อมั่น ความรู้ความเข้าใจ และความพึงพอใจ
รวมทั้ ง ความคิ ด เห็ น และความคาดหวั ง ของนั ก วิ ช าการ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ หน่ ว ยงาน
ในกระบวนการยุติธรรม กลุ่มผู้นำเอกชนหรือภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และมีข้อเสนอตาม
หลักการการวิจัยสถาบัน (Institutional Research) เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง
การดำเนิ นงาน และคุณ ภาพการให้ บ ริการที่ สอดคล้องกับ ความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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บทที่ ๒
ทบทวนวรรณกรรม
จากการท บทวน เอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การสำรวจความเชื่ อ มั่ น ของประชาชน
ต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ทั้งในส่วนของบริบททั่วไปของศาลปกครอง แนวคิด
ที่เกี่ยวข้องกับ การวัดความเชื่อมั่น ความรู้ความเข้าใจ และความพึงพอใช้ในการใช้บริการ ผู้วิจัย
สามารถสรุปเนื้อหาที่สำคัญได้ดังต่อไปนี้
๒.๑ บริบททั่วไปของศาลปกครอง
ศาลปกครองมีอำนาจหน้าที่ ประเภทของศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง และแผนการ
ดำเนินงานของศาลปกครองดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1.1 อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง
ศาลปกครองมี อ ำนาจหน้ า ที่ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณ าจั ก รไทยและ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ศาลปกครอง, 2564) กล่าวคือ
1) อำนาจหน้ า ที่ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณ าจั ก รไทย รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 197 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองไว้
4 ประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ (1) ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาปกครองอันเนื่องมาจากการใช้
อำนาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือเนื่องมาจากการดำเนินกิจการปกครอง ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ (2) ให้มีศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองชั้นต้น (3) อำนาจศาลปกครอง ไม่รวมถึงการ
วินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรอิสระซึ่งเป็นการใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ ขององค์กรอิสระนั้น ๆ
และ (4) การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการดำเนินงานของศาลปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น
2) อำนาจหน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครอง และวิ ธี พิ จ ารณา
คดีปกครอง ส่วนพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา
9 ได้กำหนดให้ศาลปกครองมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง ดังนี้
(2.1) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใด เนื่องจาก
การกระทำโดยไม่มีอำนาจ หรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่
ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับ การกระทำนั้น หรือโดย
ไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดย
ไม่จำเป็น หรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ
(2.2) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
(2.3) คดี พิ พ าทเกี่ ย วกั บ การทำละเมิ ด หรื อ ความรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งอื่ น
ของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ
คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
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(2.4) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
(2.5) คดีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำ หรือละเว้นกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด
(2.6) คดี พิ พ าทเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ มี ก ฎหมายกำหนดให้ อ ยู่ ในเขตอำนาจ
ศาลปกครอง
อย่างไรก็ตามคดีที่มีลักษณะเป็นคดีปกครองบางเรื่อง กฎหมายไม่ได้กำหนดให้อยู่ใน
เขตอำนาจของศาลปกครอง ได้แก่ (1) การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทางทหาร (2) การดำเนินการของ
คณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ และ (3) คดีที่อยู่ใน
อำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และ
การค้าระหว่างประเทศ ศาลล้มละลาย หรือศาลชำนัญพิเศษอื่นๆ
2.1.2 ประเภทของศาลปกครอง
พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ งศาลปกครอง และวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. 2542
มาตรา 7 กำหนดให้ศาลปกครองแบ่งออกเป็น 2 ชั้น คือ ศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองชั้นต้น
ได้แก่ ศาลปกครองกลาง และศาลปกครองในภูมิภาค ดังรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ (ศาลปกครอง,
2564)
1) ศาลปกครองสูงสุด มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังต่อไปนี้ (1) คดีพิพาท
เกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ประกาศกำหนด (2) คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้านกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา หรือกฎที่ออก
โดยคณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (3) คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ใน
อำนาจศาลปกครองสูงสุด และ (4) คดีที่อุทธรณ์คำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
ทั้งนี้ ลักษณะที่สำคัญของศาลปกครองสูงสุด คือ ศาลปกครองสูงสุด ไม่มีข้อจำกัด
ด้านเขตอำนาจศาล ดังนั้น คดีที่อยู่ในอำนาจศาลปกครองสูงสุด ไม่ว่ามูลคดีจะเกิดที่ใด หรื อผู้ฟ้องคดี
มีภูมิลำเนาอยู่ที่ใดก็สามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดได้ เพียงแต่ต้องยื่นฟ้องให้ถูกตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
2) ศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองชั้นต้นมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อยู่ใน
อำนาจศาลปกครอง เว้นแต่คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด โดย ณ วันที่
30 กันยายน 2563 ศาลปกครองได้เปิดดำเนินการศาลปกครองในภู มิภาคทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น
14 แห่ง ได้แก่ (1) ศาลปกครองเชียงใหม่ (2) ศาลปกครองสงขลา (3) ศาลปกครองนครราชสีมา
(4) ศาลปกครองขอนแก่น (5) ศาลปกครองพิษณุ โลก (6) ศาลปกครองระยอง (7) ศาลปกครอง
นครศรีธรรมราช (8) ศาลปกครองอุดรธานี (9) ศาลปกครองอุบลราชธานี (10) ศาลปกครองเพชรบุรี
(11) ศาลปกครองนครสวรรค์ (12) ศาลปกครองสุ พ รรณบุ รี (13) ศาลปกครองภู เก็ ต และ
(14) ศาลปกครองยะลา
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2.1.3 วิธีพิจารณาคดีปกครอง
ด้วยปรัชญาพื้นฐานของการตัดสินข้อพิพาททางปกครอง และลักษณะของข้อพิพาท
ทางปกครองที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะบางประการแตกต่ า งจากเรื่ อ งอื่ น ๆ การพิ จ ารณาคดี ป กครอง
จึงมีหลักเกณฑ์ทางวิธีพิจารณาที่มีลักษณะเด่น 4 ประการ (ศาลปกครอง, 2564) ได้แก่
1) วิ ธี พิ จ ารณาระบบไต่ ส วน ด้ ว ยการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ป กครองจำเป็ น
ที่ จ ะต้ อ งได้ ม าซึ่ งความจริงโดยไม่ จ ำกั ด หรือ ผู ก พั น ตามข้ อ เท็ จ จริงที่ คู่ ก รณี เสนอต่ อ ศาลเท่ านั้ น
นอกจากนี้คู่กรณี ในคดีปกครองซึ่งปกติจะได้แก่เอกชน กับหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่
ของรั ฐ มั ก จะมี ค วามพร้ อ ม หรื อ ความสามารถที่ แ ตกต่ างกั น ในการเสนอข้ อ เท็ จ จริ ง และแสดง
พยานหลักฐานต่อศาล โดยส่วนใหญ่เอกสารหลักฐานต่าง ๆ จะอยู่ในความครอบครองของฝ่ายรัฐ
การใช้วิธีพิจารณาระบบไต่สวนซึ่งเป็นระบบวิธีพิจารณาที่ศาลจะเป็นผู้มีหน้าที่สำคัญในการควบคุม
และกำกับการดำเนินคดี เพื่อให้สามารถตรวจสอบ และค้นหาข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน
จึงเป็นหลักการสำคัญที่จำเป็น และสอดคล้องกับลักษณะของการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง
2) หลักความเรียบง่าย โดยการพิจารณาคดีปกครองยึดหลักความเรียบง่าย เช่น
การไม่กำหนดให้ต้องมีค่าธรรมเนียมศาลในคดีทั่วๆ ไป เว้นแต่คดีที่มีทุนทรัพย์ การให้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้อง
และดำเนินคดีได้เองโดยจะมีทนายความหรือไม่ก็ได้ หรือการให้ยื่นฟ้อง ณ ที่ทำการศาล หรือยื่นฟ้อง
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ยื่นฟ้องทางไปรษณี ย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิ ทัล หรือทางโทรสารก็ได้
ซึ่งเป็นหลักการที่สอดคล้องกับการรับรองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรม
3) หลั ก การพิ จารณาคดีเป็ น ลายลั ก ษณ์ อัก ษร การใช้ อำนาจ หรือการดำเนิ น
กิจกรรมทางปกครอง มักกระทำโดยมีเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร การพิพากษาตั ดสิน
คดีปกครองจึงสามารถพิจารณาข้อเท็จจริง และพฤติการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับคดีได้จากสิ่งที่ปรากฏเป็น
เอกสารพยานหลักฐานที่เป็นหนังสือ หรือลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และไม่เน้นการพิจารณาคดีที่ ต้องมี
การสืบพยานบุคคลหลายครั้งดังที่พบในคดีอื่น แต่อาจกระทำเท่าที่จำเป็น
4) หลั กการถ่วงดุล การใช้อำนาจตุล าการ เพื่ อเป็ นหลักประกัน ที่จะสนับ สนุ น
ให้การใช้อำนาจตุลาการศาลปกครองเป็นไปตามครรลองความบริสุทธิ์ยุติธรรมดังกล่าว วิธีพิจารณา
คดีปกครองจึงมีหลักอีกประการหนึ่งที่เพิ่มเติม และแตกต่างจากวิธีพิจารณาคดีประเภทอื่น ๆ ได้แก่
หลักการถ่วงดุลการใช้อำนาจของตุลาการ โดยในระบบวิธีพิจารณาคดีปกครอง นอกจากจะให้การ
พิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี เป็ น อำนาจขององค์ ค ณะตุ ล าการเช่ น เดี ย วกั บ ในคดี ป ระเภทอื่ น ๆ โดยมี
“ตุ ล าการเจ้ า ของสำนวน” และ “องค์ ค ณะ” เป็ น ผู้ พิ จ ารณา และกลั่ น กรองข้ อ เท็ จ จริ ง และ
ข้อกฎหมายต่าง ๆ ในคดีแล้ว ยังมีการกำหนดให้มีตุลาการศาลปกครองอีกนายหนึ่งซึ่งมิได้ร่วมเป็น
ตุลาการในองค์คณะนั้น เรียกว่า “ตุลาการผู้แถลงคดี” ทำหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย
ต่ า ง ๆ ในคดี นั้ น และเสนอข้ อ วิ นิ จ ฉั ย ตามความเห็ น ชอบโดยอิ ส ระของตน โดยจั ด ทำเป็ น
คำแถลงการณ์เสนอในชั้นการนั่งพิจารณาคดีที่องค์คณะจะประชุมปรึกษาเพื่อมีคำพิพากษาซึ่งจะเป็น
การถ่วงดุลการพิจารณาพิพากษาขององค์คณะ เพราะถึงแม้ว่า คำพิพากษาขององค์คณะเท่านั้นที่จะมี
ผลบั งคั บ ทางกฎหมาย แต่ ก ารกำหนดให้ มี ก ารแถลงการณ์ ข องตุ ล าการผู้ แ ถลงคดี ในชั้ น การนั่ ง
พิจารณาคดีซึ่งกระทำโดยเปิดเผย รวมทั้งการที่กฎหมายกำหนดให้ ต้องเผยแพร่คำพิพากษาขององค์
คณะและคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดีต่อสาธารณะควบคู่ กันเสมอ ย่อมเป็นโอกาสที่คู่กรณี
และสาธารณะจะสามารถทราบ และเปรียบเทียบข้อวินิจฉัย และเหตุผลของตุลาการผู้แถลงคดีกับ
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คำพิพากษาคดี นอกจากนี้การให้ระบบการเสนอคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี ยังช่วยส่งเสริม
ให้องค์คณะใช้อำนาจตัดสินได้อย่างรอบคอบ และถูกต้องมากขึ้น
โดยขั้นตอนในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การเสนอ
คำฟ้อง (2) การแสวงหาข้อเท็จจริง (3) การนั่งพิจารณาคดี (4) การพิพากษาคดี และ (5) การบังคับคดี
2.1.4 แผนการดำเนินงานของศาลปกครอง
การดำเนินงานของศาลปกครองในช่วงเดือนตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2564 เป็น
การดำเนินงานตามแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนปฏิบัติ
ราชการของสำนักงานศาลปกครอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) (ในวาระแรกระยะ 3 ปี
พ.ศ. 2563-2565) โดยมีประเด็นที่สำคัญ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ในช่วงดังกล่าว พบว่า มีสาระสำคัญต่าง ๆ ดังนี้
1) แผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บท
ศาลปกครอง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ระบุปรัชญาของศาลปกครองไว้ว่า “ศาลปกครอง
เพื่ อ ค วาม เป็ น ธรรม ใน สั งค ม (The Administrative Court for Justice to Society)” โด ย
ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการที่ อำนวยความยุติธรรมเกี่ยวกับข้อพิพาททางปกครองแก่คู่กรณี
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะให้สมดุลกัน
และวางบรรทัดฐานหลักกฎหมายปกครองให้หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติราชการได้ถูกต้อง
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยสาระสำคัญ ของแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 2580) มีดังนี้ (ศาลปกครอง, 2563)
(1.๑) วิ สั ย ทั ศ น์ ศ าลปกครอง 20 ปี (พ.ศ. 2580) วิ สั ย ทั ศ น์
ศาลปกครอง 20 ปี (พ.ศ. 2580) ได้แก่ “อำนวยความยุติธรรมทางปกครองด้วยความเป็นธรรม
รวดเร็ว ทั นสมั ย เพื่ อเสริม สร้างธรรมาภิบ าลในสังคม และเป็ นศาลแห่งความเป็ นเลิศ” หรือเป็ น
คติพจน์ว่า “เป็นธรรม รวดเร็ว ทันสมัย” โดย
เป็นธรรม หมายถึง ศาลปกครองคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
อย่างทั่ วถึง สร้างสมดุล ระหว่างสิ ทธิเสรีภ าพของประชาชนกับประโยชน์สาธารณะ อำนวยความ
ยุ ติ ธ รรมทางปกครองตามหลั ก นิ ติ ธ รรมภายใต้ ห ลั ก ประกั น ความเป็ น อิ ส ระของตุ ล าการ
(Independence of the Judiciary) ประชาชนผู้ มี อ รรถคดี ได้ รับ ความเป็ น ธรรม และเสมอภาค
มีมาตรการบังคับคดีปกครองให้เกิดผลทางกฎหมายโดยเร็ว และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง
รวดเร็ว หมายถึง มีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการยุติธรรมทางปกครองที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า กระบวน
พิจารณาคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ประชาชน/คู่กรณี สามารถ
ตรวจสอบเรื่ อ งที่ ใช้ บ ริ ก าร หรื อ ที่ เกี่ ย วข้ อ งว่ า ดำเนิ น งานไปถึ งขั้ น ตอนใด คดี ค้ างการพิ จ ารณา
เกิน กรอบเวลามาตรฐานลดลงอย่างต่อเนื่องจนหมดไป คดีแล้วเสร็จมากกว่าคดีรับ เข้า มีการนำ
กระบวนการไกล่ เกลี่ ยข้อพิ พ าททางปกครองมาใช้ กฎหมาย กฎระเบี ยบที่ เกี่ยวกับ ศาลปกครอง
และวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครองได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ล
ในการพิจารณาพิพากษาคดีและการให้บริการประชาชน
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ทั น สมั ย หมายถึ ง การพั ฒ นานวั ต กรรมทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนให้สามารถเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง
ได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยรูปแบบ และช่องทางที่หลากหลาย ครอบคลุม
ทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมาย มี ก ารดำเนิ น กระบวนพิ จ ารณาคดี ที่ ทั น สมั ย เป็ น ศาลปกครอง (Smart
Admincourt) อย่ า งเต็ ม รู ป แบบ บุ ค ลากรของศาลปกครองเป็ น Smart Person “คนดี คนเก่ ง
มีความสุขในการทำงาน มุ่งอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว” ยกระดับ
การดำเนินงานของศาลปกครองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคมโลก มีมาตรฐานระดับ
สากลและมีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรชั้นนำด้านการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองในภูมิภาคเอเชีย
และในระดั บ สากล พั ฒ นาหลั ก กฎหมายปกครองเพื่ อ เสริ ม สร้ างความยุ ติ ธ รรมในประเทศและ
เป็นพื้นฐานสำหรับนานาชาติทั่วโลก
เสริม สร้ างธรรมาภิ บ าลในสั งคม หมายถึ ง ศาลปกครองแสดงบทบาท
ที่สำคัญ ในการตรวจสอบ และควบคุม การใช้อำนาจของฝ่ายปกครองให้ เป็ น ไปอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายด้ ว ยความรวดเร็ ว และทั น ต่ อ สถานการณ์ แนวคำวิ นิ จ ฉั ย มี ค วามชั ด เจน มี ม าตรฐาน
เป็นบรรทั ดฐานในการปฏิ บัติราชการของหน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้ าที่ของรัฐ เพื่ อช่วย
เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นรูปธรรม พัฒนา และ
เผยแพร่องค์ ความรู้ด้ านกระบวนการยุ ติธรรมทางปกครอง หลั กกฎหมายปกครองและแนวทาง
การปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองไปเผยแพร่อย่างเป็นระบบและทั่วถึงผ่านรูปแบบ
วิธีการ และช่องทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ และบูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ศาลแห่ งความเป็ น เลิ ศ หมายถึง การนำกรอบสากลเพี่ อ ความเป็ น เลิ ศ
ของศาลมาปรับใช้ในศาลปกครอง และ/หรือกรอบการประเมินตัวชี้วัด/ดัชนีที่เกี่ยวข้องกับองค์กรศาล
ในระดับสากล เพื่อยกระดับการบริหารจัดการคดี และการบริหารจัดการองค์กรของศาลปกครองไปสู่
ระดับมาตรฐานสากล และทำให้ศาลปกครองได้รับความเชื่อมั่นจากสาธารณชน เป็นองค์กรชั้นนำ
ในระดับสากล และเป็นศาลแห่งความเป็นเลิศ
(1.๒) เป้ าประสงค์ ห ลั ก 20 ปี และตั วชี้ วั ด แผนแม่ บ ทศาลปกครอง
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) มีเป้าประสงค์หลัก ๒ ประการ ได้แก่ (1) ทุกภาคส่วนในสังคม
มีความเชื่อมั่นในระดับสูงต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง และ (2) การดำเนินงาน และ
การอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
โดยมี ตัวชี้วัดเป้าประสงค์หลัก ได้แก่ (1) ร้อยละของประชาชนที่มีความ
เชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง กล่าวคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
ร้อยละ 90 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ร้อยละ 92 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 – 2575
ร้อยละ 95 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2576 – 2580 ร้อยละ 95 และ (2) ศาลปกครองมีการ
ดำเนิ น งาน และการอำนวยความยุติ ธรรมทางปกครอง ตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ำหนด กล่ าวคื อ
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ระดั บ 4 (คะแนนไม่ น้ อ ยกว่ า 400 – 599 คะแนน)
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ระดั บ 5 (คะแนนไม่ น้ อ ยกว่ า 600 – 799 คะแนน)
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2571 – 2575 ระดั บ 6 (คะแนนไม่ น้ อ ยกว่ า 800 – 899 คะแนน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2576 – 2580 ระดับ 6 (คะแนนไม่น้อยกว่า 900 – 1000 คะแนน)
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(1.๓) พั น ธกิ จ แผนแม่ บ ทศาลปกครอง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561
– 2580) มี 5 พันธกิจ ได้แก่ (1) พันธกิจที่ 1 พิพากษาคดีและบังคับคดีปกครองด้วยความถูกต้อง
เป็ น ธรรม รวดเร็ ว และเกิ ด สั ม ฤทธิ ผ ล ทุ ก ภาคส่ ว นในสั ง คมเข้ า ถึ ง การอำนวยความยุ ติ ธ รรม
ทางปกครองได้โดยง่าย และทั่วถึง (2) พันธกิจที่ 2 วางหลักปฏิบัติราชการทางปกครองที่เป็นบรรทัดฐาน
ในการใช้ อ ำนาจทางปกครองที่ เป็ น ธรรม เพื่ อ ป้ อ งกั น และลดการเกิ ด ข้ อ พิ พ าททางปกครอง
(3) พั น ธกิ จ ที่ 3 ยกระดั บ การดำเนิ น งานของศาลปกครองให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี คุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐานสากล และมีธรรมาภิบาล เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ
(4) พันธกิจที่ 4 ส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิ และหน้าที่ตามกฎหมายปกครอง
และหลั ก ปฏิ บั ติ ร าชการที่ ดี แ นวคำวิ นิ จ ฉั ย ของศาลปกครองให้ แ ก่ ทุ ก ภาคส่ ว นในสั ง คม และ
(5) พั น ธกิ จ ที่ 5 เสริม สร้างความสั ม พั น ธ์ และเครือ ข่ ายความร่วมมื อ ทางการศาล ทางวิช าการ
และอื่น ๆ ที่จำเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(1.๔) แผนแม่บทศาลปกครองระยะ 20 ปี เพื่อให้ศาลปกครองสามารถ
ดำเนินการให้บ รรลุ ตามวิสัยทั ศน์ และบรรลุเป้ าประสงค์ห ลักดังกล่าวข้างต้น ศาลปกครองจึงได้
กำหนดแผนแม่บทการพัฒ นาศาลปกครอง ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ (1) แผนแม่บทด้านที่ 1
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีปกครอง (2) แผนแม่บทด้านที่ 2 การเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ในสั ง คม (3) แผนแม่ บ ทด้ า นที่ 3 การพั ฒ นาศาลปกครองอั จ ฉริ ย ะ (Smart Admincourt)
(4) แผนแม่ บ ทด้ า นที่ 4 การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ และ
(5) แผนแม่บทด้านที่ 5 การยกระดับความมือทั้งใน และต่างประเทศ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
โดยแผนแม่บทแต่ละด้านมีเป้าหมาย และประเด็นการพัฒนาโดยสรุปดังนี้
(1.๔.๑) แผนแม่บทด้านที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการคดีปกครอง ได้แก่ ประเด็นแผนแม่บทที่ 1.1 การเสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานการพิจารณา
คดี ให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ รับ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิและเสรีภ าพอย่ างทั่ วถึ ง ประเด็ น
แผนแม่บทที่ 1.2 การพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และเป็นธรรม ประเด็นแผนแม่บท
ที่ 1.3 การบังคับคดีปกครองที่มีประสิทธิภาพ
(1.๔.๒) แผนแม่บทด้านที่ 2 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม
(1.๔.๓) แผนแม่บ ทด้านที่ 3 การพั ฒ นาศาลปกครองอั จฉริยะ
(Smart Admincourt)
(1.๔.๔) แผนแม่บทด้านที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ ได้แก่ ประเด็นแผนแม่บทด้านที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สู่ความเป็นเลิศ ประเด็นแผนแม่บทที่ 4.2 การบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐานในระดับสากล
(1.๔.๕) แผนแม่บทด้านที่ 5 การยกระดับความร่วมมือทั้งใน และ
ต่างประเทศ การวิจัย และพัฒนานวัตธรรม ได้แก่ ประเด็นแผนแม่บทที่ 5.1 การขยาย และยกระดับ
ความร่วมมือทางการศาล ทางวิชาการ และสร้างการยอมรับทั้งใน และระหว่างประเทศ ประเด็น
แผนแม่ บ ทที่ 5.2 การวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมเพื่ อ การพั ฒ นาระบบบริ ห ารงานศาล และ
กระบวนการยุติธรรมทางปกครองสู่ความเป็นเลิศ
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๒) แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศาลปกครอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 2565) (ในวาระแรกระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565) แผนปฏิ บั ติ ร าชการของสำนั ก งาน
ศาลปกครองระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) (ในวาระแรก ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565))
มีลักษณะสำคัญที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ (ศาลปกครอง, ม.ป.ป.)
(2.๑) พันธกิจ พันธกิจที่สำคัญมี ๕ พันธกิจ ได้แก่ พันธกิจที่ 1 พิพากษา
คดี และบังคับ คดีป กครองด้วยความถูกต้อง เป็ นธรรม รวดเร็ว และเกิดสัม ฤทธิ ผล ทุ กภาคส่วน
ในสังคมเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่าย และทั่วถึง พันธกิจที่ 2 วางหลัก
ปฏิบัติราชการทางปกครองที่เป็นบรรทัดฐานในการใช้อำนาจทางปกครองที่เป็นธรรม เพื่อป้องกัน
และลดการเกิดข้อพิพาททางปกครอง พันธกิจที่ 3 ยกระดับการดำเนินงานของศาลปกครองให้มี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีธรรมาภิบาล เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้รับ
บริการอย่างมีคุณภาพ พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิ และหน้าที่ตาม
กฎหมายปกครอง และหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ทุกภาคส่วน
ในสั ง คม และพั น ธกิ จ ที่ 5 เสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ และเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางการศาล
ทางวิชาการและอื่น ๆ ที่จำเป็นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
(2.๒) เป้าประสงค์หลั ก ได้แก่ (๑) ทุกภาคส่วนในสังคมมีความเชื่อมั่น
ในระดับสูงต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง และ (๒) การดำเนินงาน และการอำนวย
ความยุติธรรมของศาลปกครองเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยมีตัวชี้วัดละค่าเป้าหมาย
ระยะ 5 ปีแรก ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ ๒.๑ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระยะ 5 ปีแรกของเป้าประสงค์หลัก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ...
ตัวชี้วัด
หน่วยวัด
2562
2563
2564
1. ร้อยละของประชาชนที่มี
ร้อยละ
90
90
90
ความเชื่อมั่นต่อการอำนวย
ความยุติธรรมของศาลปกครอง
2. ศาลปกครองมีการดำเนินงาน
ระดับ ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4
และการอำนวยความยุติธรรม
(คะแนน (คะแนน (คะแนน
ทางปกครองตามเกณฑ์มาตรฐาน
ไม่น้อย
ไม่น้อย
ไม่น้อย
ที่กำหนด
กว่า 400 กว่า 450 กว่า 500
คะแนน) คะแนน) คะแนน)

2565
90
ระดับ 4
(คะแนน
ไม่น้อย
กว่า 599
คะแนน)

(2.๓) แผนปฏิ บั ติ ร าชการของสำนั ก งานศาลปกครอง ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2565) (ในวาระแรก ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) แผนปฏิบัติราชการ
ของสำนั ก งานศาลปกครอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) (ในวาระแรก ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 -2565)) ประกอบด้ ว ยมี ๕ แผน ได้ แ ก่ แผนปฏิ บั ติ ร าชการด้ า นที่ 1 การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีปกครอง แผนปฏิบัติราชการด้านที่ 2 การเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ในสั งคม แผนปฏิ บั ติ ร าชการด้ า นที่ 3 การพั ฒ นาศาลปกครองอั จ ฉริ ย ะ (Smart Admincourt)
แผนปฏิ บั ติ ร าชการด้ า นที่ 4 การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ และ
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แผนปฏิบัติราชการด้านที่ 5 การยกระดับความร่วมมือทั้งใน และต่างประเทศ การวิจัย และพัฒนา
นวัตกรรม โดยมีสาระสำคัญดังนี้
(2.๓.๑) แผนปฏิ บั ติราชการด้านที่ 1 การเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพ
การบริ ห ารจั ด การคดี ป กครอง ได้ แ ก่ ประเด็ น แผนปฏิ บั ติ ร าชการด้ า นที่ 1.1 การเสริ ม สร้ า ง
และพัฒ นามาตรฐานการพิจารณาคดีให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ป ระชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพอย่างทั่วถึง ประเด็นแผนปฏิบัติราชการด้านที่ 1.2 การพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน และเป็นธรรม ประเด็นแผนปฏิบัติราชการด้านที่ 1.3 การบังคับคดีปกครองที่มีประสิทธิภาพ
(2 .๓ .๒ ) แผนป ฏิ บั ติ ร าชการด้ า นที่ 2 การเสริ ม สร้ า ง
ธรรม าภิ บ าล ใน สั งค ม มี เป้ าห ม ายการพั ฒ น าที่ สำคั ญ ใน ช่ ว งระยะเวลา 5 ปี ได้ แ ก่
ส่งเสริมการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีสถิติการฟ้อง/ถูกฟ้องคดีสูง
ให้อยู่ในแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง และประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
ศาลปกครอง
(2.๓.๓) แผนปฏิบัติราชการด้านที่ 3 การพัฒนาศาลปกครอง
อัจฉริยะ (Smart Admincourt) มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญในช่วงระยะเวลา 5 ปี ได้แก่ พัฒนา
ระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e - Admincourt) จำนวน 6 ระบบ สำหรับการพิจารณาพิพากษา
คดีปกครอง และให้บริการประชาชนทั้งศาลปกครองในส่วนกลาง และศาลปกครองในภูมิภาค 14
แห่ง รวมทั้งสิ้น 15 แห่ง โดยมีตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ได้แก่ (1) จำนวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่พัฒนาแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด (2) อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของจำนวนขั้นตอนในการอำนวยความ
ยุติธรรมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความโปร่งใส ความสะดวก และรวดเร็ว (3) ร้อยละของผู้ใช้บริการ
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้น
(2.๓.๔) แผนปฏิ บั ติ ร าชการด้ า นที่ 4 การพั ฒ นาระบบ
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญในช่วงระยะเวลา 5 ปี ได้แก่
(๑) บุคลากรศาลปกครองเป็นคนดี และเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ โดยดำรงตนสอดคล้องกับวัฒนธรรมศาลปกครอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
และมี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ และทั ก ษะที่ จ ำเป็ น ตามเกณฑ์ ที่ ก ำหนด ไม่ น้ อ ยกว่ าร้ อ ยละ 75
(๒) พั ฒ นา และปรั บ ปรุ ง ระบบวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านให้ มี ค วามทั น สมั ย และมี ธ รรมาภิ บ าล และ
(๓) แผนแม่บทศาลปกครองระยะ 20 ปี ในช่วงระยะ 5 ปีแรก ได้รับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด
(2.๓.๕) แผนปฏิบัติราชการด้านที่ 5 การยกระดับความร่วมมือ
ทั้งใน และต่างประเทศการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม เป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญในช่วงระยะเวลา
5 ปี ได้ แ ก่ (๑) ศาลปกครองมี เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ ภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ทั้ ง ใน
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับนานาชาติ โดยความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือ
ระหว่างกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 (๒) ศาลปกครองมีการศึกษาวิจัยเพื่อนำมาพัฒนาระบบบริหารงาน
ศาล และกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ไม่น้อยกว่า 15 เรื่อง
ทั้งนี้ เมื่อศึกษาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ (1) ระดับความเชื่อมั่นของประชาชน
ต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครอง (2) ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง (3) ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง
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อำนาจศาล และเขตอำนาจศาล รวมทั้งการดำเนินงานในมิติต่างๆ ของศาลปกครอง และ (4) ระดับ
ความพึงพอใจของผู้ที่เคยใช้บริการศาลปกครอง พบว่า
(1) ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ประเด็ น เรื่ อ งความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครอง
เป็นเป้าประสงค์หลัก และตัวชี้วัดในแผนแม่บทศาลปกครองระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
ที่ ร ะบุ ว่ า “ทุ ก ภาคส่ ว นในสั ง คมมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในระดั บ สู ง ต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรมของ
ศาลปกครอง” โดยมีตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ได้แก่ ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวย
ความยุติธรรมของศาลปกครอง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 2565 กำหนดไว้ที่ร้อยละ 90
(2) ความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
(2.1) ประเด็นเรื่องความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ของศาลปกครอง ปรากฏอยู่ ในแผนแม่ บ ทศาลปกครองระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
แผนแม่บทด้านที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีปกครอง โดยมีตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละ
ของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง โดยมี
แนวทางการพั ฒ นาสำคั ญ ที่ เกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยปรากฏอยู่ ในประเด็ น แผนแม่ บ ทที่ ๑.๒
การพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และเป็นธรรม โดยการปรับปรุง และพัฒนาวิธีพิจารณา
คดีปกครองในลักษณะคดีสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสม มีกระบวนการพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะที่ ง่ า ย และรวดเร็ ว ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นการบั ง คั บ คดี ป กครอง
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กระบวนการยุ ติ ธ รรมสิ่ ง แวดล้ อ มของ
ศาลปกครองให้แก่ประชาชน หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เสริมสร้าง และพัฒนา
ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง พัฒนาช่องทาง และเผยแพร่ความรู้
เกี่ ย วกั บ ระบบยุ ติ ธ รรมสิ่ ง แวดล้ อ มเชิ ง รุ ก ให้ กั บ ประชาชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ สร้ า งความยั่ งยื น
ของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
ให้มีการวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม ประสานความร่วมมือ และสร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้ อมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนา
องค์ความรู้ และเพิ่มประสิท ธิภาพกระบวนการพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับองค์ความรู้
ของบุ ค ลากรในกระบวนการยุ ติ ธ รรมสิ่ งแวดล้ อ ม และยกระดั บ การพิ จ ารณาคดี สิ่ งแวดล้ อ มสู่
มาตรฐานสากล ศาลปกครองมี บ ทบาทในการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องธรรมชาติ (Right of Nature)
และสิทธิของแม่ธรณี (Right of Mother Earth) เพื่อสร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผล
ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
(2.2) แผนแม่บทศาลปกครองทุกระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ระบุ
ประเด็น ความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครองไว้ในประเด็น
แผนแม่ บ ทที่ ๑.๒ การพั ฒ นาระบบยุ ติ ธรรมสิ่ งแวดล้ อ มที่ ยั่ งยื น และเป็ น ธรรม โดยมี เป้ าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญในช่วงระยะเวลา ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ คือ ประชาชนสามารถ
เข้ า ถึ งกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางสิ่ งแวดล้ อ มอย่ างทั่ วถึ ง มี ก ระบวนการพิ จ ารณาคดี สิ่ งแวดล้ อ ม
โดยเฉพาะที่ง่าย และรวดเร็ว โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่ (1) ปรับปรุง และพัฒนาวิธี
พิจารณาคดีปกครองในลักษณะคดีสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสม เพื่อให้มีกระบวนการพิจารณาคดี
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะที่ง่าย และรวดเร็ว (๒) ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบังคับคดี
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ปกครองด้านสิ่งแวดล้อม (๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติ ธรรมสิ่งแวดล้อม
ของศาลปกครองให้แก่ประชาชน หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ (๔) เสริมสร้าง และ
พัฒนาให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง รวมทั้งพัฒนาช่องทาง และ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมเชิงรุกให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน (๕) ส่งเสริมให้มีการวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม และจัด ทำ
ฐานข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบยุ ติ ธรรมสิ่ งแวดล้ อ ม (๖) ประสานความร่ว มมื อ และสร้างเครือ ข่ ายกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้
และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับองค์ความรู้ของบุคลากร
ในกระบวนการยุ ติธรรมสิ่ งแวดล้ อ ม และยกระดั บ การพิ จารณาคดีสิ่งแวดล้ อมสู่ม าตรฐานสากล
เพื่อสร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมีตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละของ
ประชาชนที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรม ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของศาลปกครอง
โดยกำหนดค่าเป้าหมายในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ไว้ที่ ร้อยละ 75
(2.3) แผนปฏิ บั ติ ร าชการของสำนั ก งานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (ในวาระแรก ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)) ระบุ ป ระเด็ น เรื่ อ ง
ความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครองไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ด้านที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีปกครอง ประเด็นแผนปฏิบัติราชการด้านที่ ๑.๒
การพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และเป็นธรรมโดยเป้าหมายการพัฒนาที่ สำคัญในช่วง
ระยะเวลา ๕ ปี ได้แก่ ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง
มีกระบวนการพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะที่ง่าย และรวดเร็ว และมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ได้ แ ก่ ร้ อ ยละของประชาชนที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรมด้ า นสิ่ งแวดล้ อ มของ
ศาลปกครองที่ระดับร้อยละ 74 ในปี 2564 แนวทางการพัฒนา ได้แก่ (1) จัดตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง (2) จัดทำกฎระเบียบวิธีพิจารณาคดี
สิ่ ง แวดล้ อ มเฉพาะเรื่ อ งของแผนกคดี สิ่ ง แวดล้ อ มในศาลปกครอง (3) วิ จั ย และพั ฒ นาระบบ
กระบวนการยุ ติ ธรรมสิ่ งแวดล้ อ มของศาลปกครอง (4) จั ด ทำฐานข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบยุ ติ ธรรม
สิ่งแวดล้อม และ (5) ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมของ
ศาลปกครอง โดยมีโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ได้แก่ (1) โครงการพัฒนาระบบ
กระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง (2) โครงการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบยุติ ธรรมสิ่ งแวดล้ อ มของศาลปกครอง (3) โครงการเสริม สร้างความรู้ค วามเข้ าใจเกี่ ยวกั บ
กระบวนการยุ ติ ธ รรมสิ่ ง แวดล้ อ มของศาลปกครองให้ แ ก่ ป ระชาชน หน่ ว ยงานทางปกครอง
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(3) ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนเกี่ยวกับ บทบาท โครงสร้าง อำนาจศาล
และเขตอำนาจศาล รวมทั้งการดำเนินงานในมิติต่างๆ ของศาลปกครอง
(3.1) ประเด็นเรื่องความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนเกี่ยวกับบทบาท
โครงสร้าง อำนาจศาล และเขตอำนาจศาล รวมทั้ งการดำเนิ นงานในมิติต่างๆ ของศาลปกครอง
ปรากฏอยู่ในแผนแม่ บทศาลปกครองระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทด้านที่ ๒
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม โดยมีเป้าหมายระยะ 20 ปี ข้อ 1 ได้แก่ ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง โดยมีตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละของประชาชนที่มี
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ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่ และการอำนวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครอง
โดยแผนแม่บทด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม มีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ คือ การนำหลัก
กฎหมายปกครอง และแนวทางการปฏิบัติราชการตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองไปเผยแพร่ให้แก่
ประชาชน หน่ ว ยงานทางปกครองและเจ้ า หน้ าที่ ข องรัฐ อย่ างเป็ น ระบบและทั่ ว ถึ ง โดยส่ งเสริ ม
การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารแบบบูรณาการอย่างครบวงจร เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ และมีความ
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ศาลปกครอง บทบาทหน้ า ที่ ข องศาลปกครอง และการอำนวยความยุ ติ ธ รรม
ทางปกครองอย่างกว้างขวาง รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองดูแลสิทธิ และเสรีภาพ
ของตนมากขึ้น ตลอดจนสามารถใช้กลไกของศาลปกครองในการปกป้องสิทธิของตนเองได้อย่าง
ถูกต้องและทั่วถึง
(3.2) แผนแม่บทศาลปกครองทุกระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ระบุ
ประเด็ น เรื่ อ งความรู้ ความเข้ า ใจ ของประชาชนเกี่ ย วกั บ บทบาท โครงสร้ า ง อำนาจศาล และ
เขตอำนาจศาล รวมทั้ งการดำเนิ น งานในมิ ติ ต่ า งๆ ของศาลปกครองไว้ ในแผนแม่ บ ทด้ า นที่ ๒
การเสริม สร้างธรรมาภิ บ าลในสั งคม โดยมี เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ส ำคั ญ ในช่ วงระยะเวลา ๒๐ ปี
ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ คื อ การส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานทางปกครอง
และเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ มี ส ถิ ติ ก ารฟ้ อ ง/ถู ก ฟ้ อ งคดี สู ง ให้ อ ยู่ ในแนวคำวิ นิ จ ฉั ย ของศาลปกครอง
และประชาชนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครอง
โดยมี แ นวทางการดำเนิ น การ/พั ฒ นาที่ ส ำคั ญ คื อ (1) การส่ ง เสริ ม
การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารแบบบูรณาการอย่างครบวงจร เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ และมีความ
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ศาลปกครอง บทบาทหน้ า ที่ ข องศาลปกครอง และการอำนวยความยุ ติ ธ รรม
ทางปกครองอย่างกว้างขวาง รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองดูแลสิทธิ และเสรีภาพ
ของตนมากขึ้ น ตลอดจนสามารถใช้ ก ลไกของศาลปกครองในการปกป้ อ งสิ ท ธิ ข องตนเองได้
อย่างถูกต้อง และทั่วถึง (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง
มี ก ารบริ ห ารจั ด การ อย่ า งมี คุ ณ ภาพ และเป็ น ระบบ (๓) ส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ และ
สถาบั นการศึกษานำเนื้อหาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหลักกฎหมายปกครอง กระบวนการยุติธรรม
ทางปกครอง และการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองไปปรับใช้ในการจัดอบรมหรือจัดหลักสูตร
การเรียนการสอนเพิ่มขึ้น (๔) พัฒนาหลักสูตรระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Learning) เช่น
e - Learning e - Training m - Learning ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเรียนรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือ
แอปพลิ เ คชั น เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านภายใต้ แ นวทางการปฏิ บั ติ ร าชการ
จากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง และระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้อำนาจตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างถูกต้อง เป็นธรรม เพื่อป้องกัน และลดข้อพิพาททางปกครอง
และเพื่อสร้างสังคมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในประเทศไทย (๕) สร้างความร่วมมือกับองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลของภาครัฐ เช่น สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เพื่อผลักดันให้เรื่องการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
กฎหมายปกครอง และแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองเป็นหลักสูตร หรือ
เนื้อหาส่วนหนึ่งที่ต้องศึกษา และเรียนรู้ ของข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับ
การบรรจุ ใ หม่ (หลั ก สู ต รปฐมนิ เ ทศ) การเลื่ อ นระดั บ /เลื่ อ นตำแหน่ ง ของบุ ค ลากรภาครั ฐ
(๖) สร้างเครือข่ายการพัฒนาวิชาการให้ผู้ผ่านการศึกษาอบรมได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายผล
การปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองในหน่วยงาน และเป็นตัวคูณ ในการเสริมสร้าง
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ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่อไป โดยจัด ทำระบบทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ผ่านการฝึกอบรม
และเปิดช่องทางการเรียนรู้โดยการจัดเสวนาทางวิชาการ การจัด ทำวารสาร การเผยแพร่เอกสาร
สรุ ป -ย่ อ คำสั่ ง /คำพิ พ ากษา หรื อ ข่ า วสารทางวิ ช าการอื่ น ๆ ส่ ง ตรงถึ ง เครื อ ข่ า ยในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (๗) หลักกฎหมาย
ปกครอง และแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองได้รับการเผยแพร่ไปยัง
หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างทั่วถึงในรูปแบบมติคณะรัฐมนตรี (๘) หน่วยงาน
ทางปกครองและเจ้าหน้ าที่ของรัฐที่มีสถิติการฟ้อง และ/หรือถูกฟ้องคดีเป็น จำนวนมาก ได้รับการ
ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง และขยายผลการส่งเสริมให้หน่วยงาน
ทางปกครอง และเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ มี ก ารปฏิ บั ติ ราชการจากคำวินิ จ ฉั ย ของศาลปกครองไปยั ง
หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกแห่ง (๙) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเป็น
กลไกหลักในการขับเคลื่อน และสร้างความเชื่อมั่นด้านการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองไปสู่
ภาคประชาชน รวมทั้ งผ่ า นเครื อ ข่ า ยยุ ติ ธ รรมจั งหวั ด ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน (๑๐) ศึ ก ษาวิ เคราะห์ เหตุ
แห่งการฟ้องคดีปกครองเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการ ต่อหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องอย่างเนื่อง และการพัฒนากฎหมายมหาชน (๑๑) จัดตั้ง “สถาบันกระบวนการยุติธรรม
ทางปกครอง” เพื่ อเป็ นสถาบั นหลักของประเทศ ในการพั ฒ นาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
ทางปกครอง ทั้งในส่วนของตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในหน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่ใช้อำนาจรัฐ รวมทั้งบุคลากร ภาคเอกชน และประชาชนที่มีความสนใจ
ในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง โดยมีตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง โดยกำหนดค่าเป้าหมายในช่วง
พ.ศ. 2561 – 2565 ไว้ที่ ร้อยละ 80
(3.3) แผนปฏิ บั ติ ร าชการของสำนั ก งานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (ในวาระแรก ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)) ระบุประเด็นเรื่องความรู้
ความเข้ าใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ บทบาท โครงสร้าง อำนาจศาล และเขตอำนาจศาล รวมทั้ ง
การดำเนิ น งานในมิ ติ ต่ า งๆ ของศาลปกครองไว้ ในแผนปฏิ บั ติ ร าชการด้ า นที่ ๒ การเสริ ม สร้ า ง
ธรรมาภิ บ าลในสั งคม โดยมี เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ส ำคั ญ ในช่ ว งระยะเวลา ๕ ปี ได้ แ ก่ ส่ งเสริ ม
การปฏิ บั ติ งานของหน่ วยงานทางปกครอง และเจ้ าหน้ าที่ ข องรัฐ ที่ มี ส ถิ ติ ก ารฟ้ อ ง/ถู ก ฟ้ อ งคดี สู ง
ให้อยู่ในแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง และประชาชนมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ ของศาลปกครอง โดยมีตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้ าที่ แ ละการอำนวยความยุติ ธรรมของศาลปกครอง ค่ าเป้ าหมายในปี 256 4 เท่ ากั บ
ร้อยละ 80 แนวทางการพัฒนา ได้แก่ (1) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
ศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง หลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจาก
คำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคมอย่างเป็นระบบ และทั่วถึง ผ่านรูปแบบ วิธีการ
และช่องทางที่หลากหลาย (2) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
และสร้างความเชื่อมั่นด้านการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองสู่ภาคประชาชน (3) เสริมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกแบบ
บูรณาการ และ (๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่แนวปฏิบัติราชการที่ดีจากแนวคำวินิจฉัยของ
ศาลปกครอง
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โครงการสำคั ญ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ได้ แ ก่ (1) โครงการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง และหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัย
ของศาลปกครองให้แก่หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ (๒) โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครองและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้แก่
ประชาชน (3) โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
(4) โครงการศึกษาวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีเพื่อป้องกันและลดการนำข้อพิพาททางปกครองมาสู่
ศาลเพื่อจัด ทำรายงานประจำปีของสำนักงานศาลปกครอง (5) โครงการสรุปแนวทางการปฏิบัติ
ราชการจากคำวินิ จฉั ยของศาลปกครอง และ (6) โครงการพั ฒ นาสถาบั น กระบวนการยุ ติ ธรรม
ทางปกครอง
3) นโยบาย และทิ ศ ทางการดำเนิ น งานของผู้ บ ริ ห าร ในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 ประธานศาลปกครองสูงสุดมีนโยบายสำคัญ โดยกำหนดให้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เป็น “ปีแห่งการพัฒนาการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ
ของทุกภาคส่วนและในระดับสากล และสอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)” โดยมีนโยบาย
ที่สำคัญ ได้แก่ (ศาลปกครอง, 2563)
(3.๑) การพั ฒ นามาตรฐานในการอำนวยความยุ ติ ธ รรมทางปกครอง
อย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งในด้านระบบการทำงาน
โครงสร้างพื้นฐาน และบุคลากร
(3.๑.๑) การพัฒนาการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองที่เป็น
มาตรฐาน โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งเป็นผู้รับบริการ และการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
๑) พั ฒ นาให้ ก ารอำนวยความยุ ติ ธ รรมทางปกครอง
มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน มีความรวดเร็ว รวมทั้งนำกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง
ซึ่งเป็นวิธีการที่ สามารถทำให้ข้อพิ พาทยุติลงด้วยดีภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว มาใช้ให้มากยิ่งขึ้น
เพื่ อให้คู่กรณี ได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และสามารถแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหาย
ของประชาชนและคู่กรณีได้ทันการณ์
2) ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมสามารถ
เข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง โดยเรียบง่าย มีความสะดวก และไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
ด้วยช่องทางสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม และชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
ของประชาชน ผ่ า นระบบงานคดี ป กครองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และการพิ จ ารณาคดี โ ดยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบการประชุมทางจอภาพ ซึ่งเป็นระบบที่มีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
และมีค่าใช้จ่ายน้อย
3) นำเอาระบบฐานข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ มาใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพแก่การพิจารณาพิพากษาคดีและการให้บริการประชาชน เพื่อเป็นฐานในการพัฒนา
ระบบองค์ ค วามรู้ท างกฎหมายและวิท ยาการ และระบบสนั บ สนุ น การจัด ทำคำพิ พ ากษา/คำสั่ ง
ศาลปกครอง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความเหมาะสม
(3.1.2) การสร้ า งเสริ ม และพั ฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐานที่ จ ำเป็ น
ต่อการปฏิบัติงานและกระบวนการทำงานของศาลปกครอง
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1) ปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือกระบวนวิธีพิจารณา
คดีให้มีความกระชับ สะดวก รวดเร็ว ตามแนวคิดสมัยใหม่ของการอำนวยความยุติธรรม
2) จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
เช่น การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่ อการพิจารณาพิพากษาคดีและการบริการประชาชน
ห้ อ งพิ จ ารณาคดี ห้ อ งไต่ ส วน ห้ อ งไกล่เกลี่ย ฯลฯ เพื่ อ ให้ มี ความพร้อ มในการรองรับ การอำนวย
ความยุติธรรมทางปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3 ) พั ฒ น าเค รื่ อ งมื อ ท างเท ค โน โล ยี ส ารส น เท ศ
และนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงและสอดคล้องกับแนวคิดการทำงานสมัยใหม่ เช่น การพัฒนาระบบ
ปัญ ญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพื่อสนับสนุนการยกระดับการปฏิบัติงาน สู่การเป็น
ศาลปกครองอั จ ฉริ ย ะ (Smart Admincourt) การพั ฒ นา Mobile Application ระบบงานคดี
ปกครองอิเล็ กทรอนิกส์ เพื่ อประชาชน การพั ฒ นาระบบข้อมูลองค์ความรู้ที่ สามารถเข้าถึงได้ง่าย
และมีคุณภาพ ฯลฯ
(3.1.3) การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์
ในการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง
1 ) มุ่ งเน้ น ก ารพั ฒ น าแ ล ะ ส่ งเส ริ ม ให้ บุ ค ล าก ร
มีความสามารถในการเรียนรู้และมีทักษะที่สอดคล้องและจำเป็นต่อการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อม
สมัยใหม่
2) ส่งเสริมให้ บุคลากรศาลปกครองปฏิ บัติตามค่านิยม
หลักของศาลปกครอง รวมทั้ งวัฒ นธรรมศาลปกครอง (TRUST) และการเป็นองค์กรแห่งความสุข
ต้นแบบ
3 ) พิ จ ารณ าดำเนิ น การให้ มี อั ต รากำลั ง บุ ค ลากร
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณคดีที่รับผิดชอบ
4) ส่งเสริม ให้ บุ ค ลากรมี สภาพแวดล้อมการทำงานที่ ดี
มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีสภาพจิตใจที่มีความสุขและมีทัศนคติที่เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการ
อำนวยความยุติธรรม
(3.๒) การมุ่งเน้น ให้กระบวนการยุติธรรมทางปกครองเป็ นกลไกในการ
จัดการข้อพิพาทที่เป็น ปัญ หาสำคัญ ซึ่งจะมีผลต่อความเป็นอยู่ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และการ
ปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
(3.๒.๑) ยกระดับการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่เกี่ยวข้อง
กั บ ความเป็ น อยู่ หรื อ สิ ท ธิ เสรี ภ าพของประชาชน เช่ น การประกอบอาชี พ การทำกิ น ในที่ ดิ น
การดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาของรัฐ ฯลฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในด้านความ
เป็นธรรมและได้ผลรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายและหน่วยงานภาครัฐ
สามารถปรับตัวได้อย่างสอดคล้องกับสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
(3.๒.๒) พัฒนาการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองในข้อพิพาท
เกี่ยวกับทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
อย่างแท้จริงในการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(3.๓) การสานต่อ และขยายความร่วมมื อ กั บ องค์ ก รภายนอก ทั้ งที่ เป็ น
องค์กรภาครัฐและ ภาคประชาชน รวมทั้งองค์กรต่างประเทศ
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(3.3.๑) ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รภาครั ฐ เพื่ อ ให้ เกิ ด
แนวทางการปฏิบัติราชการที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่ อนการบริหารราชการแผ่นดิน
และการจัดทำบริการสาธารณะ
(3.3.๒) ส่ ง เสริ ม ให้ ภ าคประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มกั บ การพั ฒ นา
การให้บริการของศาลปกครองในมิติที่หลากหลาย
(3.3.๓) สร้างความร่วมมือทางการศาลและทางวิชาการกับองค์กร
ต่างๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมในระบบบริหารงานศาลและกระบวนการยุติธรรม
ทางปกครองให้เป็นมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
4) ผลการดำเนิ น งานสำคั ญ ในปี ง บประมาณ 2563 ศาลปกครองมี ก าร
ดำเนิ น งานที่ ส ำคั ญ 11 เรื่ อ ง ได้ แ ก่ (1) การพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ด้ ว ยความถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว
และเป็นธรรม (2) การบังคับคดีปกครอง (3) การวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครอง และการวาง
หลักกฎหมาย แนวปฏิบัติราชการทางปกครอง และคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ
ปี 2563 (4) การเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรมทางปกครอง (5) การเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วนในสังคม (6) การพัฒนาศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (7) การเสริมสร้าง
ความร่วมมื อ ทางวิช าการ และความสั ม พั น ธ์ระหว่างประเทศ (8) การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร
ศาลปกครอง (9) การเสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมศาลปกครอง (TRUST) และองค์ ก รแห่ ง ความสุ ข
(10) การประเมินคุณ ธรรม และความโปรงใสในกาดรำเนินงานของสำนักงานศาลปกครอง (ITA)
ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 และ (11) การดำเนิ น การพั ฒ นามาตรฐานการดำเนิ น งาน
ของศาลปกครองตามกรอบการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานในระดับสากลขององค์กรตุลาการ (IFCE)
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากหน่วยงานที่ถูกฟ้องคดีปกครองต่อศาลปกครองในระดับ
กระทรวง และกรมมากที่สุด 10 ลำดับแรก ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง กระทรวง
คมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักนายกรัฐมนตรี
ในส่ ว นของหน่ ว ยงาน หน่ ว ยงานที่ ถู ก ฟ้ อ งคดี ม ากที่ สุ ด 10 ลำดั บ แรก ได้ แ ก่
กรมที่ดิน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการปกครอง เทศบาลตำบล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง
และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการวัดความเชื่อมั่น ความรู้ความเข้าใจ และความพึงพอใจ
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด หลั ก ได้ แ ก่ การวั ด ความเชื่ อ มั่ น ที่ มี ต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธรรม
ของศาล ความรู้ความเข้าใจ และความพึงพอใจ พบว่า
๒.๒.๑ การวัดความเชื่อมั่นที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาล
ในหลายหน่ ว ยงาน อาทิ ศาล เจ้ า หน้ า ที่ ต ำรวจ การรั ก ษาความเชื่ อ มั่ น ของ
สาธารณชนเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากประชาชนเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญ ความไว้วางใจและความร่วมมือ
มั ก เป็ น กุ ญ แจสำคั ญ ในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย โดยเฉพาะศาลซึ่ ง เป็ น ฝ่ า ยตุ ล าการที่ ต้ อ งอาศั ย
การสนับสนุนจากสาธารณชนเป็นอย่างมาก ในการแสดงบทบาทในระบบของรัฐบาล ความไว้วางใจ
และความเชื่อมั่นของสาธารณชนจึงเป็นสิ่งมีค่าสำหรับศาล (National Center for State Courts, n.d.)
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ทั้ งนี้ ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส ามารถใช้ ในการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและความสำเร็ จ ในการ
ดำเนินงาน ของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมมีหลายมิติ เช่น การเข้าถึงความยุติธรรม
ความเท่ า เที ย มกั น ของสั ง คม ความเท่ า เที ย มกั น ตามกฎหมาย การเลื อ กปฏิ บั ติ ความเชื่ อ มั่ น
ความไว้ ว างใจ และความเคารพนั บ ถื อ จากประชาชน การลดอาชญากรรมและการป้ อ งกั น
อาชญากรรม ความมั่ น คง และความปลอดภั ย ของสั งคม ความรู้สึ ก หวาดกลั ว ต่ อ อาชญากรรม
มาตรฐานคุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรม ความสามารถในการตอบสนองต่ อ สถานการณ์ ที่ เปลี่ ย นไป
มาตรการในการลงโทษ การใช้มาตรการทางเลือก และปัญหานักโทษล้นเรือนจำ การลงโทษผู้กระทำ
ผิด การกลับคืนสู่สังคมของผู้กระทำผิด การป้องกันการกระทำผิดซ้ำ (อีวอง แดนดูแรนด์ และคณะ,
น. 15, ) ดังนั้นความเชื่อมั่นที่มีต่อศาลจึงเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ ตัวหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพ
และความสำเร็จของศาล
ฝ่ าย งาน รั ก ษ าสั น ติ ภ าพ ข อ งอ งค์ ก ารส ห ป ระช าช าติ (United Nations
Department of Peace Keeping Operations หรือ DPKO) และสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิ
มนุ ษ ยชนแห่ ง องค์ ก ารสหประชาชาติ (United Nations Office of High Commissioner for
Human Rights หรื อ OHCHR) ได้ ร ะบุ ตั ว ชี้ วั ด หลั ก นิ ติ ธ รรมขององค์ ก รศาล ใน 4 กลุ่ ม ได้ แ ก่
(อีวอง แดนดูแรนด์ และคณะ, น. 47) (1) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ความเชื่อมั่นจากสังคม
การเข้าถึงความยุติธรรม ประสิทธิภาพ และความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย) (2) ความเที่ยงตรง
ความเป็นกลาง ความเชื่อมั่น และความโปร่งใส (การทำงานที่ยึดเป้าหมาย และความรับผิดชอบ
ร่ ว มกั น และความเป็ น อิ ส ระ (3) การคุ้ ม ครองบุ ค คลที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การถู ก ละเมิ ด และ
(4) ศักยภาพ (ความพร้อมด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ ความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล ประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน)
ส่วนตัวชี้วัดการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม อีวอง แดนดูแรนด์ และคณะ (น. 53)
ระบุว่า การเข้าถึงความยุติธรรมถือเป็น ประเด็น หนึ่งที่ สังคมให้ค วามสนใจในการประเมิน โดยมี
ความเห็ น ต่ อ ความหมายแตกต่ างกั น ไป รวมถึ งวิ ธีก ารในการประเมิ น ที่ ผ่ านมาได้ มี ก ารประเมิ น
การเข้ าถึ งความยุ ติธรรมทางอาญาโดยอาศั ยตั วชี้วัด ที่ เกี่ ยวกั บ (1) ความรู้ด้ านกฎหมายของคน
ในสังคม (2) การมีทนายช่วยเหลือในการดำเนินคดี (3) การเข้าถึงบริการด้านกฎหมาย (4) คุณภาพ
ของงานบริการดังกล่าว และ (5) ความพึงพอใจของเหยื่ออาชญากรรมต่อการชดใช้ความเสียหาย
ดังนั้ น ความเชื่อ มั่น ที่ มี ต่อ การอำนวยความยุติ ธรรมของศาลจึงเป็ น ตัวชี้วัด หนึ่ ง
ที่ สำคั ญ ใช้ในการประเมิ น ประสิ ท ธิภ าพและความสำเร็จในการดำเนิ น งาน ของหน่ วยงานต่าง ๆ
ในกระบวนการยุติธรรม
1) ความหมายของความเชื่อมั่น กรกฎ ทองขะโชค และคณะ (๒๕๕๙) ได้นิยาม
ความเชื่ อ มั่ น ในการดำเนิ น งานขององค์ ก รจากการศึ ก ษาความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ
การดำเนิ น งานของกระทรวงยุติ ธรรมในจังหวัดชายแดนใต้ ว่าเป็ น ทั ศ นะของบุ ค คลที่ แสดงออก
ถึงความไว้วางใจ และความเชื่อถือในพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
งานที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร ในลักษณะของการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และการปฏิบัติงานตาม
สถานการณ์ ความเชื่ อ และความเลื่ อ มใสของประชาชนที่ มี ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องหน่ ว ยงาน
ต่อกระบวนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เป็นทัศนะของบุคคลที่แสดงออกถึงความไว้วางใจ
และความเชื่อถือต่อแนวปฏิบัติในการทำงานเพื่อสร้างกระบวนการการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
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ผ่านหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความ
คุ้มค่า
ส่วนจำลองลักษณ์ อินทวัน (2558) ได้ให้ความหมายความเชื่อมั่นในบทความวิจัย
เรื่อง ปั จจัยที่ ส่งผลต่อความเชื่อมั่ นของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาว่า หมายถึง
ความไว้วางใจ หรือความมั่นใจของบุคคลซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจของบุคคลนั้น
ว่ามีการรับรู้ มีความรู้สึก ตลอดจนการแสดงออกที่บุคคลแสดงพฤติกรรมความเต็มใจการยอมรับ
ความเสียหาย และความคาดหวังทางบวกที่มีต่อบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งภายใต้สถานการณ์หนึ่ง
2) การวัดความเชื่อมั่น โดยการวัดความเชื่อมั่นสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ
อาทิ University of Warwick (n.d.) ระบุ ถึ ง การวั ด ความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนในรู ป แบบต่ า งๆ
ความเชื่อมั่น อาทิ ความเชื่อมั่นจากภาพที่มองเห็น (visibility) ความเชื่อใจ (trust) การตอบสนอง
(responsiveness) ความน่ าเชื่อถือ (reliability) ความเที่ ยงธรรม (fairness) การเข้าใจความรู้สึก
ผู้อื่น และความเห็นอกเห็นใจ (empathy and sympathy) ความปลอดภัย (safety) ความพึงพอใจ
จากการใช้ บริการ (satisfaction) การเข้ าถึ งได้ (approachability) เล่ ห์ เหลี่ ยม (tactics) การตรวจจั บ
อาชญากรรม (crime detection) ความหวาดกลัวอาชญากรรม (fear of crime) ความห่วงใย (care)
เป็นต้น
กรรณิการ์ รุจิวรโชติ (๒๕๖๓) ได้ศึกษาความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ ณ ศูนย์บริการ
แบบเบ็ดเสร็จ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใน ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านความเชื่อมั่นในการเกิดประโยชน์
สุ ข ของประชาชน ความเชื่ อ มั่ น ในการเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ ด้ านประสิ ท ธิ ภ าพ และ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของภาครัฐ ความเชื่อมั่นในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และความ
เชื่อมั่นในการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
วนิ ษ ฐนั ญ ญ์ เทพสุ ข (๒๕๖๒) ได้ ศึ ก ษาความเชื่ อ มั่ น ในกระบวนการยุ ติ ธ รรม
ทางอาญาของกลุ่มคนเปราะบางทางสังคมในกรุงเทพมหานคร โดยการวัดความเชื่อมั่นกระบวนการ
ยุติธรรมนั้น เป็นการวัดความเชื่อมั่นใน ๒ มิติ ได้แก่ (๑) การวัด ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือพนักงานสืบสวน สอบสวน พนักงาน
อัยการหรือ อัยการ ผู้ พิ พ ากษาหรือศาล ผู้คุ ม ประพฤติ ห รือ เจ้าหน้ าที่ ราชทั ณ ฑ์ และ (๒) การวัด
ความเชื่ อ มั่ น ในกระบวนการยุ ติ ธ รรม ได้ แ ก่ การสื บ สวน สอบสวนจั บ กุ ม การสั่ งฟ้ อ งคดี ค วาม
การพิจารณา พิพากษาคดีความ และการบังคับคดีความ
3) ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความเชื่ อ มั่ น ทั้ ง นี้ ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ความเชื่อ มั่ น อาทิ วนิ ษ ฐนั ญ ญ์ เทพสุข (๒๕๖๒) ได้ ศึ กษาความเชื่อ มั่ น ในกระบวนการยุติ ธรรม
ทางอาญาของกลุ่มคนเปราะบางทางสังคมในกรุงเทพมหานคร ซึ่งในการศึกษาดังกล่าวผู้วิจัย พบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ได้แก่ ความหวาดกลัวอาชญากรรม นอกจากนี้ การรับรู้ความไร้ระเบียบทางสังคมในเรื่องการใช้
ประโยชน์ปะปนในพื้นที่บริเวณเดียวกัน การรับรู้ว่าปัจจุบันสังคมมีปัญหาความเสื่อมโทรม รับรู้ว่า
การอยู่ร่วมกันของคนที่มีความแตกต่างในด้านฐานะทางสังคม เชื้อชาติ และอาชีพ ในบริเวณเดียวกัน
อี ก ทั้ ง การรู้ สึ ก ว่ า คนในสั ง คมไม่ เ คารพกฎหมาย และรั บ รู้ ว่ า การตกเป็ น เหยื่ อ อาชญากรรม
หรือการไม่ป้องกันการเกิดปัญหาอาชญากรรมจากเจ้าหน้าที่ มีความสัมพันธ์ต่อระดับความเชื่อมั่น
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องบุ ค ลากรในกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาและระดั บ ความเชื่ อ มั่ น
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในบางประเด็น
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กล่าวโดยสรุป เมื่อพิจารณาหน่วยวิเคราะห์ในระดับองค์กร และคุณลักษณะของ
ศาลปกครองแล้ว ความเชื่อมั่นที่มีต่อการอำนวยการยุติธรรมของศาลปกครองสำหรับการศึกษาครั้งนี้
คณะผู้ วิ จั ย นิ ย ามว่ า หมายถึ ง ทั ศ นะของบุ ค คลทั้ ง ที่ เป็ น ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร และผู้ ที่ ไ ม่ เคยใช้ บ ริ ก าร
ศาลปกครอง ที่แสดงออกถึงความไว้วางใจ และความเชื่อถือในการสร้างความเป็นธรรม และความ
สงบสุขในสังคมของศาลปกครอง
๒.๒.๒ การวัดความรู้ความเข้าใจ
1) ความหมายของความรู้ความเข้าใจ จากการศึกษาการวัดความรู้ความเข้าใจ
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมพบว่า ได้มีการนิยาม “ความรู้ความเข้าใจไว้หลากหลาย” อาทิ
อัจฉราพร ปะทิ (2559) วัดความรู้ความเข้าใจของประชาชนในชุมชนต่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
โดยนิยามความรู้ ความเข้าใจ ว่าหมายถึง การรับรู้ข้อมูลที่เคยมีประสบการณ์ หรือเคยพบเจอ และ
สามารถอธิบายได้ เปรียบเทียบในเรื่องนั้นได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล และสามารถนำความรู้ความเข้าใจ
นั้นไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ สุภาภรณ์ ศรีดี
(2563) ได้นิ ยามความรู้ความเข้าใจไว้ในการศึกษา เรื่อง ความรู้ความเข้ าใจเรื่อ งกฎหมายและ
จริยธรรมการสื่อสารของนักปกครองท้องที่ จังหวัดสกลนคร ว่า หมายถึง การที่นักปกครองท้องที่ มี
ข้อมูลที่ผ่านการสังเคราะห์จากสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงที่ได้สั่งสมมาจากการศึกษา เรียนรู้ ค้นคว้าหรือจาก
ประสบการณ์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจ หรือ
สารสนเทศ
ดังนั้น ในบางกรณี ความรู้ความเข้าใจ สามารถวัดได้จากการรับรู้ อาทิ งานของ
สุชีรา พระมาลา และคณะ (๒๕๕๘) ได้ศึกษาการรับรู้ และความเข้าใจต่อการกระทําความผิดตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ วเตอร์ พ.ศ. 2550 ของผู้ ใช้ บ ริ ก าร
ร้านอินเทอร์เน็ต ในอําเภอเมืองอุบลราชธานี โดยคณะผู้วิจัยศึกษาการรับรู้แทนการศึกษาความรู้
โดยเน้ น ไปที่ ก ารศึ ก ษาเนื้ อ หาสาระของพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิ วเตอร์ พ.ศ. 2550 ส่วนการศึกษาความรู้ความใจเน้น ไปที่ การศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับ
การกระทำผิดตาม พระราชบัญญัติดังกล่าว
2) การวัดระดับความรู้ความเข้าใจ สำหรับการวัดความรู้ความเข้าใจนั้น สุรชัย
(ฟู อ๊าด) ไวยวรรณจิต และคณะ (๒๕๕๙) ได้วัด ความรู้ของประชาชนต่อการปฏิ รูป กระบวนการ
ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้มาตรวัด ๒ ทางเลือก ได้แก่ ใช่ ไม่ใช่ ทั้งในเรื่อง
ของกระบวนการยุติธรรม เป้าหมายของกระบวนการยุติธรรม การปฏิบัติในพื้นที่ การลงโทษ การมี
ส่วนร่วมของประชาชน การให้ความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรม การทำงานบริการสังคมทนการลงโทษ
ปริยวิศว์ ชูเชิด และเรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม (๒๕๕๙) ได้วัดการรับรู้และความเข้าใจต่อ
การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานครใน ๒ มิติ ได้แก่ (๑) การรับรู้ด้านเนื้อหาของ
พระราชบัญญัติ ได้แก่ กำหนดการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ระยะเวลาการเก็บข้อมูลการใช้งาน
ข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ ลักษณะข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการให้เข้าสู่อินเทอร์เน็ต
ลักษณะผู้ใช้บริการ ลักษณะของพนักงานเจ้าหน้าที่ การแจ้งดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด และการ
ลงโทษกับผู้กระทำความผิด และ (๒) ความเข้าใจการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ได้แก่ การเข้าถึง
คอมพิวเตอร์โดยมิชอบ การล่วงรู้ เปิดเผย มาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
การดักรบกวน ข้อมูลคอมพิวเตอร์ การส่งสแปมเมล์ (spam mail) โดยปกปิดแหล่งที่มา การจำหน่าย
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เผยแพร่ชุดคำสั่ง การนำเข้าข้อมูลเท็จ และการเผยแพร่ภาพตัดต่อ โดยเป็นแบบประเมินใน ๕ ระดับ
ได้แก่ ระดับการรับรู้/ความเข้าใจมากที่สุด ระดับการรับรู้/ความเข้าใจมาก ระดับการรับรู้/ความเข้าใจ
ปานกลาง ระดับการับรู้/ความเข้าใจน้อย และระดับการับรู้/ความเข้าใจน้อยที่สุด
3) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ และความเข้าใจ ส่วนการศึกษาปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ และความเข้าใจ ปริยวิศว์ ชูเชิด และเรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม (๒๕๕๙)
พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ และความเข้าใจต่อการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ได้แก่
อายุ สถานภาพสมรส และระดั บ การศึ ก ษา มี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ ระดั บ การรับ รู้ฯ รวมถึ งการรับ รู้
มีความสัมพันธ์กับความเข้าใจต่อการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
กล่าวโดยสรุป จากการทบทวนข้างต้น ความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับ
บทบาท โครงสร้ า ง อำนาจศาล และเขตอำนาจศาล รวมทั้ ง การดำเนิ น งานในมิ ติ ต่ า งๆ
ของศาลปกครอง หมายถึง การรับรู้ และการที่ประชาชนมีข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อำนาจศาล
และเขตอำนาจศาล รวมทั้งการดำเนินงานในมิติต่าง ๆ ของศาลปกครองที่ผ่านการสังเคราะห์จากสิ่งที่
เป็ น ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ได้ สั่ ง สมมาจากการศึ ก ษา เรี ย นรู้ ค้ น คว้ า หรื อ จากประสบการณ์ ทั้ ง โดยตรง
และโดยอ้อม รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติ และทักษะความเข้าใจ
๒.๒.๓ การวัดความพึงพอใจในการให้บริการ
1) ความหมายของความพึงพอใจในการให้บริการ อเนก สุวรรณบัณ ฑิต และ
ภาสกร อดุล พั ฒ นกิ จ (2548, น.169) ได้ให้ ค วามหมายของความพึ งพอใจในบริก าร (service
satisfaction) ว่าหมายถึง ภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของบุคคล อันเป็นผลมาจาก
การประเมิ น คุ ณ ภาพของการบริ ก ารจากการรั บ รู้ สิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ จากการบริ ก าร เปรี ย บเที ย บกั บ
ความคาดหวั ง ในการบริ ก ารนั้ น ส่ ว นกวิ น ทิ พ ย์ พรหมณะ (2560) ได้ นิ ย ามความพึ ง พอใจ
ในการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแขวงพระนครใต้ ว่า หมายถึง ความรู้สึก
หรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเกิดจากพื้นฐานของการรับรู้ ค่านิยม และประสบการณ์
ที่แต่ละบุคคลได้รับ และจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้
รวมถึงสุวัตถิ์ ไกรสกุล และจุฑาภรณ์ คงรักษ์กวิน (๒๕๖๐) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการของพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่สถานีตำรวจภูธรบางกรวย ได้นิยามความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของพนักงานสอบสวนว่า หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติในทางบวก หรือ
ทางลบของบุคคลที่มีต่อบุคลิกลักษณะ ความรู้ความสามารถของพนักงานสอบสวนในการให้บริการ
ที่รวดเร็ว เหมาะสมเพียงพอ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และมีความต่อเนื่องก้าวหน้า
ดั ง นั้ น ความพึ ง พอใจในที่ นี้ จึ ง เป็ น ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก าร (customer
satisfaction) ซึ่ ง หมายถึ ง ความพึ งพอใจที่ เป็ น ผลที่ เกิ ด ขึ้ น จากการประเมิ น สิ่ งที่ ได้ รั บ ภายหลั ง
สถานการณ์การซื้อสถานการณ์หนึ่ง หรือความพึงพอใจที่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการประเมินภาพรวม
ทั้ ง หมดของประสบการณ์ ห ลาย ๆ อย่ า ง ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ บริ ก ารในระยะหนึ่ ง
(อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ, 2548, น. 170) ดังภาพที่ 2.1
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ความคาดหวังของ

การประเมิน

ผูร้ บั บริการ

เปรียบเทียบ

ความพึงพอใจ

ลักษณะบริการ
ที่ได้รบั

ภาพที่ 2.1 กระบวนการเกิดความพึงพอใจในบริการ (อเนก สุวรรณบัณฑิตและภาสกร อดุลพัฒนกิจ,
2548, น. 170)
2) การวัดความพึงพอใจในการบริการ ในส่วนของการวัดความพึงพอใจในบริการนั้น
กรรณิ การ์ รุจิวรโชติ (๒๕๖๓) ได้ศึกษาความความพึ งพอใจของผู้รับ บริการ ณ ศูน ย์บ ริการแบบ
เบ็ ด เสร็ จ กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ ใน 4 ด้ า น ได้ แ ก่ (๑) ด้ า นกระบวนการและขั้ น ตอน
การให้บริการ ได้แก่ ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัว และไม่ยุ่งยาก มีความสะดวกรวดเร็ว
ทันตามกำหนดเวลา ความชัดเจนของประกาศในการอธิบายขั้ นตอนในการมาติดต่อใช้บริการ และ
มี ค วามเสมอภาคตามลำดั บ ก่ อ นหลั ง (2) ด้ านเจ้ า หน้ า ที่ ได้ แ ก่ มี ค วามรู้ ความเข้ าใจในเรื่ อ งที่
ให้บริการ มีอัธยาศัยไมตรี ช่วยเหลือให้ คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการให้บริการ มีความเป็นธรรม/
ไม่เลือกปฏิบัติ/บริการตามลำดับก่อนหลัง (3) ด้านอำนวยความสะดวก ได้แก่ ความสะดวก สบาย
ปลอดภัยของสถานที่ ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น น้ำดื่ม จำนวนที่นั่งรอ จำนวน
ห้องน้ำ จำนวนที่จอดรถ ความสะอาดเป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะของสถานที่ และความทันสมัยของ
อุปกรณ์ เครื่องมือในการให้บริการ และ (๔) ด้านคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ การที่ผู้รับบริการได้รับ
บริการที่ตรงกับความต้องการ
ส่ ว นสระเกตุ ปานเถื่ อ น (๒๕๖๑) ได้ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ การ
ให้ บ ริก ารดำเนิ น คดี ผู้ บ ริโภคของสำนั ก งานศาลยุ ติ ธรรมประจำภาค 6 ในอำเภอเมื อ งพิ ษ ณุ โลก
ซึ่ งการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ดั งกล่ าว เป็ น การศึ ก ษาการให้ บ ริก ารการดำเนิ น คดี ใน 4 ด้ าน ได้ แ ก่
(1) ด้านความสามารถ และจิตสำนึกในการบริการประชาชน (2) ด้านคุณภาพการให้บริการตามหลัก
New Public Management (3) ด้านความช่วยเหลือ และบริการด้านกฎหมาย และ(4) ด้านการพัฒนา
การบริหารจัดการบริการประชาชนเพื่อส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรม
สำหรับสุวัตถิ์ ไกรสกุล และจุฑาภรณ์ คงรักษ์กวิน (๒๕๖๐) ได้วัดความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่สถานี ตำรวจภูธรบางกรวยใน 7 ด้าน
ได้แก่ (1) ด้านบุคลิกลักษณะของพนักงานสอบสวน (2) ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันต่อเวลา
(3) ด้านความรู้ความสามารถของพนักงานสอบสวน (4) ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอเหมาะสม
(5) ด้านการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (6) ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และ (7) ด้านการให้บริการ
อย่างก้าวหน้า
ในขณะที่นิภา ปิ่นทองพันธ์ (๒๕๖๑) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการ
ต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของพนั ก งานต้ อ นรั บ ประจำศาลจั ง หวั ด เกาะสมุ ย ใน ๕ ด้ า น ได้ แ ก่
(1) ด้านความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ (2) ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ (3) ด้านการตอบสนอง
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ต่อผู้รับบริการ (4) ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ และ (5) ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ
ในผู้รับบริการ
๓ ) ปั จจั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ ความพึ งพ อใจข องผู้ รั บ บ ริ ก าร
อเนก สุวรรณบัณ ฑิต และภาสกร อดุลพัฒ นกิจ (2548, น. 176-177) ได้ระบุปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารไว้ 7 ปั จ จั ย ได้ แ ก่ (1) ปั จ จั ย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ได้ แ ก่ คุ ณ ภาพ
ของผลิตภัณฑ์ และระดับการให้บริการที่ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ การแสดงให้เห็นถึง
ความเอาใจใส่ และความจริ งจั งในการเสริ ม สร้ างคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ ริก ารที่ จ ะส่ งมอบให้
ผู้รับบริการ (2) ราคาค่าบริการ เป็นการประเมินคุณภาพ และรูปแบบของบริการเมื่อเทียบกับราคา
ค่าบริการที่ต้องจ่ายออกไป (3) สถานที่บริการ ได้แก่ ความสะดวกในการเข้าถึง ความกว้างขวาง
เพียงพอ การอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ อาทิ สถานที่จอดรถ หารให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต
เป็นต้น (4) การส่งเสริมแนะนำบริการ ได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสารในเชิงบวกแก่ผู้รับบริการทั้งในด้าน
คุณภาพ และภาพลักษณ์การบริการผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับบริการนำข้อมูลไปประเมินเพื่อตัดสินใจ
ใช้บริการ (5) ผู้ให้บริการ ทั้งในเรื่องพฤติกรรมบริการ การเสนอบริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสนใจ
เอาใจใส่ อย่างเต็ม ที่ ด้วยจิตสำนึ กของบริก าร (6) สภาพแวดล้ อมของบริการ เช่น ความสวยงาม
ของอาคารสถานที่ การตกแต่ ง ความเหมาะสมในการแบ่ งพื้ น ที่ เพื่ อสร้างให้ เกิ ด ภาพลักษณ์ ที่ ดี
ของกิจการบริการ และสื่อภาพลักษณ์ นั้นออกไป (7) กระบวนการบริการ ได้แก่ ความสอดคล้อง
ความถูกต้อง คุณภาพ โดยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ส่ ว นสระเกตุ ปานเถื่ อ น (๒๕๖๑) ได้ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ การ
ให้บริการดำเนินคดีผู้บริโภคของสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 6 ในอำเภอเมืองพิษณุโลก พบว่า
ประชาชนที่มีอายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ ประสบการณ์บริการ ทุนทรัพย์
ที่ฟ้องคดี การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคทางกฎหมาย และสิ่ง อำนวยความสะดวกในการฟ้องคดี ต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการให้บริการดำเนินคดีผู้บริโภคของสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 6 ในอำเภอ
เมืองพิษณุโลกแตกต่างกัน เช่นเดียวกับที่ นิภา ปิ่นทองพันธ์ (๒๕๖๑) พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่มี อายุ
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้มาติดต่อราชการที่แตกต่างกัน จะมีผลความพึงพอใจ
ในคุณภาพการให้บริการของพนักงานต้อนรับประจำศาลจังหวัดเกาะสมุยแตกต่างกัน
กล่ าวโดยสรุป ความพึ งพอใจของผู้ ที่ เคยใช้ บ ริก ารศาลปกครองจึ งหมายถึ ง ภาวการณ์
แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของบุคคล อันเป็นผลมาจากการประเมินคุณภาพของการบริการ
จากการรับรู้สิ่งที่ ได้รับจากการบริการจากศาลปกครอง เมื่อเปรียบเทียบกับความคาดหวังในการ
บริการนั้น
๒.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรม และจากเอกสารที่กำหนดขอบเขตและรายละเอียด สามารถสรุป
กรอบแนวคิ ด ในการศึ ก ษา ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรม
ของศาลปกครอง ความรู้ ค วามเข้ า ใจของประชาชน ระดั บ ความพึ งพอใจของผู้ ที่ เคยใช้ บ ริ ก าร
ศาลปกครอง การวิ เ คราะห์ ห าปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ ความเชื่ อ มั่ น ความรู้ ค วามเข้ า ใจ
และความพึ งพอใจของประชาชนต่ อการอำนวยความยุ ติ ธรรมของศาลปกครอง ดังรายละเอี ย ด
ต่อไปนี้ (ภาพที่ 2.2)
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๒.๓.๑ ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ในที่ นี้ ก ารวั ด ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรม
ของศาลปกครอง จะเป็นการพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 6 ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านความยุติธรรม
เที่ยงตรง อิสระ (๒) ด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (๓) ด้านความคุ้มค่า ไม่ล่าช้า (๔) ด้านการเข้าถึง
ความยุติธรรม (๕) ด้านความสามารถ และ (๖) ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ดังนั้น ความเชื่อมั่ น ของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ในครั้งนี้ จึ งหมายถึ ง ทั ศ นะของบุ ค คลทั้ งที่ เป็ น ผู้ ใช้ บ ริก าร และผู้ ที่ ไม่ เคยใช้ บ ริก ารศาลปกครอง
ที่ แ สดงออกถึ ง ความไว้ ว างใจ และความเชื่ อ ถื อ ที่ มี ต่ อ การสร้ า งความเป็ น ธรรมในสั ง คมของ
ศาลปกครองใน 6 ด้ า น ได้ แ ก่ (๑) ด้ า นความยุ ติ ธ รรม เที่ ย งตรง อิ ส ระ (๒) ด้ า นความโปร่ งใส
ตรวจสอบได้ (๓) ด้านความคุ้มค่า ไม่ล่าช้า (๔) ด้านการเข้าถึงความยุติธรรม (๕) ด้านความสามารถ
และ (๖) ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
๒.3.2 ความรู้ความเข้าใจของประชาชน
การสำรวจความรู้ความเข้าใจของประชาชน เป็นการพิจารณาใน 5 ประเด็น ได้แก่
(1) บทบาท (2) โครงสร้าง (3) อำนาจศาล (4) เขตอำนาจศาล และ (5) การดำเนินงานในมิติต่างๆ
ของศาลปกครอง
โดยความรู้ ค วามเข้ า ใจของประชาชน หมายถึ ง การรั บ รู้ และการที่ ป ระชาชน
มีข้อ มู ล เกี่ยวกั บ บทบาท โครงสร้าง อำนาจศาล เขตอำนาจศาล และการดำเนิ น งานในมิ ติต่างๆ
ของศาลปกครองที่ผ่านการสังเคราะห์จากสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริง ที่ ประชาชนได้สั่งสมมาจากการศึกษา
เรียนรู้ ค้ น คว้า หรือ จากประสบการณ์ ทั้ งโดยตรง และโดยอ้อ ม รวมทั้ งความสามารถเชิงปฏิ บั ติ
และทักษะความเข้าใจ
๒.3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เคยใช้บริการศาลปกครอง
ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เคยใช้บริการศาลปกครอง เป็นการพิจารณาในประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้านช่องทางการ
สื่อสาร ด้านบริการ และด้านระบบสารสนเทศ
โดยระดับความพึงพอใจในที่นี้หมายถึง ภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวก
ของผู้ที่เคยใช้บริการศาลปกครอง อันเป็นผลมาจากการประเมินคุณภาพของการบริการจากการรับรู้
สิ่งที่ได้รับจากการบริการจากศาลปกครอง เมื่อเปรียบเทียบกับความคาดหวังในการบริการนั้น ทั้งใน
ด้านเจ้าหน้าที่ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้านช่องทางการสื่อสาร ด้านบริการ และ
ด้านระบบสารสนเทศ
๒.3.4 การวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับความเชื่อมั่น ความรู้ความเข้าใจ และ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก และภูมิลำเนา
กับ ระดับ ความเชื่อมั่ น ความรู้ความเข้าใจ และความพึ งพอใจของประชาชนต่อการอำนวยความ
ยุติธรรมศาลปกครอง
(2) ปัจจัยด้านการใช้บริการ ได้แก่ ฐานะในการใช้บริการด้านคดี ประเภทเรื่องที่เป็น
คู่ ก รณี ในคดี ผลการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ประสบการณ์ ในการใช้ บ ริก ารอื่ น ที่ ไม่ ใช่ ก ารฟ้ อ งคดี
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ประสบการณ์ ใ นการติ ด ต่ อ กั บ หน่ ว ยงานของศาลปกครอง และการรั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ
ศาลปกครองกับระดับความเชื่อมั่ น ความรู้ความเข้าใจ และความพึ งพอใจของประชาชนต่อการ
อำนวยความยุติธรรมศาลปกครอง
2.3.5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเชื่อมั่น ความรู้ความเข้าใจ และ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมศาลปกครอง
เป็ น การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ระหว่างปั จ จั ย 3 เรื่ อ ง ได้ แ ก่ ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ฯ
ความรู้ความเข้าใจฯ และความพึงพอใจของประชาชนฯ ต่อการอำนวยความยุติธรรมศาลปกครอง
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กลุ่มประชาชนที่เคย
ใช้บริการของศาล
ปกครอง

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพหลัก
ที่อยู่อาศัย

กลุ่มประชาชนที่ไม่
เคยใช้บริการของ
ศาลปกครอง
กลุ่มนักวิชาการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มตัวแทนอื่นๆ

(6)

ปัจจัยด้านการใช้บริการ
ประเภทของผูใ้ ช้บริการด้านคดี
ประเภทเรื่องที่เป็นคู่กรณีในคดี
ผลการพิจารณาพิพากษาคดี
ประสบการณ์ในการใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่การฟ้องคดี
ประสบการณ์ในการติดต่อกับหน่วยงานของ
ศาลปกครอง
การรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครอง

ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนฯ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

บทบาท
โครงสร้าง
อำนาจศาล
เขตอำนาจศาล
การดำเนินงานในมิติต่างๆ ของศาลปกครอง

ระดับความพึงพอใจของผู้ทเี่ คยใช้บริการศาลปกครอง
(เฉพาะกลุ่มที่เคยใช้บริการ)
(๑) ด้านเจ้าหน้าที่
(๒) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๓) ด้านช่องทางการสื่อสาร
(๔) ด้านบริการ
(๕) ด้านระบบสารสนเทศ

ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนฯ
(๑) ด้านความยุติธรรม เที่ยงตรง อิสระ
(๒) ด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้
(๓) ด้านความคุ้มค่า ไม่ล่าช้า
(๔) ด้านการเข้าถึงความยุติธรรม
(๕) ด้านความสามารถ
(๖) ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

(๑) ความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของศาลปกครอง
(2) ความพึงพอใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจศาล และภาพลักษณ์ของศาลปกครองในปัจจุบัน
(3) การเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
(๔) ความคาดหวังต่อการดำเนินงานของศาลปกครอง

ภาพที่ ๒.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา

ข้อเสนอแนะในการนำผล
วิจัยไปประยุกต์ใช้
ประกอบการวางแผน
การกำหนดนโยบาย
และแนวทางการบริหาร
จัดการ เพื่อเพิ่มและ/หรือ
ธำรงรักษาความเชื่อมั่น
ของประชาชนต่อการ
อำนวยความยุติธรรม
ของศาลปกครอง
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัยในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย (1) ประชากร ขนาดตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่าง
(2) เครื่องมือ/วิธีการในการศึกษา (3) ขั้นตอนในการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1 ประชากร ขนาดตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่าง
ขอบเขตด้ า นประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งประชากรในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ป ระกอบไปด้ ว ย
(1) กลุ่มประชาชนที่เคยใช้บริการของศาลปกครอง (2) กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ไม่เคยใช้บริการของ
ศาลปกครอง (3) กลุ่มนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ (4) กลุ่มอื่น ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1.1 กลุ่มที่ ๑ กลุ่มประชาชนที่เคยใช้บริการของศาลปกครอง
1) ประชากร ประชากรในครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ กลุ่ ม ประชาชนที่ เคยใช้ บ ริ ก ารของ
ศาลปกครอง เป็ น กลุ่ ม ประชาชนที่ เคยใช้ บ ริ ก ารของศาลปกครองที่ ป รากฏในฐานรายชื่ อ และ
หมายเลขโทรศัพท์ของประชาชนที่มาใช้บริการศาลปกครองตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖2 - สิงหาคม
๒๕๖4 ซึ่ งมี จำนวนทั้ งหมด 65,534 คน (ไม่นั บ รายชื่อซ้ ำ) โดยการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึ กษา
จากกลุ่มตัวอย่าง
2) ขนาดตั ว อย่ าง จากการกำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ สูต รการคำนวณขนาด
ตั ว อย่ างของ Taro Yamane ที่ ร ะดั บ ความคลาดเคลื่ อ นจากการสุ่ ม ตั ว อย่ างเท่ า กั บ ร้ อ ยละ .05
(ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95) ทำให้ได้จำนวนตัวอย่างเท่ากับ 397 ตัวอย่าง
อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมผู้ใช้บริการศาลปกครองทั้ง 15 แห่ง ได้แก่
ศาลปกครองกลาง ศาลปกครองระยอง ศาลปกครองเพชรบุรี ศาลปกครองสุพรรณบุรี ศาลปกครอง
เชียงใหม่ ศาลปกครองพิษณุโลก ศาลปกครองนครสวรรค์ ศาลปกครองนครราชสีมา ศาลปกครอง
ขอนแก่ น ศาลปกครองอุ ด รธานี ศาลปกครองอุ บ ลราชธานี ศาลปกครองนครศรี ธ รรมราช
ศาลปกครองสงขลา ศาลปกครองภูเก็ต และศาลปกครองยะลา รวมถึงศาลปกครองสามารถนำผล
การศึกษาดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้วิจัย
จึงกำหนดจำนวนตัวอย่างโดยกำหนดให้ให้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา คือ 2,250 ตัวอย่าง (เก็บจริง 2,458
ตัวอย่าง) โดยขนาดตัวอย่างในแต่ละศาลสามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้
จำนวนประชาชนที่มาใช้บริการศาลปกครองที่เปิดทำการแต่ละแห่งทั้ง 15 แห่ง
จำนวนประชาชนที่มาใช้บริการทั้งหมด

x 2,250
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ตารางที่ 3.1 จำนวนประชากร และขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ศาลปกครอง
จำนวนประชาชน ขนาดตัวอย่าง ขนาดตัวอย่างที่
ที่มาใช้บริการ
ที่กำหนดไว้
เก็บได้
(ราย)
(ราย)
(ราย)
1. ศาลปกครองกลาง
34,158
1,173
1,180
2. ศาลปกครองระยอง
2,350
81
86
3. ศาลปกครองเพชรบุรี
1,610
55
65
4. ศาลปกครองสุพรรณบุรี
768
26
44
5. ศาลปกครองเชียงใหม่
4,427
152
157
6. ศาลปกครองพิษณุโลก
2,123
73
85
7. ศาลปกครองนครสวรรค์
1,630
56
57
8. ศาลปกครองนครราชสีมา
4,177
143
161
9. ศาลปกครองขอนแก่น
2,237
77
112
10. ศาลปกครองอุดรธานี
2,360
81
117
11. ศาลปกครองอุบลราชธานี
3,342
115
145
12. ศาลปกครองนครศรีธรรมราช
1,903
65
80
13. ศาลปกครองสงขลา
1,589
55
56
14. ศาลปกครองภูเก็ต
2,438
84
97
15. ศาลปกครองยะลา
422
14
16
รวม
65,534
2,250
2,458
3) การสุ่ ม ตั ว อย่ าง สำหรับ การสุ่ ม ตั ว อย่ าง ผู้ วิจั ย เลื อ กใช้ ก ารสุ่ ม ตั วอย่ างจาก
ประชากรโดยอาศั ย หลั ก ความน่ า จะเป็ น (probability sampling) ได้ แ ก่ การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ
แบ่งพวก หรือแบบชั้นภูมิ (stratified sampling) โดยแบ่งประชาชนที่เคยใช้บริการของศาลปกครอง
ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ฟ้องคดี กลุ่มผู้ถูกฟ้องคดี กลุ่มผู้รับมอบอำนาจ และกลุ่มอื่น ๆ หลังจาก
นั้นทำทะเบียนรายชื่อของประชาชนในแต่ละกลุ่ม แล้วทำการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (systematic
sampling) โดยอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูปในการสุ่มตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถ
ติดต่อกลุ่มตัวอย่างได้ หรือกลุ่มตัวอย่างไม่ตอบแบบสอบถามกลับมาตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้วิจัยจะ
ทำการสุ่มตัวอย่างขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว
3.1.2 กลุ่มที่ ๒ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ไม่เคยใช้บริการของศาลปกครอง
1) ประชากร ประชากรในกลุ่มนี้ ได้แก่ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ไม่เคยใช้บริการของ
ศาลปกครองซึ่ งได้แก่ ประชาชนที่ มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปทั่ วประเทศ ณ เดือนสิงหาคม 2564
(กรมการปกครอง, 2564) ซึ่งมีจำนวน 31,069,972 คน
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2) ขนาดตัวอย่าง เช่นเดียวกับในกลุ่มประชาชนที่เคยใช้บริการของศาลปกครอง
เมื่อคำนวณขนาดตัวอย่างด้วยของ Taro Yamane ที่ระดับความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ .05 % (ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %) ได้จำนวนตัวอย่างเท่ากับ 400 ตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม
การเก็บข้อมูลครั้งนี้กำหนดไว้ที่ ๑,๒๕๐ ตัวอย่าง (เก็บจริง 3,546 ตัวอย่าง) โดยขนาดตัวอย่างของ
ประชากรในกลุ่มนี้จะกระจายไปในแต่ละจังหวัด ได้แก่ (1) จังหวัดที่ศาลปกครองเปิดทำการ ได้แก่
กรุงเทพมหานคร ระยอง เพชรบุรี สุพรรณบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ นครราชสีมา ขอนแก่น
อุดรธานี อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ภูเก็ต และยะลา (2) จังหวัดที่มีปริมาณคดีปกครอง
มากที่ สุ ด ในเขตอำนาจศาลของศาลปกครองชั้ น ต้ น แต่ ล ะแห่ ง ซึ่ ง ไม่ ใช่ จั ง หวั ด ที่ เป็ น ที่ ตั้ ง ของ
ศาลปกครองชั้นต้นแห่งนั้น โดยขนาดตัวอย่างในแต่ละจังหวัดได้จากการคำนวณ ดังนี้
จำนวนประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปของจังหวัดนั้นๆ

x 1,250

จำนวนประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งหมด
3) การสุ่ มตัวอย่าง ในส่วนของการสุ่มตัวอย่าง เนื่องจากเป็น กลุ่มที่ไม่สามารถ
จัดทำบัญชีรายชื่อประชากร เพื่อให้มีความเป็นไปได้ในการเก็บข้อมูล และเพื่อให้ได้ตัวอย่างกระจาย
ตามจังหวัดที่ศาลปกครองเปิดทำการ และจังหวัดที่มีปริมาณคดีปกครองมากที่สุดในเขตอำนาจศาล
ของศาลปกครองชั้ น ต้ น แต่ ล ะแห่ ง ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ จั ง หวั ด ที่ เป็ น ที่ ตั้ ง ของศาลปกครองชั้ น ต้ น แห่ ง นั้ น
คณะผู้วิจัยเลือกใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชากรโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (non-probability
sampling) ได้ แ ก่ การสุ่ ม ตั ว อย่ างแบบโควต้ า (quota sampling) โดยแบ่ งประชาชนที่ ไม่ เคยใช้
บริการของศาลปกครองออกเป็น 30 จังหวัดดังรายละเอียด ในตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 จำนวนประชากร และขนาดตัวอย่างกลุ่มประชาชนที่ไม่เคยใช้บริการของศาลปกครอง
ในแต่ละจังหวัด (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564)
จังหวัด
จำนวนประชากร
ขนาดตัวอย่าง
ขนาดตัวอย่าง
ที่อายุ 15 ปีขนึ้ ไป
ที่กำหนดไว้
ที่เก็บได้จริง
(ราย)
(ราย)
(ราย)
๑. กรุงเทพมหานคร
4,662,456
188
326
๒. นนทบุรี
1,083,103
44
192
๓. ระยอง
601,491
24
46
๔. ชลบุรี
1,266,496
51
68
๕. เพชรบุรี
821,932
33
64
๖. ราชบุรี
712,045
29
80
๗. สุพรรณบุรี
707,213
28
66
๘. กาญจนบุรี
674,008
27
312
๙. เชียงใหม่
1,380,144
56
66
๑๐. เชียงราย
982,783
40
44
๑๑. พิษณุโลก
716,475
29
81
๑๒. กำแพงเพชร
595,419
24
54
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จังหวัด
๑๓. นครสวรรค์
๑๔. เพชรบูรณ์
๑๕. นครราชสีมา
๑๖. ชัยภูมิ
๑๗. ขอนแก่น
๑๘. มหาสารคราม
๑๙. อุดรธานี
๒๐. สกลนคร
๒๑. อุบลราชธานี
๒๒. ยโสธร
๒๓. นครศรีธรรมราช
๒๔. สุราษฎร์ธานี
๒๕. สงขลา
๒๖. ตรัง
๒๗. ภูเก็ต
๒๘. กระบี่
๒๙. ยะลา
๓๐. ปัตตานี
รวม

จำนวนประชากร
ที่อายุ 15 ปีขนึ้ ไป
(ราย)
879,612
821,932
2,208,924
944,217
1,513,599
808,885
1,305,128
950,797
1,537,467
452,177
1,273,755
861,858
1,146,536
524,033
324,299
372,940
401,512
538,736
31,069,972

ขนาดตัวอย่าง
ที่กำหนดไว้
(ราย)
35
33
89
38
61
33
53
38
62
18
51
35
46
21
13
15
16
22
1,250

ขนาดตัวอย่าง
ที่เก็บได้จริง
(ราย)
278
55
114
135
63
97
98
116
98
153
87
168
222
125
65
142
88
43
3,546

3.1.3 กลุ่มที่ ๓ กลุ่มนักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่ ม นั ก วิ ช าการและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เป็ น การเก็ บ ข้ อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก
นั ก วิ ช าการและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ๔ ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นกฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธ รรม 5 คน
ด้านการเมือง 5 คน ด้านการบริหารงานภาครัฐ 5 คน และด้านสื่อสารมวลชน 5 คน รวมจำนวน
20 คน
โดยการคั ด เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งครั้ ง นี้ ใช้ วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง
โดยศาลปกครองเป็นผู้คัดเลือก และมีเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้
๑) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่หรือการปฏิบัติงานของ
ศาลปกครอง หรือมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย การปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงาน
ภาครัฐ ฝ่ายนิติบัญญัติ สถาบันการศึกษา การศึกษาวิจัยในสาขานิติศาสตร์และการจัดทำนโยบาย
และยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ
๒) เป็ น บุ ค ลากรที่ มี ก ารปรากฏตั ว ต่ อ สื่ อ มวลชนแขนงต่ า งๆ เป็ น ประจำ เช่ น
สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์และการสนทนาพูดคุยกับผู้สื่อข่าวโดยตรงหรือเป็นที่
รู้จักของสื่อมวลชน
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๓) การแสดงตน หรือการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนทั่ว ไป เป็นบุคคล ซึ่งประชาชน
ให้ ก ารยอมรั บ ในบทบาทหน้ า ที่ ทั้ ง บทบาทหน้ า ที่ ส่ ว นตั ว หรื อ บทบาทหน้ า ที่ ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ
การปฏิบัติงานของศาลปกครอง
๔) บุคคลที่มีลักษณะของผู้นำทางความคิดที่มีความสามารถในการโน้มน้าวหรือ
ชักจูงบุคคลอื่นๆ ให้มีความคิดเห็นคล้อยตามในเรื่องความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่
หรือผลการปฏิบัติงานของศาลปกครอง ตลอดจนสามารถเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงทางความคิด
ระหว่างศาลปกครองกับภาคส่วนต่างๆ ในสังคมได้เป็นอย่างดี
จากเกณฑ์ ดั งกล่ าวได้รายชื่ อนั กวิชาการ และผู้ท รงคุณ วุฒิ ที่ ใช้ ในการสั มภาษณ์
เชิงลึก ดังตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 รายชื่อนักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก
ด้าน/จำนวน
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
1) ด้านกฎหมาย และ (1.1) ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
กระบวนการยุติธรรม สิงคะเนติ
ด้านกฎหมาย
จำนวน 5 คน
(1.2) ศาสตราจารย์สุรพล
อดีตอธิการบดี
นิติไกรพจน์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีต
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ปฏิรูปการเมือง
(1.3) อาจารย์เดชอุดม ไกรฤทธิ์ อดีตคณะกรรมการมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ
(1.4) นายปกรณ์ นิลประพันธ์
เลขาธิการสำนักงานกฤษฎีกา
(1.5) นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน
อัยการสูงสุด
2) ด้านการเมือง
(2.1) นายคำนูณ สิทธิสมาน
สมาชิกวุฒิสภา
จำนวน 5 คน
(2.2) ศ.(พิเศษ) กาญจนารัตน์
สมาชิกวุฒิสภา
ลีวิโรจน์
(2.3) นายดิเรกฤทธิ์
สมาชิกวุฒิสภา
เจนครองธรรม
(2.4) นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา
อดีตประธานกรรมาธิการปฏิรูป
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(2.5) พลตำรวจเอกชัชวาลย์
สมาชิกวุฒิสภา และประธาน
สุขสมจิตร์
คณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการ
การกฎหมาย การยุติธรรม และ
การตำรวจ
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ด้าน/จำนวน
3) ด้านการ
บริหารงานภาครัฐ
จำนวน 5 คน

ชื่อ-นามสกุล
(3.1) ศาสตราจารย์พิเศษ
วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
(3.2) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ

ตำแหน่ง
ปลัดกระทรวงยุติธรรม

(3.3) นางรื่นวดี สุวรรณมงคล

เลขาธิการ ก.ล.ต.
อดีตอธิบดีกรมบังคับคดี
อธิบดีกรมที่ดิน

(3.4) นายนิสิต จันทร์สมวงศ์

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

(มอบหมายให้ ผอ.สำนักกฎหมาย
เป็นผู้ให้สัมภาษณ์)

(3.5) นายประยูร รัตนเสนีย์
(มอบหมายให้ ผอ.กองกฎหมายและ
ระเบียบท้องถิ่น เป็นผู้ให้สัมภาษณ์)

4) ด้านสื่อสารมวลชน (4.1) คุณประสงค์
จำนวน 5 คน
เลิศรัตนวิสุทธิ์
(4.2) คุณอธิพล วงศ์สืบยุทธ์
(4.3) คุณทวินนั ท์ คงคราญ
(4.4) คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล
(4.5) คุณมงคล บางประภา

อธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา
รองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์
TNN16
สื่อมวลชน สถานีโทรทัศน์กองทัพบก
ช่อง 5
สื่อมวลชน สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
สื่อมวลชน หนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์

3.1.4 กลุ่มที่ ๔ กลุ่มอื่น ๆ
กลุ่ ม อื่ น ๆ ได้ แ ก่ (1) กลุ่ ม ตั ว แทนเจ้ า หน้ า ที่ จ ากหน่ ว ยงานทางปกครอง
(2) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม (3) สถาบันการศึกษาที่มีการเปิดการเรียนการสอนในคณะและ
สาขาด้านนิ ติศาสตร์ (4) กลุ่ ม ผู้ น ำเอกชนหรือภาคธุรกิจ (5) องค์ กรพั ฒ นาเอกชน (NGOs) หรือ
ตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ (6) ผู้ที่ไม่เคยใช้บริการของศาลปกครอง โดยจัดสนทนากลุ่ม (Focus
Group) จำนวน 10 ครั้ง (จังหวัดละ 1 ครั้ง) ครั้งละไม่น้อยกว่า 15 คน รวมจำนวนไม่น้ อยกว่า
150 คน (มีผู้เข้าร่วมจำนวน 205 คน)
สำหรับการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายครั้งนี้ เป็นการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยมี
เกณฑ์ ใ นการคั ด เลื อ ก กระจายตามภู มิ ภ าคใน 5 ภู มิ ภ าค ตามการจำแนกข้ อ มู ล สถิ ติ ค ดี
ของศาลปกครอง โดยผู้ วิจั ย ได้ คั ด เลื อ กจั งหวัด ให้ ก ระจายตามพื้ น ที่ ที่ มี ศ าลปกครองเปิ ด ทำการ
โดยเป็นศาลปกครองที่มีจำนวนผู้ใช้บริการสูงสุด 2 ลำดับแรกของภูมิภาคนั้นๆ ยกเว้นภาคตะวันออก
ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีที่ตั้งของศาลปกครองเพียงจังหวัดเดียว คือ จังหวัดระยอง จึงได้เลือกจังหวัดที่ มี
ปริมาณคดีปกครองมากที่สุดในเขตอำนาจศาลซึ่งรองลงมา คือ จังหวัดชลบุรี และภาคใต้ จังหวัดที่มี
ปริ ม าณคดี ร องลงมา คื อ สงขลา แต่ ไ ด้ เลื อ กจั ง หวั ด ยะลา เนื่ อ งจากเป็ น พื้ น ที่ พิ เศษและเป็ น
ศาลปกครองที่ตั้งใหม่ ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.4
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ตารางที่ 3.๔ จังหวัดที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเก็บข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มย่อย
ภูมิภาค
จังหวัด
ภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี
ภาคเหนือ
เชียงใหม่ พิษณุโลก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา ขอนแก่น
ภาคตะวันออก
ระยอง ชลบุรี
ภาคใต้
นครศรีธรรมราช ยะลา
ตารางที่ 3.5 สรุปกลุ่มเป้าหมาย และจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมาย
จำนวน (คน) ดำเนินการได้
(คน)
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มประชาชนที่เคยใช้บริการของศาลปกครอง
2,250
2,458
กลุ่มที่ ๒ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ไม่เคยใช้บริการของ
1,250
3,546
ศาลปกครอง
กลุ่มที่ ๓ กลุ่มนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ
20
20
กลุ่มที่ ๔ กลุ่มอื่น ๆ
ไม่น้อยกว่า
205
150 คน
3.2 เครื่องมือ/วิธีการที่ใช้ในการศึกษา
จากวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษา และคุ ณ ลั ก ษณะของกลุ่ ม เป้ า หมายทั้ ง 4 กลุ่ ม ข้ างต้ น
เครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ารในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ แ ตกต่ า งกั น ไปในแต่ ล ะกลุ่ ม เป้ า หมาย โดยการพั ฒ นา
เครื่ อ งมื อ /วิ ธี ก ารที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา เป็ น ไปตามความเห็ น ชอบของคณะอนุ ก รรมการบริ ห าร
ศาลปกครองด้านการบริหารและงบประมาณ โดยสามารถจำแนกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่
3.2.1 แบบสอบถาม
1) แบบสอบถาม ในการศึกษาครั้งนี้ แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
มีอยู่ด้วยกัน 2 ชุดตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุดที่ 1 แบบสอบถามสำหรับกลุ่มประชาชนที่เคยใช้
บริการของศาลปกครอง (ภาคผนวก 1) และ ชุดที่ 2 แบบสอบถามสำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไป
ที่ไม่เคยใช้บริการของศาลปกครอง (ภาคผนวกที่ 2) ซึ่งจากกรอบแนวคิดการวิจัย แบบสอบถามแต่ละ
ชุดมีคำถามดังนี้
(1.1) ชุ ด ที่ 1 แบบสอบถามสำหรั บ กลุ่ ม ประชาชนที่ เคยใช้ บ ริ ก าร
ของศาลปกครอง ประกอบไปด้วยประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
(1.1.๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครอง อาทิ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก ที่พักอาศัย ปัจจัยด้านการ
ใช้บริการ ฐานะในการใช้บริการด้านคดี ประเภทเรื่องที่เป็นคู่กรณีในคดี ผลการพิจารณาพิพากษาคดี
ประสบการณ์ ในการใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่การฟ้องคดี ประสบการณ์ ในการติดต่อกับหน่วยงานของ
ศาลปกครอง และการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครอง โดยคำถามดังกล่าวมีทั้งคำถามปลายปิด
(Close Ended Question) ทั้งแบบเลือกได้เพียงข้อเดียว และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ
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(1 .1 .2) ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอำน วยความยุ ติ ธ รรมของ
ศาลปกครอง และด้านการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีประเด็นในการประเมิน 6 ด้าน
ได้แก่ (๑) ด้านความยุติธรรม เที่ยงตรง อิสระ (๒) ด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (๓) ด้านความ
คุ้มค่า ไม่ล่าช้า (๔) ด้านการเข้าถึงความยุติธรรม (๕) ด้านความสามารถ และ (๖) ด้านการตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน โดยจะเป็นคำถามที่เป็นมาตราส่วน (rating scale)
(1.1.3) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อำนาจศาล
และเขตอำนาจศาล รวมทั้งการดำเนินงานในมิติต่างๆ ของศาลปกครอง โดยเป็นคำถามในการวัด
ความรู้ ได้แก่ ใช่/ ไม่ใช่ ถูก/ผิด
(1.1.4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง
เป็นการวัดความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ด้านช่องทางการสื่อสาร ด้านบริการ และด้านระบบสารสนเทศ โดยเป็นคำถามโดยใช้
มาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale)
(1.1.5) ข้ อ เสนอแนะและความคาดหวั ง ในการอำนวยความ
ยุติธรรมของศาลปกครอง เป็นคำถามปลายเปิด (Open Ended Question) ที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบ
สามารถตอบได้ตามความต้องการ
(1.2) ชุ ดที่ 2 แบบสอบถามสำหรับ กลุ่ ม ประชาชนทั่ วไปที่ ไม่ เคยใช้
บริการของศาลปกครอง ประกอบไปด้วยประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
(2.1.๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครอง อาทิ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก ที่พักอาศัย ปัจจัยด้านการ
ใช้บริการ ฐานะในการใช้บริการด้านคดี ประเภทเรื่องที่เป็นคู่กรณีในคดี ผลการพิจารณาพิพากษาคดี
ประสบการณ์ ในการใช้บริการอื่นที่ ไม่ใช่การฟ้องคดี ประสบการณ์ ในการติดต่อกับหน่วยงานของ
ศาลปกครอง และการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครอง โดยคำถามดังกล่าวมีทั้งคำถามปลายปิด
(Close Ended Question) ทั้งแบบเลือกได้เพียงข้อเดียว และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ
(2 .1 .2) ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอำน วยความยุ ติ ธ รรมของ
ศาลปกครอง และด้านการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีประเด็นในการประเมิน 6 ด้าน
ได้แก่ (๑) ด้านความยุติธรรม เที่ยงตรง อิสระ (๒) ด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (๓) ด้านความ
คุ้มค่า ไม่ล่าช้า (๔) ด้านการเข้าถึงความยุติธรรม (๕) ด้านความสามารถ และ (๖) ด้านการตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน โดยจะเป็นคำถามที่เป็นมาตราส่วน (rating scale)
(2.1.3) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อำนาจศาล
และเขตอำนาจศาล รวมทั้งการดำเนินงานในมิติต่างๆ ของศาลปกครอง โดยเป็นคำถามในการวัด
ความรู้ ได้แก่ ใช่/ ไม่ใช่ ถูก/ผิด
(2.1.4) ข้ อ เสนอแนะและความคาดหวั งในการอำนวยความ
ยุติธรรมของศาลปกครอง เป็นคำถามปลายเปิด (Open Ended Question) ที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบ
สามารถตอบได้ตามความต้องการ
2) การทดสอบแบบสอบถาม คณะผู้วิจัยกำหนดให้ มีการทดสอบคุ ณ ภาพของ
แบบสอบถาม ทั้งการทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา และการวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
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(2.1) การทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) เป็นการ
ทดสอบโดยใช้เทคนิค IOC หรือดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมี
ขั้นตอน 6 ขั้นตอน ได้แก่
(2 .1 .1 ) จั ด ทำแบบประเมิ น คุ ณ ภาพของแบบสอบถาม
โดยในแต่ละข้อคำถาม ๓ ระดับ ได้แก่ ตรง ไม่ตรง และไม่แน่ใจ
(2.1.2) ประสานงาน และส่งแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน
๕ คน ประเมินความตรงเชิงเนื้อหา โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 3 ท่าน และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการวัด และประเมินผล 2 ท่าน เพื่อวิเคราะห์ว่าข้อคำถามในแบบสอบถามสอดคล้องกับเนื้อหา
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยหรือไม่
(2.1.3) นำผลที่ได้จากการตรวจสอบมาให้คะแนน ได้แก่ ให้ ๑
ถ้าแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวั ดได้ตรงตามเนื้อหาจริง ให้ ๐ ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตามเนื้อหาจริง
ให้ -๑ ถ้าแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดไม่ตรงตามเนื้อหาจริง
(2.1.4) นำคะแนนของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดคำนวณหาค่า IOC จาก
สูตรด้านล่างนี้
(2.1.5) นำค่าที่คำนวณได้มาแปลความหมาย ถ้าได้คะแนนเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง ๐.๕๐ – ๑.๐๐ คะแนน สรุปได้ว่าแบบสอบถามนั้นวัดได้ตรงกับสิ่งที่ต้องการวัด ถ้าได้
คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่านี้ต้องปรับปรุงแก้ไข
IOC

เมื่อ IOCแทน
Σx
N

=

Σx
N

ดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ ตัวแปรและ
สมมติฐานการวิจัย
ผลรวมของคะแนน
จำนวนผู้เชี่ยวชาญ
(2.2.6) ปรับแก้แบบสอบถาม

(2.2) การวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (reliability) การวิเคราะห์หาความ
เชื่อมั่นมีขั้นตอน 3 ขั้นตอน ได้แก่
(2.2.1) นำแบบสอบถามที่ได้จากการทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา
ไปทดลองเก็บข้อมูล (try out) จำนวน ๓๐ ชุด จากกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกเหนือจากรายชื่อที่ได้จาก
การสุ่มตัวอย่าง
(2.2.2) นำเข้าข้อมูลสู่โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
(2.2.3) วิ เ คราะห์ ห าความเชื่ อ มั่ น (reliability) โดยใช้ ก าร
วิเคราะห์แบบ Cronbach’s alpha ด้วยโปรแกรม SPSS ด้วยการกำหนดให้ค่าความเชื่อมั่นที่ได้ต้อง
ไม่ต่ำกว่า ๐.๙
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3.2.2 การสัมภาษณ์นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ (ภาคผนวก 3)
๑) ความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของศาลปกครอง
2) ความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ บทบาท อำนาจศาล และภาพลั ก ษณ์ ข อง
ศาลปกครองในปัจจุบัน
3) การเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
๔) ความคาดหวังต่อการดำเนินงานของศาลปกครอง
3.2.3 การสนทนากลุ่ม
การสนทนากลุ่มมีประเด็นคำถาม 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ (ภาคผนวก 4)
๑) ความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของศาลปกครอง
2) ความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ บทบาท อำนาจศาล และภาพลั ก ษณ์ ข อง
ศาลปกครองในปัจจุบัน
3) การเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
๔) ความคาดหวังต่อการดำเนินงานของศาลปกครอง
3.3 ขัน้ ตอนในการศึกษา
ขั้นตอนในการศึกษาประกอบด้วย (1) การทบทวนวรรณกรรม (2) การพัฒ นาเครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูล (3) การเก็บรวบรวมข้อมูล (4) การวิเคราะห์ข้อมูล และ (5) การเขียนรายงานผล
การศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.3.1 การทบทวนวรรณกรรม
ผู้ วิ จั ย ได้ ท บทวนเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง ในส่ ว นของบทบาท ภารกิ จ และการ
ดำเนินงานในมิติต่างๆ ของศาลปกครอง แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ ความเชื่อมัน การวัด ความรู้
ความเข้าใจ การประเมินความพึงพอใจ พร้อมทั้งปรับปรุงกรอบแนวคิด
3.3.2 พัฒนาแบบสอบถาม
ทั้ ง แบบสอบถามสำหรั บ กลุ่ ม ประชาชนที่ เคยใช้ บ ริ ก ารของศาลปกครอง และ
แบบสอบถามสำหรั บ กลุ่ ม ประชาชนทั่ ว ไปที่ ไม่ เคยใช้ บ ริ ก ารของศาลปกครอง พร้ อ มทั้ ง ส่ ง ร่ า ง
แบบสอบถามให้ ผู้ เชี่ ย วชาญประเมิ น คุ ณ ภาพของแบบสอบถาม วิ เคราะห์ ห าค่ า IOC และปรั บ
แบบสอบถาม หลังจากนั้นนำไปทดลองเก็บข้อมู ลจำนวน ๓๐ ชุด วิเคราะห์ หาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม พร้อมปรับแก้ หลังจากนั้นนำมาสร้างเป็นแบบสำรวจกระดาษ และแบบสอบถาม
ออนไลน์
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3.3.3 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1) สุ่มตัวอย่างและจัดทำบัญ ชีรายชื่อกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการ โดยมีขั้นตอน
ได้แก่
(1.๑) นำรายชื่อผู้เคยใช้บริการมาในแต่ละศาลมาแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มผู้ฟ้องคดี กลุ่มผู้ถูกฟ้องคดี กลุ่มผู้รับมอบอำนาจ และกลุ่มอื่น ๆ
(1.๒) จัดทำบัญชีรายชื่อประชากรที่จะทำการสุ่มตัวอย่าง
(1.๓) สุ่มตัวอย่างมาตามขนาดตัวอย่างที่กำหนดไว้ โดยผู้วิจัยได้สุ่มตัวอย่าง
เผื่อ ไว้จำนวน 5๐% เพื่ อ ทดแทนกลุ่ม ที่ ติด ต่อ ไม่ ได้ หรือ ไม่ต อบแบบสอบถามภายในระยะเวลา
ที่กำหนด
(1.๔) จั ด ทำบั ญ ชี ร ายชื่ อ เบอร์ โ ทรศั พ ท์ แ ละที่ อ ยู่ (กรณี ที่ ไ ม่ มี เบอร์
โทรศัพท์มือถือ)
2) จัดทำบัญ ชีรายชื่อและที่อยู่ของหน่วยงาน สถาบันการศึกษาในแต่ละจังหวัด
ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ไม่เคยใช้บริการ
3) คัดเลื อกกลุ่ ม นั กวิชาการและผู้ท รงคุณ วุฒิ ที่ จะสัมภาษณ์ เชิง ลึก พร้อมจัดทำ
ตารางนัดหมาย
๔) คัดเลือกผู้ที่จะเข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อยและจัดทำตารางการจัดสนทนากลุ่มย่อย
3.3.4 เก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น การดำเนิ น งานไปพร้ อ มกั น ทั้ ง การเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ย
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มย่อย โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้
1) การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
(1.๑) กลุ่ ม ที่ เคยใช้ บ ริ ก าร ผู้ วิ จั ย จะประสานงานกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งทาง
โทรศัพท์ หรือช่องทางการติดต่ออื่น ๆ อาทิ ไลน์ เพื่อจัดส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์ข้อมูล และ
แบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างตอบ ทั้งจดหมายในรูปแบบกระดาษ และจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์
โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามตามระยะเวลาที่กำหนด หากยังได้แบบสอบถามไม่ครบตาม
กำหนด ผู้วิจัยได้สุ่มตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายเพิ่ม แล้ว ดำเนินการเก็บข้อมูลในลักษณะเดียวกันจนครบ
ตามกำหนด หรือใช้วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
(1.๒) กลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการ ใช้วิธีทำบันทึกขอความร่วมมือ กับหน่วยงาน
เพื่อตอบแบบสอบถามผ่าน online ส่วนกลุ่มประชาชน ใช้วิธีทำบันทึกเพื่อประสานงานกับหน่วยงาน
ที่ทำหน้าที่ในการบริการประชาชน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากภาคประชาชน
2) การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก มีขั้นตอนการดำเนินงาน คือ
(2.๑) สำนั ก งานศู น ย์ วิ จั ย และให้ ค ำปรึ ก ษาฯ ทำจดหมายขออนุ ญ าต
สัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่าง โดยทำการสัมภาษณ์ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับความสะดวก
ของผู้ให้สัมภาษณ์
(2.๒) ส่งจดหมายเชิญสัมภาษณ์
(2.๓) สัมภาษณ์เชิงลึกตามประเด็นที่กำหนดไว้
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3) การเก็บข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มย่อย มีขั้นตอนดังนี้
(3.๑) สำนั ก งานศู น ย์ วิ จั ย และให้ ค ำปรึ ก ษาฯ ทำจดหมายเชิ ญ ประชุ ม
สนทนากลุ่มย่อยตามแผนที่กำหนดไว้
(3.๒) ส่งจดหมายเชิญสนทนากลุ่มย่อย
(3.๓) สนทนากลุ่มย่อยตามประเด็นที่กำหนดไว้
3.3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมหลากหลายวิธี โดยข้อมูลแต่ละแหล่ง
ได้นำมาวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้
1) ข้อมูลจากแบบสอบถาม มีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
(๑.๑) แปลงข้อมูลจากแบบสอบถามกระดาษ และแบบสอบถามออนไลน์
ให้อยู่ในรูปของข้อมูลในโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ
(๑.๒) กำหนดรายละเอียดตัวแปรต่างๆ เพื่อเตรียมวิเคราะห์ข้อมูล
(๑.๓) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของมาตรวัดความรู้
ความเข้าใจ มาตรวัดระดับความพึงพอใจ และมาตรวัดความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของ
ศาลปกครอง จะทำการแปลผลโดยพิจารณาโดยใช้เกณฑ์การประเมินตามคู่มือตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน
ศาลปกครองระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3.6 เกณฑ์ในการแปลผลมาตรวัด
มาตรวัด
1 ) ม าต รวั ด ค วาม รู้ ค วาม เข้ าใจ •
เกี่ ย วกั บ บทบาท โครงสร้ าง อำนาจ
หน้ า ที่ และเขตอำนาจศาลรวมทั้ ง •
การดำเนินงานของศาลปกครอง
•
2) มาตรวัดระดับความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการให้บริการ
ของศาลปกครอง

•
•
•
•
•

เกณฑ์
ค่าคะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 0.00 - 0.33 คะแนน
หมายถึง มีความรู้ระดับน้อย
ค่าคะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 0.34 – 0.66 คะแนนหมายถึง
มีความรู้ระดับปานกลาง
ค่าคะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 0.67 – 1.00 คะแนนหมายถึง
มีความรู้ระดับมาก
ค่าคะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 0.00 – 0.80 คะแนนหมายถึง
มีความไม่พึงพอใจ
ค่าคะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 0.81 – 1.60 คะแนนหมายถึง
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
ค่าคะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 1.61 – 2.40 คะแนนหมายถึง
มีความพึงพอใจน้อย
ค่าคะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 2.41 – 3.20 คะแนน
หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ค่าคะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 3.21 – 4.00 คะแนน
หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
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มาตรวัด
3) มาตรวัดความเชื่อมั่นต่อ
การอำนวยความยุติธรรม
ของศาลปกครอง

•
•
•
•

4) เกณฑ์การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ •
ระหว่ า งระดั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจฯ
ระดั บ ความพึ ง พอใจฯ และระดั บ •
ความเชื่อมั่นฯ
•
•
•

เกณฑ์
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.75 คะแนนหมายถึง
ไม่เชื่อมั่นมาก
ค่าคะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 1.76 – 2.50 คะแนน
หมายถึง ไม่เชื่อมั่น
ค่าคะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 2.51 – 3.25 คะแนนหมายถึง
เชื่อมั่น
ค่าคะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 3.26 – 4.00 คะแนนหมายถึง
เชื่อมั่นมาก
ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่าง 0.00 – 0.30
หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำมาก
ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่าง 0.31 - 0.50
หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ
ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่าง 0.51 – 0.70
หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่าง 0.71 – 0.90
หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง
ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่าง 0.91 – 1.00
หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก

(๑.๔) วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยสถิ ติ เชิ ง อธิ บ าย ได้ แ ก่ สถิ ติ เพื่ อ วิ เคราะห์
หาความสัมพันธ์ ได้แก่ สถิติ Chi-square สถิติ Correlation เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ต่อความเชื่อมั่น ความรู้ความเข้าใจ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของ
ศาลปกครอง เป็นการความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเชื่อมั่น ความรู้ความเข้าใจ และความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมศาลปกครอง
๒) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มย่อยจะได้นำมาถอดเสียง
แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณ ภาพ พร้อมทั้ง สรุป
เรีย บเรีย งและเขี ย นบรรยายตามประเด็ น คำถาม พร้ อ มทั้ งเปรีย บเที ย บข้ อ มู ล ที่ ได้ ระหว่ างกลุ่ ม
นั ก วิ ช าการและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นกฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธ รรม ด้ า นการเมื อ ง ด้ า นการ
บริหารงานภาครัฐ และด้านสื่อสารมวลชน รวมถึงเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างพื้นที่ในกรณีของข้อมูล
ที่ได้จากการสนทนากลุ่มย่อย
3) การศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะตามหลักการการวิจัยสถาบัน (Institutional
Research) ในการนำผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ประกอบการวางแผน การกำหนดนโยบาย และแนวทาง
การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มและ/หรือธำรงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรม
ของศาลปกครอง
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
ในการศึกษาความเชื่อมั่น ได้เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อนำมาวิเคราะห์
ข้อมูลร่วมกันตามวัตถุประสงค์การศึกษาที่กำหนด โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณมีผู้ตอบแบบสอบถาม
จำนวน 6,004 คน จำแนกเป็นกลุ่มประชาชนที่เคยใช้บริการ จำนวน 2,458 คน และกลุ่มประชาชนที่ไม่เคย
ใช้บริการ จำนวน 3,546 คน ในส่วนของข้อมูลเชิงคุณ ภาพนั้น มีผู้ให้สัมภาษณ์ จำนวน 20 คน ซึ่งเป็น
นักวิชาการและผู้ ท รงคุณ วุฒิ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้ านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านการเมือง ด้านการ
บริหารงานภาครัฐ และด้านสื่อสารมวลชน และมีผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จำนวน 205 คน โดยเป็นกลุ่มตัวแทน
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทางปกครอง หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม สถาบันการศึกษาที่มีการเปิดการเรียน
การสอนในคณะและสาขาด้านนิติศาสตร์ กลุ่มผู้นำเอกชนหรือภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) หรือ
ตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งผู้ที่ไม่เคยใช้บริการของศาลปกครอง
ทั้งนี้ การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาเชิงปริมาณ ประกอบไปด้วยตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครองฯ ตอนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อำนาจศาลและ
เขตอำนาจศาล รวมทั้ งการดำเนินงานในมิ ติต่างๆ ของศาลปกครอง ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อคุณ ภาพ
การให้บริการของศาลปกครอง ตอนที่ 4 ความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ตอนที่ 5
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเชื่อมั่น ความรู้ความเข้ าใจ และความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ตอนที่ 6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับ ความเชื่อมั่น
ความรู้ ค วามเข้ า ใจ และความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครอง
ตอนที่ 7 ข้ อ เสนอแนะและความคาดหวั ง เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก ารของศาลปกครอง และส่ ว นที่ 2
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดผลการศึกษา ดังนี้

4.1 ผลการสำรวจเชิงปริมาณ
ผลการสำรวจเชิงปริมาณเป็นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม จำนวน 6,004 คน (เป้าหมาย
3,500 คน) ได้แก่ กลุ่มประชาชนที่เคยใช้บริการของศาลปกครอง จำนวน 2,458 คน (ร้อยละ 109 จากเป้าหมาย
2,250 คน) และกลุ่มประชาชนที่ไม่เคยใช้บริการศาลปกครอง จำนวน 3,546 คน (ร้อยละ 284 จากเป้าหมาย
1,250 คน) โดยใช้ แ บบสอบถามในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผลการสำรวจเชิ งปริ ม าณ ประกอบไปด้ ว ย
(1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครองและการใช้บริการด้านคดี
(2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อำนาจศาล และเขตอำนาจศาล รวมทั้งการดำเนินงาน
ในมิติต่างๆ ของศาลปกครอง (3) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง (4) ความเชื่อมั่น
ต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองและการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม (5) การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยตารางไขว้ (6) ข้อเสนอแนะและความคาดหวังเพื่อปรับปรุงการให้บริการของ
ศาลปกครองและ โดยมีสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ตามภาพที่ 4.1 และมีดังรายละเอียดต่อไปนี้
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ไม่เคยใช้
บริการ,
3,546 คน
(ร้อยละ
59.06)

เคยใช้บริการ,
2,458 คน
(ร้อยละ
40.94)

ภาพที่ 4.1 สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง
4.1.1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครองและ
การใช้บริการด้านคดี
จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถามและการรับ รู้ข้ อ มู ล ข่ าวสารเกี่ ย วกั บ
ศาลปกครองพบว่า
(1) คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างมีคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก
และจังหวัดที่กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่จำแนกตามเขตอำนาจศาล ดังต่อไปนี้
(1.1) เพศและอายุ ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 56.75 เป็นเพศ
หญิง ที่เหลือเป็นเพศชาย โดยมีสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี และ 41 – 50 ปี
ใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 23.03 ร้อยละ 29.26 และร้อยละ 26.12 ตามลำดับ (ตารางที่ 4.1)
สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการศาลปกครองส่วนใหญ่หรือร้อยละ 54.52 เป็น
เพศชาย รองลงมาร้อยละ 45.48 เป็นเพศหญิง มีสัดส่วนระหว่างกลุ่มที่มีอายุ 31 - 40 ปี และ 41 - 50 ปี
ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 30.76 และ ร้อยละ 29.66 ตามลำดับ รองลงมา ได้แก่ กลุ่มที่มีอายุ 51 – 60 ปี
ร้อยละ 19.69 อายุ 21 – 30 ปี ร้อยละ 13.14 อายุ 61 ปีขึ้นไป ร้อยละ 6.47 และอายุต่ำกว่า 20 ปี
มีเพียงร้อยละ 0.28 (ตารางที่ 4.1)
ส่ วนกลุ่ ม ตัวอย่างที่ ไม่ เคยใช้บ ริการส่วนใหญ่ ห รือร้อ ยละ 64.55 เป็ น เพศหญิ ง
ที่เหลือร้อยละ 35.45 เป็นเพศชาย โดยเป็นกลุ่มที่มีอายุในช่วงอายุ 21 – 30 ปี และ 31 – 40 ปี ใกล้เคียง
กัน กล่าวคือ ร้อยละ 29.89 และ 28.23 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 41 – 50 ปี ร้อยละ 23.66 อายุ 51 –
60 ปี ร้อยละ16.02 มีเพียงเล็กน้อยที่มีอายุ ต่ำกว่า 20 ปี และ อายุ 61 ปี ขึ้นไป ซึ่งมีเพียงร้อยละ 1.52
และ 0.68 ตามลำดับ (ตารางที่ 4.1)
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ตารางที่ 4.1 เพศและอายุของกลุ่มตัวอย่าง
เพศและอายุ

กลุ่มผู้เคยใช้บริการ
จำนวน ร้อยละ
(คน)

กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ
จำนวน ร้อยละ
(คน)

รวม
จำนวน
(คน)

ร้อยละ

เพศ
1) ชาย
2) หญิง
รวม

1,340
1,118
2,458

54.52
45.48
100

1,257
2,289
3,546

35.45
64.55
100

2,597
3,407
6,004

43.25
56.75
100

ต่ำกว่า 20 ปี
21 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปี ขึ้นไป
รวม

7
323
456
729
484
159
2,458

0.28
13.14
30.76
29.66
19.69
6.47
100

54
1,060
1,001
839
568
24
3,546

1.52
29.89
28.23
23.66
16.02
0.68
100

61
1,383
1,757
1,568
1,052
183
6,004

1.02
23.03
29.26
26.12
17.52
3.05
100

อายุ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

(1.2) ระดับการศึกษาสูงสุดและอาชีพหลัก ในภาพรวม กลุ่มเป้าหมายมากกว่า
ครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 60.81 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี รองลงมาร้อยละ 28.56 จบการศึกษาสูงกว่า
ระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 29.60 เป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานส่วนท้องถิ่น รองลงมา
ร้อยละ 25.08 เป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานส่วนภูมิภาค และร้อยละ 17.85 เป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง/
พนักงานส่วนกลาง (ตารางที่ 4.2)
สำหรับ กลุ่ ม ตั วอย่ างที่ เคยใช้ บ ริก ารศาลปกครอง มากกว่า ครึ่งหนึ่ งหรือ ร้อ ยละ
53.86 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี รองลงมาร้อยละ 39.06 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างที่เหลือจบการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 45.32
เป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานส่วนท้องถิ่น รองลงมาร้อยละใกล้เคียงกัน ได้แก่ ร้อยละ 16.84 และ ร้อยละ
11.39 เป็ น ข้ าราชการ/ลู ก จ้ าง/พนั ก งานส่ ว นกลาง และเป็ น ข้ าราชการ/ลู ก จ้ าง/พนั ก งานส่ ว นภู มิ ภ าค
ตามลำดับ ที่เหลือกลุ่มตัวอย่างมีอาชีพแตกต่างกันไป (ตารางที่ 4.2)
ในส่ ว นของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ไ ม่ เ คยใช้ บ ริ ก าร ส่ ว นใหญ่ หรื อ ร้ อ ยละ 65.62
จบการศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี รองลงมาร้อ ยละ 21.29 จบการศึ ก ษาสู งกว่าระดั บ ปริญ ญาตรี ที่ เหลื อ
จบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 34.57 เป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงาน
ของรัฐส่วนภูมิภาค รองลงมา มีร้อยละใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 18.70 และร้อยละ 18.56 เป็นข้าราชการ/
ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐส่วนท้องถิ่น และส่วนกลาง (ตารางที่ 4.2)
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ตารางที่ 4.2 ระดับการศึกษาและอาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่าง
ระดับการศึกษาและอาชีพหลัก
ระดับการศึกษาสูงสุด
1) ต่ำกว่าประถมศึกษา
2) ประถมศึกษา
3) มัธยมศึกษา/ปวช.
4) อนุปริญญา/ปวส.
5) ปริญญาตรี
6) สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
อาชีพหลัก
1) ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงาน
ของรัฐ
(1.1) ส่วนกลาง
(1.2) ส่วนภูมิภาค
(1.3) ส่วนท้องถิ่น
2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3) เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน
4) เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนา
เอกชน (NGOs)
5) ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
6) พนักงานบริษัทเอกชน
7) เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ
8) เกษตรกร
9) รับจ้างทั่วไป
10) พ่อบ้าน/แม่บ้าน
11) นักเรียน/นักศึกษา
12) ว่างงาน/ไม่ประกอบอาชีพ
13) ไม่ต้องการระบุ
14) อื่นๆ
รวม

กลุ่มผู้เคยใช้บริการ
จำนวน
ร้อยละ
(คน)

กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ
จำนวน ร้อยละ
(คน)

รวม
จำนวน
(คน)

ร้อยละ

4
42
69
59
1,324
960
2,458

0.16
1.71
2.81
2.40
53.86
39.06
100

1
31
227
205
2,327
755
3,546

0.03
0.87
6.40
5.78
65.62
21.29
100

5
73
296
264
3,651
1,715
6,004

0.08
1.22
4.93
4.40
60.81
28.56
100

414
280
1,114
91
17
2

16.84
11.39
45.32
3.70
0.69
0.08

658
1,226
663
57
3
6

18.56
34.57
18.70
1.61
0.08
0.17

1,072
1,506
1,777
148
20
8

17.85
25.08
29.60
2.47
0.33
0.13

26
64
119
49
37
16
20
25
49
135
2,458

1.06
2.60
4.84
1.99
1.51
0.65
0.81
1.02
5.49
1.99
100

2
150
85
57
165
23
273
63
51
64
3,546

0.06
4.23
2.40
1.61
4.65
0.65
7.70
1.78
1.80
1.44
100

28
214
204
106
202
39
293
88
199
100
6,004

0.47
3.56
3.40
1.77
3.36
0.65
4.88
1.47
3.31
1.67
100

(1.3) จั งหวั ด ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ างอาศั ย อยู่ ในภาพรวมกลุ่ ม ตั วอย่างส่วนใหญ่ ห รือ
ร้อยละ 28.21 อยู่ในเขตพื้นที่ศาลปกครองกลาง โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี รองลงมา
ร้อยละ 7.06 และร้อยละ 6.85 อยู่ในเขตพื้นที่ ศาลปกครองสุพ รรณบุรี และศาลปกครองนครราชสีมา
ตามลำดับ (ตารางที่ 4.3)
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เช่นเดียวกันในกลุ่มที่เคยใช้บริการ กลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 47.84
อยู่ในเขตพื้นที่ศาลปกครองกลาง รองลงมาร้อยละ 6.59 และร้อยละ 6.35 อยู่ในเขตพื้นที่ศาลปกครอง
นครราชสีมาและศาลปกครองเชียงใหม่ (ตารางที่ 4.3)
ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้บริการส่วนใหญ่หรือร้อยละ 14.61 อยู่ในเขตพื้นที่ของ
ศาลปกครองกลางเช่นเดียวกัน รองลงมาร้อยละ 10.66 และร้อยละ 9.39 อยู่ในเขตพื้นที่ศาลปกครอง
สุพรรณบุรีและศาลปกครองนครสวรรค์ (ตารางที่ 4.3)
ตารางที่ 4.3 จำนวนกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามจังหวัดและตามเขตอำนาจศาล
ศาล
๑. ศาลปกครองกลาง
1.1 กรุงเทพมหานคร
1.2 นนทบุรี
1.3 นครปฐม
1.4 ปทุมธานี
1.5 สมุทรปราการ
1.6 สมุทรสาคร
1.7 นครนายก
1.8 พระนครศรีอยุธยา
1.9 ลพบุรี
1.10 สระบุรี
1.11 สิงห์บุรี
1.12 อ่างทอง
2. ศาลปกครองเชียงใหม่
2.1 เชียงใหม่
2.2 เชียงราย
2.3 แม่ฮ่องสอน
2.4 ลำปาง
2.5 ลำพูน
2.6 น่าน
2.7 พะเยา
2.8 แพร่
3. ศาลปกครองสงขลา
3.1 สงขลา
3.2 ตรัง
3.3 พัทลุง
3.4 สตูล

กลุม่ ทีเ่ คยใช้บริการ กลุม่ ทีไ่ ม่เคยใช้บริการ
จำนวน
จำนวน
N (%)
N (%)
1,176
518
(47.84)
(14.61)
463
326
217
192
74
98
74
12
13
62
62
64
8
29
156
110
(6.35)
(3.10)
98
66
15
44
14
6
5
9
9
57
347
(2.32)
(9.49)
40
222
13
125
1
3
-

รวม
จำนวน
N (%)
1,694
(28.21)
789
409
74
98
74
12
13
62
62
64
8
29
266
(4.43)
164
59
0
14
6
5
9
9
404
(6.73)
262
138
1
3
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ศาล
4. ศาลปกครองนครราชสีมา
4.1 นครราชสีมา
4.2 บุรีรัมย์
4.3 ชัยภูมิ
4.4 สุรินทร์
5. ศาลปกครองขอนแก่น
5.1 ขอนแก่น
5.2 มหาสารคาม
5.3 กาฬสินธุ์
5.4 มุกดาหาร
6. ศาลปกครองนครศรีธรรมราช
6.1 นครศรีธรรมราช
6.2 สุราษฎร์ธานี
6.3 ชุมพร
7. ศาลปกครองระยอง
7.1 ระยอง
7.2 ชลบุรี
7.3 จันทบุรี
7.4 ฉะเชิงเทรา
7.5 ตราด
7.6 ปราจีนบุรี
7.7 สระแก้ว
8. ศาลปกครองพิษณุโลก
8.1 พิษณุโลก
8.2 ตาก
8.3 กำแพงเพชร
8.4 พิจิตร
8.5 สุโขทัย
8.6 อุตรดิตถ์
9. ศาลปกครองอุดรธานี
9.1 อุดรธานี
9.2 หนองคาย
9.3 เลย

กลุม่ ทีเ่ คยใช้บริการ กลุม่ ทีไ่ ม่เคยใช้บริการ
จำนวน
จำนวน
N (%)
N (%)
162
249
(6.59)
(7.02)
112
114
14
36
135
112
160
(4.56)
(4.51)
62
63
36
97
8
6
78
255
(3.17)
(7.19)
37
87
34
168
7
85
114
(3.46)
(3.21)
37
46
20
68
7
11
10
84
135
(3.42)
(3.81)
55
81
7
8
54
8
4
2
117
214
(4.76)
(6.03)
69
98
3
-

รวม
จำนวน
N (%)
411
(6.85)
226
14
171
272
(4.53)
125
133
8
6
333
(5.55)
124
202
7
199
(3.31)
83
88
7
11
10
219
(3.65)
136
7
62
8
4
2
331
(5.51)
167
3
-
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ศาล
9.4 หนองบัวลำภู
9.5 นครพนม
9.6 บึงกาฬ
9.7 สกลนคร
10. ศาลปกครองอุบลราชธานี
10.1 อุบลราชธานี
10.2 ร้อยเอ็ด
10.3 ยโสธร
10.4 ศรีสะเกษ
10.5 อำนาจเจริญ
11. ศาลปกครองเพชรบุรี
11.1 เพชรบุรี
11.2 ราชบุรี
11.3 ประจวบคีรีขันธ์
11.4 สมุทรสงคราม
12. ศาลปกครองนครสวรรค์
12.1 นครสวรรค์
12.2 เพชรบูรณ์
12.3 ชัยนาท
12.4 อุทัยธานี
13. ศาลปกครองสุพรรณบุรี
13.1 สุพรรณบุรี
13.2 กาญจนบุรี
14. ศาลปกครองภูเก็ต
14.1 ภูเก็ต
14.2 พังงา
14.3 กระบี่
14.4 ระนอง
15. ศาลปกครองยะลา
15.1 ยะลา
15.2 นราธิวาส
15.3 ปัตตานี
รวม

กลุม่ ทีเ่ คยใช้บริการ กลุม่ ทีไ่ ม่เคยใช้บริการ
จำนวน
จำนวน
N (%)
N (%)
3
9
6
27
116
144
251
(5.86)
(7.08)
78
98
9
39
153
15
3
68
144
(2.77)
(4.06)
30
64
32
80
4
2
58
333
(2.36)
(9.39)
44
278
6
55
5
3
46
378
(1.87)
(10.66)
17
66
29
312
99
207
(4.03)
(5.84)
9
65
3
75
142
12
16
131
(0.65)
(3.69)
10
88
2
4
43
2,458
3,546
(100)
(100)

รวม
จำนวน
N (%)
3
9
6
143
395
(6.58)
176
9
192
15
3
212
(3.53)
94
112
4
2
391
(6.51)
322
61
5
3
424
(7.06)
83
341
306
(5.10)
74
3
217
12
147
(2.45)
98
2
47
6,004
(100)
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(2) การรับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร
แหล่ งข้ อ มู ล ข่าวสารของศาลปกครองมี ห ลากหลายประเภท ทั้ งสื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ ของ
ศาลปกครอง รายการวิ ท ยุ ที่ ศ าลปกครองจั ด ทำขึ้ น เว็ บ ไซต์ ศ าลปกครอง (www.admincourt.go.th)
แอปพลิเคชันศาลปกครอง (Admincourt) ศูนย์บริการประชาชนของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง โทรศัพท์
สายด่วน ศาลปกครอง 1355 สื่อเรียนรู้ http://oer.learn.in.th เป็นต้น ทั้งนี้จากการสอบถามถึงการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มตัวอย่าง ทั้งผลการศึกษาในภาพรวมและจำแนกตามตามประสบการณ์ในการใช้บริการ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครอง และมีข้อมูลที่สนใจติดตามหรือสืบค้นดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
(2.1) แหล่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ ศาลปกครองที่ ได้ รั บ ในช่ ว งระยะเวลา
ที่ผ่านมา ในภาพรวมแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครองที่กลุ่มตัวอย่างได้รับมากที่สุดในช่วงระยะเวลา
ที่ ผ่ า นมา 3 ลำดั บ แรก ได้ แ ก่ (1) เว็ บ ไซต์ ศ าลปกครอง (www.admincourt.go.th) (ร้ อ ยละ 42.42)
(2) สื่อสิ่งพิมพ์ของศาลปกครอง (ร้อยละ 38.73) และ (3) สื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ ก ยูทูป ไลน์) (ร้อยละ
36.54) (ตารางที่ 4.4)
สำหรั บ กลุ่ ม ผู้ ที่ เ คยใช้ บ ริ ก าร แหล่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ ศาลปกครอง
ที่ผู้ใช้บ ริการได้รับในช่วงระยะเวลาที่ ผ่ านมามากที่ สุด 3 ลำดั บแรก ได้แก่ (1) จากเว็บไซต์ศ าลปกครอง
(www.admincourt.go.th) (ร้ อ ยละ 61.11) (2) สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ ข องศาลปกครอง (ร้ อ ยละ 55.29) และ
(3) สื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก ยูทูป ไลน์) (ร้อยละ 30.07) (ตารางที่ 4.4)
ส่วนกลุ่มไม่เคยใช้บริการแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครองที่ ได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครองในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ (1) สื่อสังคมออนไลน์
(เฟซบุ๊ ก ยูทูป ไลน์) (ร้อยละ 41.03) (2) โทรทัศน์ (ร้อยละ 30.34) และ (3) จากเว็บไซต์ศาลปกครอง
(www.admincourt.go.th) (ร้อยละ 29.47) (ตารางที่ 4.4)
ตารางที่ 4.4 แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครองที่กลุ่มตัวอย่างได้รับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ)
แหล่งข้อมูลข่าวสาร
1) สื่อสิ่งพิมพ์ของศาลปกครอง
(1.1) แผ่นพับ
(1.2) โปสเตอร์
(1.3) หนังสือแจก
(1.4) อื่นๆ
2) รายการวิทยุที่ศาลปกครองจัดทำขึ้น
3) เว็บไซต์ศาลปกครอง
(www.admincourt.go.th)
4) แอปพลิเคชันศาลปกครอง
(Admincourt)
5) ศูนย์บริการประชาชนของศาลปกครอง
และสำนักงานศาลปกครอง

กลุ่มผู้เคยใช้บริการ
จำนวน
ร้อยละ
(คน)
1,359
55.29
542
22.05
194
7.89
596
24.25
27
1.10
67
2.73
1,502
61.11

กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ
รวม
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
(คน)
(คน)
966
27.24 2,325 38.73
421
11.87 963
16.04
221
6.23
415
6.91
308
8.69
904
15.06
16
0.45
43
0.72
46
1.30
113
1.88
1,045 29.47 2,547 42.42

381

15.50

103

2.90

484

8.06

179

7.28

121

3.41

300

5.00
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แหล่งข้อมูลข่าวสาร
6) โทรศัพท์ สายด่วนศาลปกครอง
1355
7) สื่อเรียนรู้ http://oer.learn.in.th
8) สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน QR Code
9) ผู้บริหาร/บุคลากรศาลปกครอง
10) การจัดฝึกอบรม สัมมนาของ
ศาลปกครอง
11) เยี่ยมชม/ศึกษาดูงานศาลปกครอง
12) โทรทัศน์
13) วิทยุ
14) หนังสือพิมพ์
15) สื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก ยูทูป ไลน์)
16) ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐ
อื่น
17) ญาติ/เพื่อน/คนรู้จัก
18) นิทรรศการของศาลปกครอง
19) สื่อ Infographic
20) สถาบันการศึกษา
21) สื่ออื่นๆ

กลุ่มผู้เคยใช้บริการ
จำนวน
ร้อยละ
(คน)
153
6.22

กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ
รวม
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
(คน)
(คน)
49
1.38
202
3.36

74
193
90
334

3.01
7.85
3.66
13.59

95
236
62
123

2.68
6.66
1.75
3.47

169
429
452
457

2.81
7.15
2.53
7.61

79
233
53
103
739
243

3.21
9.48
2.16
4.19
30.07
9.89

40
1,076
187
243
1,455
460

1.13
30.34
5.27
6.85
41.03
12.97

119
1,309
240
346
2,194
703

1.98
21.80
4.00
5.76
36.54
11.71

253
32
115
99
35

10.29
1.30
4.68
4.03
1.42

501
23
146
236
84

14.13
0.65
4.12
6.66
2.37

754
55
261
335
119

12.56
0.92
4.35
5.58
1.98

(2.2) ประเภทของข้อมูลข่าวสารที่กลุ่มตัวอย่างสนใจติดตามหรือต้องการสืบค้น
เกี่ยวกับศาลปกครอง ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างสนใจติดตามหรือต้องการสืบค้นเกี่ยวกับศาลปกครองมากที่สุด
3 ลำดั บ แรก ได้ แ ก่ (1) สาระน่ ารู้เกี่ ย วกั บ กฎหมายปกครอง (ร้อ ยละ 62.87 (2) สรุป ผลคดี ป กครอง
ที่น่าสนใจ (ร้อยละ 46.34) และ (3) ผลการพิจารณาพิพากษาคดี (ร้อยละ 43.05) ตามลำดับ
สำหรับกลุ่มที่เคยใช้บริการ ประเภทของข้อมูลข่าวสารที่กลุ่มตัวอย่างสนใจติดตาม
หรือต้องการสืบค้นเกี่ยวกับศาลปกครองมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ (1) สาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
(ร้อยละ 61.98) (2) สรุปผลคดีปกครองที่น่าสนใจ (ร้อยละ 57.65) และ (3) ผลการพิจารณาพิพากษาคดี
(ร้อยละ 56.63) (ตารางที่ 4.5)
ในส่วนของกลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการ ประเภทของข้อมูลข่าวสารที่กลุ่มตัวอย่างสนใจ
ติดตามหรือต้องการสืบค้นเกี่ยวกับศาลปกครองมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ (1) สาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ปกครอง (ร้อยละ 64.18) (2) สรุปผลคดีปกครองที่น่าสนใจ (ร้อยละ 38.49) และ (3) ผลการพิจารณา
พิพากษาคดี (ร้อยละ 33.64) (ตารางที่ 4.5)
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ตารางที่ 4.5 ประเภทของข้อมูลข่าวสารที่กลุ่มตัวอย่างสนใจติดตามหรือต้องการสืบค้น (ตอบได้มากกว่า
1 ข้อ)
ข้อมูลข่าวสาร
1) สาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
2) ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับ
ศาลปกครอง
3) ผลการพิจารณาพิพากษาคดี
4) สรุปผลคดีปกครองที่น่าสนใจ
5) แนววินิจฉัยคดีปกครองประเภท
ต่างๆ หรือคำวินิจฉัยคดีปกครอง
6) แนะนำหนังสือที่ศาลปกครอง
ได้จัดทำ
7) การจัดฝึกอบรม สัมมนา
8) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่
ศาลปกครองได้มสี ่วนร่วมหรือ
เข้าร่วมกิจกรรม
9) สมัครงาน/ฝึกงาน
10) นิทรรศการ
11) อื่นๆ

กลุ่มผู้เคยใช้บริการ
จำนวน ร้อยละ
(คน)
1,499 61.98
1,136 46.22

กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ
จำนวน ร้อยละ
(คน)
2,276 64.18
1,155 32.57

รวม
จำนวน
(คน)
3,775
2,291

ร้อยละ
62.87
38.16

1,392
1,417
1,284

56.63
57.65
52.24

1,193
1,365
825

33.64
38.49
23.27

2,585
2,782
2,109

43.05
46.34
35.13

342

13.91

250

7.05

592

9.86

552
216

22.46
8.79

349
418

9.84
11.79

901
634

15.01
10.56

148
69
22

6.02
2.81
0.90

494
176
15

13.93
4.96
0.42

642
245
37

10.69
4.08
0.62

(3) การใช้บริการด้านคดี
สอบถามเฉพาะในส่ วนของผู้ ที่ เคยใช้ บ ริก ารศาลปกครองจากกลุ่ ม ตั วอย่ าง จำนวน
2,458 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการศาลปกครอง เคยติดต่อศาลปกครองกลางมากที่สุด (ร้อยละ
47.76) รองลงมาได้แก่ ศาลปกครองในภูมิภาค (ร้อยละ 37.51) ศาลปกครองสูงสุด (ร้อยละ 10.05) และ
หน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดสำนักงานศาลปกครอง (ร้อยละ 4.68) ตามลำดับ (ตารางที่ 4.6)
ตารางที่ 4.6 จำนวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการ จำแนกตามหน่วยงานของศาลปกครองที่เคย
ติดต่อ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
หน่วยงาน
จำนวน
ร้อยละ
1) ศาลปกครองสูงสุด
247
10.05
2) ศาลปกครองกลาง
1,174
47.76
3) ศาลปกครองในภูมิภาค
922
37.51
4) หน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดสำนักงานศาล
115
4.68
ปกครอง
รวม
2,458
100
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สำหรับการใช้บริการด้านคดี กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการศาลปกครองส่วนใหญ่หรือ
ร้อยละ 28.97, 25.55 และ 24.65 ใกล้เคียงกัน เคยใช้บริการคดีในฐานะผู้รับมอบอำนาจ ผู้ถูกฟ้องคดี
และผู้ฟ้องคดีตามลำดับ โดยประเภทเรื่องที่เป็นคู่ กรณีในคดี 3 ลำดับแรก ได้แก่ (1) การละเมิดและรับผิด
อย่างอื่น (ร้อยละ 29.05) (2) การบริห ารงานบุ คคล วินั ย (ร้อยละ 23.64) และ (3) การพั สดุ สัญ ญา
ทางปกครอง (ร้อยละ 22.46) ในส่ วนของผลการพิ จารณาพิ พ ากษาคดีในคดี ที่ผ่านมานั้น กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 56.55 อยู่ในระหว่างพิจารณาคดี รองลงมาร้อยละ 34.09 ชนะคดี มีเพียงร้อยละ
9.36 ที่ แพ้ ค ดี ทั้ งนี้ นอกจากกลุ่ ม ตัวอย่างจะใช้บ ริการที่ เกี่ยวข้องกับ การฟ้ องคดีแล้ว ยังมีกลุ่ม ตัวอย่าง
ร้อ ยละ 62.45 ที่ เคยใช้บ ริการศาลปกครองในด้ านอื่น ๆ ซึ่ งส่วนใหญ่ เป็ น เรื่องเกี่ยวกับ การขอคัด สำเนา
(ตารางที่ 4.7)
ตารางที่ 4.7 การใช้บริการคดีของกลุ่มตัวอย่าง
การใช้บริการคดี
ฐานะในการใช้บริการคดี
1) ผู้ฟ้องคดี
2) ผู้ถูกฟ้องคดี
3) ทนายความ/ที่ปรึกษา
4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5) ผู้ร้องสอด
6) ผู้รับมอบอำนาจ
7) อื่น ๆ
8) ไม่ต้องการระบุ
รวม
ประเภทเรื่องที่เป็นคู่กรณีในคดี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) การบริหารงานบุคคล วินัย
2) การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
3) การพัสดุ สัญญาทางปกครอง
4) การควบคุมอาคาร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5) การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
6) การคมนาคม พาณิชย์ อุตสาหกรรม
7) การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน
8) ที่ดิน สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
9) วินัยการคลังและงบประมาณ
10) การละเมิดและรับผิดอย่างอื่น
11) อื่นๆ

กลุ่มผู้เคยใช้บริการ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
606
628
99
59
6
712
319
29
2458

24.65
25.55
4.03
2.40
0.24
28.97
12.98
1.18
100

581
104
552
239
48
50
314
356
67
714
237

23.64
4.23
22.46
9.72
1.95
2.03
12.77
14.48
2.73
29.05
9.64
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การใช้บริการคดี
ผลการพิจารณาพิพากษาคดีในคดีที่ผ่านมา
1) ชนะคดี
2) แพ้คดี
3) อยู่ระหว่างพิจารณาคดี
รวม
การใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่การฟ้องคดี
1) ไม่เคย
2) เคย
(2.1) การขอคัดสำเนา
(2.2) ขอข้อมูล
(2.3) ขอคำปรึกษา
(2.4) ขอใช้บริการห้องสมุด
(2.5) ศึกษาดูงาน
(2.6) อื่นๆ

รวม

กลุ่มผู้เคยใช้บริการ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
838
230
1,390
2,458

34.09
9.36
56.55
100

923
1,535

37.55
62.45

737
106
488
50
67
87

48.01
6.91
31.79
3.26
4.36
5.67

2,458

100

4.1.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อำนาจศาลและเขตอำนาจศาล รวมทั้ง
การดำเนินงานในมิติต่างๆ ของศาลปกครอง
จากการประเมินความรู้ความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่าง ทั้งกลุ่มผู้ใช้บริการและกลุ่มผู้ไม่เคยใช้
บริการ โดยวัดใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบทบาท ด้านโครงสร้าง ด้านอำนาจศาล ด้านเขตอำนาจศาล และด้าน
การดำเนินงานในมิติต่างๆ ได้ผลการประเมิน ดังนี้
(1) จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
โครงสร้าง อำนาจศาลและเขตอำนาจศาล รวมทั้งการดำเนินงานในมิติต่างๆ ของศาลปกครอง วิเคราะห์
จากประเด็ น คำถามทั้ ง 14 ข้ อ โดยแต่ ล ะคำถามมี ค ำตอบให้ เลื อ กตอบ 3 ข้ อ คื อ “ใช่ ” “ไม่ ใช่ ” และ
“ไม่ทราบ” ทั้งนี้คำตอบที่ถูกต้องของทุกข้อคือ “ใช่” ดังนั้นข้อใดที่มีผู้ตอบ “ใช่” แสดงว่าเข้าใจในประเด็นนั้น
ถูกต้อง
(1.1) ภาพรวม
(1.1.1) ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจมากที่สุด 3 ลำดับแรก
ได้แก่ (๑) ศาลปกครองมีหน้าที่พิพากษาคดีปกครองและปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและ
ประโยชน์สาธารณะ (ร้อยละ 82.21) (2) ศาลปกครองตัดสินคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่าง
อื่นของหน่ วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐ อั นเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่ งทาง
ปกครอง หรือคำสั่งอื่น (ร้อยละ 74.85) และ (3) ศาลปกครองใช้วิธีพิจารณา และการสืบพยานหลักฐาน
ในระบบ “ไต่สวน” เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง (ร้อยละ 69.52) (ตารางที่ 4.8)
(1.1.2) ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนมากที่สุด
3 ลำดั บ แรก ได้ แ ก่ (๑) ศาลปกครองเป็ น หน่ ว ยงานที่ ไม่ ได้ สั ง กั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม (ร้ อ ยละ 21.84)
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(2) ศาลปกครองสูงสุดมีที่กรุงเทพฯแห่งเดียว สามารถรับฟ้องได้ในคดีที่กฎหมายบัญญัติให้อยู่ในเขตอำนาจ
(ร้อยละ 11.91) และ (3) ศาลปกครองไม่ได้มีในทุกจังหวัด (ร้อยละ 11.04) (ตารางที่ 4.8)
(1.1.3) ประเด็ น ที่ ก ลุ่ ม ตั วอย่ างไม่ ท ราบมากที่ สุ ด 3 ลำดั บ แรก ได้ แก่
(1) ศาลปกครองจัดให้ มี การไกล่ เกลี่ ยข้อพิ พาทในคดีปกครองโดยความสมัครใจของคู่ กรณี (ร้อยละ 31.91)
(2) ศาลปกครองสู งสุดมี ที่ กรุงเทพฯแห่ งเดี ยว สามารถรับฟ้ องได้ในคดีที่ กฎหมายบั ญญั ติให้ อยู่ในเขตอำนาจ
(ร้อยละ 31.33) และ (3) การยื่นฟ้องคดีของศาลปกครองชั้นต้นให้ยื่นฟ้องต่อศาลที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาหรือที่
มูลคดีเกิดขึ้น (ร้อยละ 29.06) (ตารางที่ 4.8)
ตารางที่ 4.8 ความรู้ ความเข้าใจ ของกลุ่มผู้เคยใช้บริการที่เกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อำนาจศาล และ
เขตอำนาจศาล รวมทั้งการดำเนินงานในมิติต่างๆ ของศาลปกครอง (ภาพรวม)
ประเด็นคำถาม

ความรู้ความเข้าใจ
ใช่
ไม่ใช่ ไม่ทราบ
N (%) N (%) N (%)

รวม
N (%)

853
(14.21)

6,004
(100)

1,428
(23.78)

6,004
(100)

1,677
(50.23) (21.84) (27.93)
4,173
453
1,378
(69.50) (7.54) (22.95)
3,836
663
1,505
(63.89) (11.04) (25.07)

6,004
(100)
6,004
(100)
6,004
(100)

4,108
(68.42)
4,494
(74.85)

508
(8.46)
176
(2.93)

1,388
(23.12)
1,334
(22.22)

6,004
(100)
6,004
(100)

3,990
(66.46)
3,785
(63.04)

406
(6.76)
529
(8.81)

1,608
(26.78)
1,690
(28.15)

6,004
(100)
6,004
(100)

3,408
715
1,881
(56.76) (11.91) (31.33)

6,004
(100)

ด้านบทบาท
4,936
215
1) ศาลปกครองมีหน้าที่พิพากษาคดีปกครองและปกป้อง
(82.21) (3.58)
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและประโยชน์
สาธารณะ
2) ศาลปกครองมีหน้าที่วางหลักปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อ 4,014 562
(66.86) (9.36)
ป้องกันและลดการเกิดคดีปกครอง
ด้านโครงสร้าง
3,016 1,311
3) ศาลปกครองเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงยุติธรรม
4) ศาลปกครองมี 2 ชั้นศาล คือ ศาลปกครองชัน้ ต้น และ
ศาลปกครองสูงสุด
5) ศาลปกครองไม่ได้มีในทุกจังหวัด
ด้านอำนาจศาล
6) ศาลปกครองตัดสินคดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน
หรือระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง
7) ศาลปกครองตัดสินคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความ
รับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่ง
ทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น
8) คดีที่เกี่ยวกับวินยั ทหารไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง
9) ศาลปกครองตัดสินคดีเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายกำหนด หรือปฏิบัตหิ น้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
ด้านเขตอำนาจศาล
10) ศาลปกครองสูงสุดมีที่กรุงเทพฯแห่งเดียว สามารถรับฟ้องได้
ในคดีทกี่ ฎหมายบัญญัติให้อยู่ในเขตอำนาจ
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ประเด็นคำถาม
11) การยื่นฟ้องคดีของศาลปกครองชั้นต้นให้ยื่นฟ้องต่อศาล
ที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมลิ ำเนาหรือที่มูลคดีเกิดขึ้น
ด้านการดำเนินงานในมิติต่างๆ
12) การยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง ดำเนินการได้หลายวิธี เช่น
ยื่นฟ้องด้วยตนเอง ยื่นฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และยื่นฟ้อง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-litigation Portal)
13) ศาลปกครองใช้วิธีพิจารณา และการสืบพยานหลักฐาน
ในระบบ “ไต่สวน” เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง
14) ศาลปกครองจัดให้มีการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทในคดีปกครอง
โดยความสมัครใจของคู่กรณี

ความรู้ความเข้าใจ
ใช่
ไม่ใช่ ไม่ทราบ
N (%) N (%) N (%)

รวม
N (%)

3,836
(63.89)

423
(7.05)

1,745
(29.06)

6,004
(100)

4,042
(67.32)

230
(3.83)

1,732
(28.85)

6,004
(100)

4,174
(69.52)
3,625
(60.38)

226
(3.76)
463
(7.71)

1,604
(26.72)
1,916
(31.91)

6,004
(100)
6,004
(100)

(1.2) กลุ่มผู้เคยใช้บริการ
(1.2.1) ประเด็ น ที่ กลุ่ ม ผู้ เคยใช้ บ ริ การมี ความรู้ มี ค วามเข้ าใจมากที่ สุ ด
3 ลำดับแรก ได้แก่ (1) ศาลปกครองมีหน้าที่พิพากษาคดีปกครองและปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนและประโยชน์สาธารณะ (ร้อยละ 87.55) (2) ศาลปกครองตัดสินคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือ
ความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจาก
กฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น (ร้อยละ 85.03) และ (3) การยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง ดำเนินการได้
หลายวิธี เช่น ยื่นฟ้องด้วยตนเอง ยื่นฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-litigation
Portal) (ร้อยละ 82.10) (ตารางที่ 4.9)
(1.2.2) ประเด็นที่กลุ่มผู้เคยใช้บริการมีความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมาก
ที่ สุด 3 ลำดั บแรก ได้ แก่ (๑) ศาลปกครองเป็ นหน่ วยงานที่ ไม่ได้สังกั ดกระทรวงยุติ ธรรม (ร้อยละ 19.08)
(2) ศาลปกครองมีหน้าที่วางหลักปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อป้องกันและลดการเกิดคดีปกครอง (ร้อยละ
10.82) และ (๓) ศาลปกครองสูงสุดมีที่กรุงเทพฯแห่งเดียว สามารถรับฟ้องได้ในคดีที่กฎหมายบัญญัติให้อยู่ใน
เขตอำนาจ (ร้อยละ 8.95) ตามลำดับ (ตารางที่ 4.9)
(1.2.3) ประเด็นที่กลุ่มผู้เคยใช้บริการไม่ทราบมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่
(๑) ศาลปกครองจัดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองโดยความสมัครใจของคู่กรณี (ร้อยละ 21.36)
(2) ศาลปกครองเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงยุติธรรม (ร้อยละ 20.14) และ (๓) ศาลปกครองสูงสุดมีที่
กรุงเทพฯแห่งเดียว สามารถรับฟ้องได้ในคดีที่กฎหมายบัญญัติให้อยู่ในเขตอำนาจ (ร้อยละ 18.59) ตามลำดับ
(ตารางที่ 4.9)
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ตารางที่ 4.9 ความรู้ ความเข้าใจ ของกลุ่มผู้ เคยใช้บริการที่ เกี่ยวกับ บทบาท โครงสร้าง อำนาจศาลและ
เขตอำนาจศาล รวมทั้งการดำเนินงานในมิติต่างๆ ของศาลปกครอง (กลุ่มผู้เคยใช้บริการ)
ประเด็นคำถาม
ด้านบทบาท
1) ศาลปกครองมีหน้าที่พิพากษาคดีปกครองและปกป้อง
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและประโยชน์
สาธารณะ
2) ศาลปกครองมีหน้าที่วางหลักปฏิบัติราชการทางปกครอง
เพื่อป้องกันและลดการเกิดคดีปกครอง
ด้านโครงสร้าง
3) ศาลปกครองเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงยุติธรรม
4) ศาลปกครองมี 2 ชั้นศาล คือ ศาลปกครองชัน้ ต้น และ
ศาลปกครองสูงสุด
5) ศาลปกครองไม่ได้มีในทุกจังหวัด
ด้านอำนาจศาล
6) ศาลปกครองตัดสินคดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน
หรือระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง
7) ศาลปกครองตัดสินคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความ
รับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่ง
ทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น
8) คดีที่เกี่ยวกับวินยั ทหารไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง
9) ศาลปกครองตัดสินคดีเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายกำหนด หรือปฏิบัตหิ น้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
ด้านเขตอำนาจศาล
10) ศาลปกครองสูงสุดมีที่กรุงเทพฯแห่งเดียว สามารถรับฟ้องได้
ในคดีทกี่ ฎหมายบัญญัติให้อยู่ในเขตอำนาจ
11) การยื่นฟ้องคดีของศาลปกครองชั้นต้นให้ยื่นฟ้องต่อศาล
ที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมลิ ำเนาหรือที่มูลคดีเกิดขึ้น
ด้านการดำเนินงานในมิติต่างๆ
12) การยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง ดำเนินการได้หลายวิธี เช่น
ยื่นฟ้องด้วยตนเอง ยื่นฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และยื่นฟ้อง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-litigation Portal)
13) ศาลปกครองใช้วิธีพิจารณา และการสืบพยานหลักฐาน
ในระบบ “ไต่สวน” เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง
14) ศาลปกครองจัดให้มีการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทในคดีปกครอง
โดยความสมัครใจของคู่กรณี

ความรู้ความเข้าใจ
ใช่
ไม่ใช่ ไม่ทราบ
N (%) N (%) N (%)

รวม
N (%)

2,152
(87.55)

242
(9.85)

2,458
(100)

1,765
266
427
(71.81) (10.82) (17.37)

2,458
(100)

1,494
469
495
(20.14) (19.08) (20.14)
1,971
153
334
(80.19) (6.22) (13.59)
1,904
124
430
(77.46) (5.04) (17.49)

2,458
(100)
2,458
(100)
2,458
(100)

1,989
(80.92)
2,090
(85.03)

138
(5.61)
52
(2.12)

331
(13.47)
316
(12.86)

2,458
(100)
2,458
(100)

1,889
(76.85)
1,885
(76.69)

121
(4.92)
160
(6.51)

448
(18.23)
413
(16.80)

2,458
(100)
2,458
(100)

1,781
(72.46)
1,879
(76.44)

220
(8.95)
179
(7.28)

457
(18.59)
400
(16.27)

2,458
(100)
2,458
(100)

2,018
(82.10)

54
(2.20)

386
(15.70)

2,458
(100)

1,991
(81.00)
1,736
(70.63)

97
(3.95)
197
(8.01)

370
(15.05)
525
(21.36)

2,458
(100)
2,458
(100)

64
(2.60)
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(1.3) กลุ่มทีไ่ ม่เคยใช้บริการ
(1.3.1) ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้บริการมีความรู้ มีความเข้าใจ
มากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ (1) ศาลปกครองมีหน้าที่พิพากษาคดีปกครองและปกป้องคุ้มครองสิทธิและ
เสรี ภ าพของประชาชนและประโยชน์ ส าธารณะ (ร้ อ ยละ 78.51) (2) ศาลปกครองตั ด สิ น คดี เกี่ ย วกั บ
การกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจ
ตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น (ร้อยละ 67.79) และ (3) ศาลปกครองมีหน้าที่
วางหลักปฏิ บัติราชการทางปกครองเพื่ อป้องกันและลดการเกิดคดีปกครอง (ร้อยละ 63.42) ตามลำดับ
(ตารางที่ 4.10)
(1.3.2) ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนมากที่สุด
3 ลำดั บ แรก ได้ แ ก่ (1) ศาลปกครองเป็ น หน่ ว ยงานที่ ไม่ ได้ สั ง กั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม (ร้ อ ยละ 23.75)
(2) ศาลปกครองไม่ได้มีในทุกจังหวัด (ร้อยละ 15.20) และ (3) ศาลปกครองสูงสุดมีที่กรุงเทพฯแห่งเดียว
สามารถรับฟ้องได้ในคดีที่กฎหมายบัญ ญัติให้อยู่ในเขตอำนาจ (ร้อยละ 13.96) ตามลำดับ (ตารางที่ 4.10)
(1.3.3) ประเด็ นที่ กลุ่ มตั วอย่ างไม่ ทราบมากที่ สุ ด 3 ลำดั บแรก ได้ แก่
(๑) ศาลปกครองสูงสุดมีที่กรุงเทพฯแห่งเดียว สามารถรับฟ้องได้ในคดีที่กฎหมายบัญญัติให้อยู่ในเขตอำนาจ
(ร้อยละ 40.16) (2) ศาลปกครองจัดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองโดยความสมัครใจของคู่กรณี
(ร้อยละ 39.23) และ (๓) การยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง ดำเนินการได้หลายวิธี เช่น ยื่นฟ้องด้วยตนเอง ยื่นฟ้อง
ทางไปรษณี ย์ลงทะเบี ยน และยื่นฟ้ องทางอิ เล็กทรอนิ กส์ (e-litigation Portal) (ร้อยละ 37.96) ตามลำดั บ
(ตารางที่ 4.10)
ตารางที่ 4.10 ความรู้ ความเข้าใจ ของกลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการที่เกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อำนาจศาล และ
เขตอำนาจศาล รวมทั้งการดำเนินงานในมิติต่างๆ ของศาลปกครอง (กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ)
ด้าน

ด้านบทบาท
1) ศาลปกครองมีหน้าที่พิพากษาคดีปกครองและปกป้อง
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและประโยชน์
สาธารณะ
2) ศาลปกครองมีหน้าที่วางหลักปฏิบัติราชการทางปกครอง
เพื่อป้องกันและลดการเกิดคดีปกครอง
ด้านโครงสร้าง
3) ศาลปกครองเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงยุติธรรม
4) ศาลปกครองมี 2 ชั้นศาล คือ ศาลปกครองชัน้ ต้น และ
ศาลปกครองสูงสุด
5) ศาลปกครองไม่ได้มีในทุกจังหวัด
ด้านอำนาจศาล
6) ศาลปกครองตัดสินคดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน
หรือระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง

ความรู้ ความเข้าใจ
ใช่
ไม่ใช่ ไม่ทราบ
N (%) N (%) N (%)

รวม
N (%)

2,784
(78.51)

151
(4.26)

611
(17.23)

3,546
(100)

2,249
(63.42)

296
(8.35)

1,001
(28.23)

3,546
(100)

1,522
842
1,182
(42.92) (23.75) (33.33)
2,202
300
1,044
(62.10) (8.46) (29.44)
1,932
539
1,075
(54.48) (15.20) (30.32)

3,546
(100)
3,546
(100)
3,546
(100)

2,119
370
1,057
(59.76) (10.43) (29.81)

3,546
(100)
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ความรู้ ความเข้าใจ
ใช่
ไม่ใช่ ไม่ทราบ
N (%) N (%) N (%)
2,404
124
1,018
(67.79) (3.50) (28.71)

3,546
(100)

2,101
285
1,160
(59.25) (8.04) (32.71)
1,900
369
1,277
9) ศาลปกครองตัดสินคดีเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายกำหนด หรือปฏิบัตหิ น้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (53.58) (10.41) (36.01)

3,546
(100)
3,546
(100)

ด้าน

7) ศาลปกครองตัดสินคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความ
รับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่ง
ทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น
8) คดีที่เกี่ยวกับวินยั ทหารไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง

ด้านเขตอำนาจศาล
10) ศาลปกครองสูงสุดมีที่กรุงเทพฯแห่งเดียว สามารถรับฟ้องได้
ในคดีทกี่ ฎหมายบัญญัติให้อยู่ในเขตอำนาจ
11) การยื่นฟ้องคดีของศาลปกครองชั้นต้นให้ยื่นฟ้องต่อศาล
ที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมลิ ำเนาหรือที่มูลคดีเกิดขึ้น
ด้านการดำเนินงานในมิติต่างๆ
12) การยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง ดำเนินการได้หลายวิธี เช่น
ยื่นฟ้องด้วยตนเอง ยื่นฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และยื่นฟ้อง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-litigation Portal)
13) ศาลปกครองใช้วิธีพิจารณา และการสืบพยานหลักฐาน
ในระบบ “ไต่สวน” เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง
14) ศาลปกครองจัดให้มีการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทในคดีปกครอง
โดยความสมัครใจของคู่กรณี

รวม
N (%)

1,627
495
1,424
(45.88) (13.96) (40.16)
1,957
244
1,345
(55.19) (6.88) (37.93)

3,546
(100)
3,546
(100)

2,024
(57.08)

176
(4.96)

1,346
(37.96)

3,546
(100)

2,183
(61.56)
1,889
(53.27)

129
(3.64)
266
(7.50)

1,234
(34.80)
1,391
(39.23)

3,546
(100)
3,546
(100)

(2) ร้อยละของประชาชนที่มี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และการอำนวย
ความยุติธรรมของศาลปกครอง
ตามแผนแม่ บ ทศาลปกครองกลางระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้ า นที่ 2
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม ตัวชี้วัดร้อยละของประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง กำหนดเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คือ ร้อยละ 80
ทั้งนี้ ประเด็นคำถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจทั้ง 14 ข้อ มีการวัดโดยให้เลือกตอบ 3 คำตอบ คือ “ ใช่”
“ไม่ใช่” และ “ไม่ทราบ” หากผู้ตอบมีความรู้ความเข้าใจฯ สามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้องให้ 1 คะแนน
หากไม่สามารถตอบได้ถูกต้องให้ 0 คะแนน เมื่อรวมคะแนนและหาค่าเฉลี่ยแล้ว จะให้ คะแนนเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่างโดยแปรระดับความรู้ความเข้าใจเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับน้ อย ปานกลาง และมาก โดยใช้สูตร
การคำนวณ ดังนี้
อันตรภาคชั้น =

คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ำสุด
จำนวนชั้นที่ต้องการ
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ได้ เกณฑ์ ในการแบ่ งความรู้ค วามเข้ าใจดั งนี้ ระดั บ น้ อ ย (0.00 - 0.33 คะแนน) ระดั บ
ปานกลาง (0.34 - 0.66 คะแนน) และระดับมาก (0.67 - 1.00 คะแนน) (ตารางที่ 4.11 และ 4.12)
ผลการศึกษาพบว่า
(2.1) ภาพรวม ในภาพรวมกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเกื อ บทั้ ง หมดหรื อ ร้ อ ยละ 91.48
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองอยู่ในระดับมาก
รองลงมาร้ อ ยละ 7.25 มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจฯ อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง มี เพี ย งร้ อ ยละ 1.27 เท่ า นั้ น
ที่มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับน้อย (ตารางที่ 4.11)
(2.2) กลุ่มผู้เคยใช้บริการ กลุ่มผู้เคยใช้บริการเกือบทั้งหมดหรือร้อยละ 95.47
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่ และการอำนวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครองอยู่ ใ น
ระดับมาก รองลงมาร้อยละ 2.87 มีความรู้ความเข้าใจฯ อยู่ในระดับปานกลาง มีเพียงร้อยละ 0.65 ที่มี
ความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับน้อย (ตารางที่ 4.11)
(2.3) กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการส่วนใหญ่หรือร้อยละ 87.87
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองอยู่ในระดับมาก
รองลงมาเกือบหนึ่งในสามหรือร้อยละ 10.39 มีความรู้ความเข้าใจฯ อยู่ในระดับปานกลาง และมีถึงร้อยละ
1.72 ที่มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับน้อย (ตารางที่ 4.11)
ตารางที่ 4.11 ระดับความรู้ความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการอำนวยความยุติธรรม
ของศาลปกครองตามเกณฑ์ที่กำหนดในตัวชี้วัด
ระดับความรู้
กลุ่มผู้เคยใช้บริการ
กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ
ภาพรวม
ความเข้าใจ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
น้อย
15
0.65
55
1.72
70
1.27
ปานกลาง
66
2.87
332
10.39
398
7.25
มาก
2,215
95.47
2,808
87.89
5,023
91.48
รวม
2,296
100
3,195
100
5,491
100
หมายเหตุ: ไม่นับรวมกลุ่มที่ตอบว่าไม่ทราบ
ทั้ งนี้ เมื่ อ พิ จ ารณาจากร้อ ยละของประชาชนเฉพาะกลุ่ ม ที่ มี ค วามรู้ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บ
บทบาทหน้าที่ และการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองระดับปานกลางและมากพบว่า ในภาพรวม
กลุ่มประชาชนมีความรู้ความใจถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
เท่ ากั บ ร้อ ยละ 98.73 โดยกลุ่ ม ผู้ เคยใช้ บ ริก ารมี ค วามรู้ค วามเข้ า ใจถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ าที่ แ ละ
การอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองเท่ากับร้อยละ 99.35 ส่วนกลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการมีความรู้ความ
เข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองร้อยละ 98.28
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ตารางที่ 4.12 ร้อยละของประชาชนที่ มี ค วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทหน้ าที่ และการอำนวยความ
ยุติธรรมของศาลปกครองตามตัวชี้วัด
ความรู้ความเข้าใจ
กลุ่มผู้เคยใช้บริการ กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ
ภาพรวม
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มีความรู้ความเข้าใจคลาดเคลือ่ น
15
0.65
55
1.72
70
1.27
มีความรู้ความเข้าใจถูกต้อง
2,281 99.35 3,140 98.28 5,421 98.73
รวม
2,296 100
3,195
100 5,491 100
(3) ข้อเสนอแนะต่อการให้ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครอง มากที่สุด 3 ลำดับ
แรก ได้แก่ (1) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทำความรู้จักศาลปกครองมากขึ้น กระจายความรู้สู่ทุกภาคส่วน
โดยการเผยแพร่ผ่ านสื่ อในรูปแบบต่ างๆ ทั้ งสื่ อออนไลน์ ในเพลตฟอร์ม Facebook Line YouTube เว็บไซต์
E-book infographic สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือเวียนตามหน่วยงานต่างๆ วารสาร จัดทำสมุดคู่มือฉบับพกพา สื่อมวลชน
กระจายเสียง โทรทัศน์ วิทยุ เสียงตามสาย ถ่ายทอดสดคดีสำคัญ หรือการลงพื้นที่พบปะ อบรม จัดนิทรรศการ
ใช้ช่องทาง NBT หรือสอดแทรกความรู้เข้าไปในหลักสูตรพื้นฐานของโรงเรียน (ร้อยละ 62.24) (2) เนื้อหาควรมี
ความกระชับ ใช้ภาษาที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ มีความชัดเจน และการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานที่มีความ
ยุติธรรม เท่าเทียม เที่ยงตรง ไม่ถูกแทรกแซงจากนักการเมือง (ร้อยละ 6.12) และ (3) การให้ความรู้เกี่ยวกับกลไก
ที่ทำให้เกิดความรวดเร็วในการดำเนินงาน (ร้อยละ 5.83) ตามลำดับ (ตารางที่ 4.13)
ตารางที่ 4.13 ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการให้ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครอง
หัวข้อ
1)

2)
3)

การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทำ
ความรู้จักศาลปกครองมากขึ้น
กระจายความรู้สู่ทุกภาคส่วน
โดยการเผยแพร่ผ่านสื่อในรูปแบบ
ต่าง ๆ ทั้งสื่อออนไลน์ ในเพลตฟอร์ม
Facebook Line YouTube เว็บไซต์
E-book infographic สื่อสิ่งพิมพ์
หนังสือเวียนตามหน่วยงานต่าง ๆ
วารสาร จัดทำสมุดคู่มือฉบับพกพา
สื่อมวลชนกระจายเสียง โทรทัศน์
วิทยุ เสียงตามสาย ถ่ายทอดสดคดี
สำคัญ หรือการลงพื้นที่พบปะ อบรม
จัดนิทรรศการ ใช้ช่องทาง NBT
หรือสอดแทรกความรู้เข้าไปใน
หลักสูตรพื้นฐานของโรงเรียน
เนื้อหาควรมีความกระชับ ใช้ภาษาทีง่ ่าย
ต่อการทำความเข้าใจ มีความชัดเจน
การให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน
ที่มีความยุติธรรม เท่าเทียม เที่ยงตรง
ไม่ถูกแทรกแซงจากนักการเมือง

กลุ่มผู้เคยใช้บริการ
จำนวน ร้อยละ
138
49.64

กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ
จำนวน
ร้อยละ
289
70.83

รวม
จำนวน
427

ร้อยละ
62.24

14

5.04

28

6.86

42

6.12

23

8.27

19

4.66

42

6.12
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หัวข้อ
4)

การให้ความรู้เกี่ยวกับกลไกที่ทำให้
เกิดความรวดเร็วในการดำเนินงาน
5) เน้นการเข้าถึงความรู้ ติดต่อสื่อสาร
กับองค์กร ขยายการเรียนรู้สู่ภูมิภาค
มีสายด่วน มีไลน์ปรึกษา
6) การให้ความรู้กับประชาชนโดยตรง
7) การความรู้เกี่ยวกับวิธีการที่ทำ
อย่างไรไม่ให้ขึ้นศาลปกครอง
8) การให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และภารกิจ รวมถึงขอบเขตอำนาจ
ของศาลปกครอง
9) การให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการรับ
บริการ วิธีการนำนำคดีเข้าสู่
กระบวนการของศาล มีเจ้าหน้าที่ให้
คำแนะนำ
10) ยกคดีตัวอย่างโดยไม่เปิดเผยนาม
โจทก์จำเลย ต้องการทราบว่ากรณี
ใดบ้างที่ขึ้นศาลปกครอง
11) มีพนักงานคดีปกครองให้ความรู้
เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยผู้ฟ้องคดีก่อน
ยื่นคำฟ้อง เพื่อป้องกันไม่ให้คดีเข้าสู่
ศาลโดยไม่จำเป็น
12) การให้ความรู้เรื่องสิทธิสตรี สิทธิขั้น
พื้นฐานของประชาชน
รวม

กลุ่มผู้เคยใช้บริการ
จำนวน ร้อยละ
33
11.87

กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ
จำนวน
ร้อยละ
7
1.72

รวม
จำนวน
40

ร้อยละ
5.83

8

2.88

22

5.39

30

4.37

16
15

5.76
5.40

8
9

1.96
2.21

24
24

3.50
3.50

9

3.24

13

3.19

22

3.21

17

6.12

5

1.23

22

3.21

3

1.08

5

1.23

8

1.17

2

0.72

1

0.25

3

0.44

0

0.00

2

0.49

2

0.29

278

100

408

100

686

100

4.1.3 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง (สำรวจเฉพาะผู้เคยใช้บริการ
ศาลปกครอง)
สำหรับการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ที่เคยใช้บริการศาลปกครอง จำนวน 2,458 คน
เป็น การประเมิ น ใน 5 มิ ติ ได้แ ก่ (๑) มิ ติด้านเจ้าหน้าที่ (๒) มิติด้านกระบวนการ/ขั้น ตอนการปฏิบั ติงาน
(๓) มิติด้านช่องทางการสื่อสาร (๔) มิติด้านบริการ และ(๕) มิติด้านระบบสารสนเทศ ผลการประเมินพบว่า
(1) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่ใช้บริการศาลปกครอง
(1.1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานศาลปกครอง ในภาพรวมกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้บริการศาลปกครองมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครองในด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในระดับ “พอใจมากที่สุด” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.38) และมีความพึงพอใจมากที่สุดในทุกประเด็น
โดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน (ค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.41) รองลงมาได้แก่ ความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการให้บริการ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.38) ความเอา
ใจใส่และมีจิตใจบริการ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.36) และมีความรู้ที่ถูกต้องและสามารถอธิบายให้เข้าใจได้อย่าง
ชัดเจน (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.34) ตามลำดับ (ตารางที่ 4.14)
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ตารางที่ 4.14 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครองของผู้เคยใช้บริการศาลปกครอง
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานศาลปกครอง
ประเด็น
1. ความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติงาน (n = 2,172)
2. ความเสมอภาคเท่าเทียมกันใน
การให้บริการ (n = 2,195)
3. ความเอาใจใส่และมีจิตใจบริการ
(n = 2,203)
4. มีความรู้ที่ถูกต้องและสามารถ
อธิบายให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน
(n = 2,197)

มากที่สุด
N(%)
1,013
(46.64)
985
(44.87)
971
(44.08)
932
(42.42)
รวม

ระดับความพึงพอใจ
มาก
น้อย
น้อย
N(%)
N(%)
ทีส่ ดุ
N(%)
1,088
44
10
(50.09) (2.03) (0.46)
1,105
76
17
(50.34) (3.46) (0.77)
1,090
116
15
(49.48) (5.27) (0.68)
1,115
127
10
(50.75) (5.78) (0.46)

ไม่พึง
พอใจ
N(%)
17
(0.78)
12
(0.55)
11
(0.50)
13
(0.59)

Mean
(S.D.)
3.41
(0.636)
3.38
(0.646)
3.36
(0.660)
3.34
(0.662)
3.38
(0.593)

ระดับ
ความ
พึง
พอใจ1
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

(1.2) ด้ า นกระบวนการ/ขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก าร ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารศาลปกครองมี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการศาลปกครอง ในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการอยู่ในระดับ
“พอใจมากที่สุด” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.21) และพอใจมากที่สุดในทุกประเด็น ยกเว้นด้านการให้บริการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่เหมาะสม โดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ความเหมาะสมของ
การปรับรูปแบบการให้บริการในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.25)
ขั้ นตอนการให้ บริ การไม่ ยุ่ งยากซั บซ้ อน (ค่ าคะแนนเฉลี่ ย 3.23) และการให้ บ ริ ก ารเป็ น ไปตามระยะเวลา
ที่เหมาะสม (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.12) ตามลำดับ (ตารางที่ 4.15)

1

เกณฑ์ การแปลผลระดับ ความพึงพอใจฯ ค่ าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 0.00 – 0.80 คะแนนหมายถึง มีความไม่พึงพอใจ
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 0.81 – 1.60 คะแนนหมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.61 – 2.40
คะแนนหมายถึง มี ค วามพึ งพอใจน้ อ ย ค่ าคะแนนเฉลี่ ยระหว่า ง 2.41 – 3.20 คะแนน หมายถึง มี ค วามพึ งพอใจมาก
และค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.21 – 4.00 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
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ตารางที่ 4.15 ระดั บ ความพึ งพอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริก ารของศาลปกครองของกลุ่ ม ผู้ เคยใช้ บ ริก าร
ศาลปกครอง ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
ประเด็น
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน (n = 2,234)
2. การให้บริการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสม
(n = 2,236)
3. ความเหมาะสมของการปรับ
รูปแบบการให้บริการใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
(n = 2,162)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
พึงพอใจ

799
(35.77)
739
(33.05)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
น้อย
น้อย
ไม่พึง
N(%)
N(%)
ทีส่ ดุ
พอใจ
N(%) N(%)
1,208
187
21
19
(54.07) (8.37) (0.94) (0.85)
1,166
245
36
50
(52.15) (10.96) (1.61) (2.24)

3.23
(0.709)
3.12
(0.831)

มากที่สุด

772
(35.71)

1,222
(56.52)

3.25
(0.690)

มากที่สุด

3.21
(0.658)

มากที่สุด

มากที่สุด
N(%)

122
(5.64)

29
17
(1.34) (0.79)

รวม

มาก

(1.3) ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร กลุ่มผู้ใช้บริการความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการของศาลปกครองของผู้ที่ใช้บริการศาลปกครอง ด้านช่องทางการติดต่ อสื่อสารในระดับ “พอใจ
มากที่สุด” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.21) ทั้งนี้ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ความหลากหลายของ
ช่องทางรับรู้ข้อมูล เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ยูทูป ไลน์ แอปพลิเคชัน ศูนย์บริการประชาชน เป็นต้น (ค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.24) รองลงมา ได้แก่ ความสะดวกในการเข้าถึงช่องทางในการสอบถามข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เช่น สายด่วน 1355 ศูนย์บริการประชาชน เฟซบุ๊ก เป็นต้น (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.19) ความสะดวกในการ
เข้าถึงช่องทางการรับ แจ้งเรื่องร้องทุ กข์ร้องเรียนทางเว็บไซต์ศาลปกครอง (ค่ าคะแนนเฉลี่ย 3.17) และ
ความรวดเร็วในการตอบคำถามของเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางต่างๆ และความถูกต้องของข้อมูลที่ ได้จากเจ้าหน้าที่
(ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.15) ตามลำดับ (ตารางที่ 4.16)
ตารางที่ 4.16 ระดั บ ความพึ งพอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริก ารของศาลปกครองของกลุ่ ม ผู้ เคยใช้ บ ริก าร
ศาลปกครอง ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ประเด็น
1) ความหลากหลายของ
ช่องทางรับรู้ข้อมูล เช่น
เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ยูทูป ไลน์
แอปพลิเคชัน ศูนย์บริการ
ประชาชน เป็นต้น
(n = 2,237)

มากที่สุด
N(%)
842
(37.64)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
น้อย
น้อย
N(%)
N(%)
ทีส่ ดุ
N(%)
1,138
216
32
(50.87) (9.66) (1.43)

ไม่พึง
พอใจ
N(%)
9
(0.40)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
พึงพอใจ

3.24
(0.714)

มากที่สุด
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ประเด็น
2) ความสะดวกในการเข้าถึง
ช่องทางในการสอบถาม
ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เช่น สายด่วน
1355 ศูนย์บริการ
ประชาชน เฟซบุก๊ เป็นต้น
(n = 2,118)
3) ความสะดวกในการเข้าถึง
ช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้อง
ทุกข์ร้องเรียนทางเว็บไซต์
ศาลปกครอง (n = 2,059)
4) ความรวดเร็วในการตอบ
คำถามของเจ้าหน้าที่ผ่าน
ช่องทางต่างๆ และ
ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้
จากเจ้าหน้าที่
(n = 2,140)

731
(34.51)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
น้อย
น้อย
N(%)
N(%)
ทีส่ ดุ
N(%)
1,118
217
40
(52.79) (10.25) (1.89)

713
(34.63)

1,049
(50.95)

242
(11.75)

709
(33.13)

1,111
(51.92)

268
(12.52)

มากที่สุด
N(%)

รวม

ไม่พึง
พอใจ
N(%)
12
(0.57)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
พึงพอใจ

3.19
(0.734)

มาก

48
(2.33)

7
(0.34)

3.17
(0.747)

มาก

41
(1.92)

11
(0.1)

3.15
(0.746)

มาก

3.21
(0.653)

มากที่สุด

(1.4) ด้านบริการ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อคุณ ภาพการให้บริการ
ของศาลปกครองในด้านบริการอยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.22) ทั้งนี้ประเด็นที่มีความ
พึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ การรับคำฟ้อง (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.28) รองลงมา ได้แก่ การคัดสำเนาคำพิพากษา/
คำสั่ง (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.26) การรับชำระค่าธรรมเนียมศาล (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.23) การให้คำปรึกษาและ
บริการข้อมูลด้านคดีปกครอง (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.22) การเผยแพร่คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองให้
สาธารณชนได้รับทราบ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.13) การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครอง ขั้นตอนและ
กระบวนวิธีพิจารณาคดีในศาลปกครอง (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.12) และ การติดตามความเคลื่อนไหวของคดี
ปกครอง (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.09) ตามลำดับ (ตารางที่ 4.17)
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ตารางที่ 4.17 ระดั บ ความพึ งพอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริก ารของศาลปกครองของกลุ่ ม ผู้ เคยใช้ บ ริก าร
ศาลปกครอง ด้านบริการ
ประเด็น
1) การรับคำฟ้อง
(n = 2,115)
2) การคัดสำเนาคำพิพากษา/
คำสั่ง (n = 2,134)
3) การรับชำระค่าธรรมเนียม
ศาล (n = 2,086)
4) การให้คำปรึกษาและบริการ
ข้อมูลด้านคดีปกครอง
(n = 2,119)
5) การเผยแพร่คำพิพากษา
หรือคำสั่งของศาลปกครอง
ให้สาธารณชนได้รับทราบ
(n = 2,184)
6) การติดตามความ
เคลื่อนไหวของคดีปกครอง
(n = 2,185)
7) การให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคดีปกครอง ขั้นตอน
และกระบวนวิธีพิจารณาคดี
ในศาลปกครอง
(n = 2,190)

772
(36.50)
787
(36.88)
711
(34.08)
741
(34.97)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
น้อย
น้อย
N(%)
N(%)
ทีส่ ดุ
N(%)
1,213
98
22
(57.35) (4.63) (1.04)
1,169
129
38
(54.78) (6.04) (1.78)
1,200
135
23
(57.53) (6.47) (1.10)
1,144
200
26
(53.99) (9.44) (1.23)

685
(31.36)

1,174
(53.75)

642
(29.38)
685
(31.28)

มากที่สุด
N(%)

รวม

ไม่พึง
พอใจ
N(%)
10
(0.47)
11
(0.52)
17
(0.81)
8
(0.38)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
พึงพอใจ

3.28
(0.644)
3.26
(0.693)
3.23
(0.686)
3.22
(0.692)

มากที่สุด

266
46
(12.18) (2.11)

13
(0.60)

3.13
(0.746)

มาก

1,183
(54.14)

293
47
(13.41) (2.15)

20
(0.92)

3.09
(0.767)

มาก

1,149
(52.45)

294
49
(13.42) (2.24)

13
(0.59)

3.12
(0.759)

มาก

3.22
(0.609)

มากที่สุด

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

(1.5) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการ
ศาลปกครองมีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครองด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยู่ในระดับ “พอใจมาก” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.15) ทั้งนี้เมื่อเรียงลำดับความพึงพอใจจากมากไปน้อยพบว่า
ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ขอคัดสำเนาไฟล์คำพิพากษา/คำสั่งอิเล็กทรอนิกส์
(ค่ า คะแนนเฉลี่ ย 3.18) รองลงมา ได้ แ ก่ การยื่ น คำฟ้ อ งคดี ด้ ว ยระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Litigation)
(ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.15) ผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.14) และการแจ้ง
บัญชีนัดของศาลปกครองผ่านแอปพลิเคชัน “ศาลปกครอง” บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (ค่าคะแนนเฉลี่ย
3.12) ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.12) ตามลำดับ (ตารางที่ 4.18)
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ตารางที่ 4.18 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครองกลุ่มผู้เคยใช้บริการศาลปกครอง
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็น
1) การยื่นคำฟ้องคดีด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Litigation) (n = 1,681)
2) การแจ้งบัญชีนัดของศาล
ปกครองผ่านแอปพลิเคชัน
“ศาลปกครอง” บนอุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่
(n = 1,691)
3) ห้องพิจารณาคดี
อิเล็กทรอนิกส์
(n = 1,654)
4) ขอคัดสำเนาไฟล์คำ
พิพากษา/คำสั่ง
อิเล็กทรอนิกส์
(n = 1,733)
5) ผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่
(n = 1,632)

538
(32.00)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
น้อย
น้อย
N(%)
N(%)
ทีส่ ดุ
N(%)
894
216
23
(53.18) (12.85) (1.37)

540
(31.93)

875
(51.74)

232
(13.72)

525
(31.74)

843
(50.97)

625
(36.06)
535
(32.78)

มากที่สุด
N(%)

ไม่พึง
พอใจ
N(%)
10
(0.59)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
พึงพอใจ

3.15
(0.732)

มาก

30
(1.77)

14
(0.83)

3.12
(0.766)

มาก

259
(15.66)

18
(1.09)

9
(0.54)

3.12
(0.743)

มาก

845
(48.76)

231
(13.33)

22
(1.27)

10
(0.58)

3.18
(0.750)

มาก

836
(51.23)

228
(13.97)

26
(1.59)

7
(0.43)

3.14
(0.741)

มาก

3.15
(0.701)

มาก

รวม

2) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศาลปกครองรายด้านและภาพรวม
กล่าวโดยสรุป ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการของศาลปกครองในระดับ “พอใจมากที่สุด” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.26) โดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่าง
มีความพึ งพอใจเรียงลำดับจากมากที่ สุดมาน้อยที่สุด ได้แก่ (1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน
ศาลปกครอง (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.38) (2) ด้านบริการ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.22) (3) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
การให้ บ ริ ก าร (ค่ า คะแนนเฉลี่ ย 3.21) และด้ า นช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร (ค่ า คะแนนเฉลี่ ย 3.2 1)
ส่วนประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค่าคะแนนเฉลี่ย
3.15) (ตารางที่ 4.19)
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ตารางที่ 4.19 ระดั บ ความพึ งพอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริก ารของศาลปกครองของกลุ่ ม ผู้ เคยใช้ บ ริก าร
ศาลปกครองรายด้านและภาพรวม
ด้าน
Mean
SD
ระดับความพึงพอใจ
1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน
3.38
0.593
มากที่สุด
ศาลปกครอง
2) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
3.21
0.658
มากที่สุด
3) ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร
3.21
0.653
มากที่สุด
4) ด้านบริการ
3.22
0.609
มากที่สุด
5) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.15
0.701
มาก
ภาพรวม
3.26
0.571
มากที่สุด
อย่างไรก็ตามในส่วนของผลการประเมินของผู้ใช้บริการในภาพรวมพบว่า ผู้ใช้บริการมากกว่า
ครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 57.61 พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครองอยู่ในระดับ “พอใจมาก”
รองลงมาร้อยละ 34.21 พอใจมากที่สุด และร้อยละ 6.84 พึงพอใจน้อย มีเพียงร้อยละ 0.88 และร้อยละ
0.46 เท่านั้นทีพ่ อใจน้อยที่สุดและไม่พึงพอใจตามลำดับ (ตารางที่ 4.20)
ตารางที่ 4.20 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครองของกลุ่มที่เคยใช้
บริการศาลปกครอง จากการประเมินของผู้ใช้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
จำนวน
ร้อยละ
พอใจมากที่สุด
820
34.21
พอใจมาก
1,442
57.61
พอใจน้อย
164
6.84
พอใจน้อยที่สุด
21
0.88
ไม่พึงพอใจ
11
0.46
ภาพรวม
2458
100
นอกจากนี้ เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บ ผลประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
ของศาลปกครองในภาพรวมระหว่างเขตอำนาจศาลพบว่า ขอบเขตอำนาจศาลที่ มีผลการประเมิ น ความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ (1) ศาลปกครองยะลา (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.43) (2) ศาลปกครองเพชรบุรี
(ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.37) และ (3) ศาลปกครองกลาง (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.33) ส่วนขอบเขตอำนาจศาลที่มีผล
การประเมินความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ (1) ศาลปกครองภูเก็ต (ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.75)
(2) ศาลปกครองนครราชสีมา (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.13) และ (3) ศาลปกครองสุพรรณบุรี (ค่าคะแนนเฉลี่ย
3.16) (ตารางที่ 4.21)
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ตารางที่ 4.21 ระดั บ ความพึ งพอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริก ารของศาลปกครองในภาพรวม จำแนกตาม
เขตอำนาจศาล เรียงลำดับจากคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด-น้อยทีส่ ุด
ลำดับที่
ศาล
Mean
SD
ระดับความพึงพอใจ
1
ศาลปกครองยะลา
3.43
0.653
มากที่สุด
2
ศาลปกครองเพชรบุรี
3.37
0.500
มากที่สุด
3
ศาลปกครองกลาง
3.33
0.535
มากที่สุด
4
ศาลปกครองนครสวรรค์
3.31
0.476
มากที่สุด
5
ศาลปกครองอุบลราชธานี
3.27
0.567
มากที่สุด
6
ศาลปกครองพิษณุโลก
3.26
0.474
มากที่สุด
7
ศาลปกครองขอนแก่น
3.25
0.575
มากที่สุด
8
ศาลปกครองสงขลา
3.25
0.481
มากที่สุด
9
ศาลปกครองอุดรธานี
3.22
0.546
มากที่สุด
10
ศาลปกครองเชียงใหม่
3.20
0.516
มาก
11
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช
3.19
0.495
มาก
12
ศาลปกครองระยอง
3.16
0.567
มาก
13
ศาลปกครองสุพรรณบุรี
3.16
0.399
มาก
14
ศาลปกครองนครราชสีมา
3.13
0.647
มาก
15
ศาลปกครองภูเก็ต
2.75
0.983
มาก
(3) ร้ อ ยละของประชาชนผู้ รั บ บริ ก ารที่ มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
ของศาลปกครอง
ตามแผนแม่บทศาลปกครองด้านที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
สู่ความเป็นเลิศ ประเด็นที่ 4.2 การบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐานในระดับสากล ตัวชี้วัด “ร้อยละของ
ประชาชนผู้ รับ บริ ก ารที่ มี ค วามพึ งพอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริก ารของศาลปกครอง” กำหนดเป้ าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คือ ร้อยละ 80 ทั้งนี้หากเทียบเกณฑ์การให้คะแนนตามอันตรภาคชั้น โดยจำแนก
ระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ไม่พึงพอใจ (0-0.80) น้อยที่สุด (0.81-1.60) น้อย (1.612.40) มาก (2.41-3.20) และมากที่สุด (3.21-4.00) กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้บริการมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือ
ร้อยละ 57.45 มีความพึงพอใจมากต่อคุณ ภาพการให้บริการของศาลปกครอง รองลงมาร้อยละ 33.38
มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง มีเพียงร้อยละ 7.99, 0.89 และ 0.30
ที่มีความพึงพอใจน้อย น้อยที่สุดและไม่พึงพอใจ ตามลำดับ (ตารางที่ 4.22)
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ตารางที่ 4.22 ร้อยละของประชาชนผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง
ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด
ระดับความพึงพอใจ
จำนวน
ร้อยละ
ไม่พึงพอใจ
7
0.30
น้อยที่สุด
21
0.89
น้อย
189
7.99
มาก
1,358
57.45
มากที่สุด
789
33.38
รวม
2,364
100
หมายเหตุ: ไม่นับรวมประชาชนที่ไม่เคยใช้บริการ
สำหรั บ ผลการประเมิ น ร้ อ ยละของประชาชนผู้ รั บ บริ ก ารที่ มี ค วามพึ ง พอใจ
ต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครองเมื่อแยกพิจารณาเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ไม่พึงพอใจและกลุ่มที่
พึ งพอใจ (ประชากรผู้ รับ บริการของศาลปกครองที่ มีความพึ งพอใจฯ ระดับ มากขึ้นไป) พบว่า ประชาชน
ผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครองมีร้อยละ 90.82 (ตารางที่ 4.23)
ตารางที่ 4.23 ร้อยละของประชาชนผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง
ตามตัวชี้วัด
ระดับความพึงพอใจ
จำนวน
ร้อยละ
ไม่พึงพอใจ
217
9.18
พึงพอใจ
2,147
90.82
รวม
2,364
100
4.1.4 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองและความเชื่อมั่น
ต่อการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
จากการประเมิ น ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรม
ของศาลปกครองเป็นการประเมินใน 6 มิติ ได้แก่ (๑) มิติด้านความยุติธรรม เที่ยงตรง อิสระ (๒) มิติด้านความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ (๓) มิติด้านความคุ้มค่า ไม่ล่าช้า (๔) มิติด้านความเข้าถึงความยุติธรรม (๕) มิติด้าน
ความสามารถ (๖) มิติด้านการตอบสนองต่อความต้องการของประชน สำหรับด้านการอำนวยความยุติธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมฯ ได้ศึกษาโดยครอบคลุมใน 6 มิติดังกล่าวเช่นเดียวกัน วิเคราะห์ผลการประเมินดังต่อไปนี้
(1) ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ
การอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
(1.1) ภาพรวม
(1.1.1) ด้านความยุติธรรม ความเที่ยงตรง ความเป็นอิสระ ในภาพรวม
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “เชื่อมั่น”
(ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.17)
โดยประเด็นที่มีความเชื่อมั่นมากที่สุด ได้แก่ ศาลปกครองตัดสินคดีเป็นไป
ตามข้อเท็จจริงที่ได้จากพยานหลักฐาน (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.20) และ ศาลปกครองตัดสินคดีเป็นไปหลักตาม
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กฎหมายและหลั ก นิ ติ ธ รรม (ค่ าคะแนนเฉลี่ ย 3.20) รองลงมา ได้ แ ก่ ศาลปกครองตั ด สิ น คดี ด้ วยความ
เป็ น ธรรม (ค่ าคะแนนเฉลี่ ย 3.18) และศาลปกครองปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ด้ วยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริต (ค่ าคะแนน
เฉลี่ย 3.18) ศาลปกครองตั ดสิ น คดีโดยรักษาสมดุ ลย์ระหว่างสิท ธิเสรีภ าพของประชาชนและประโยชน์
สาธารณะ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.17) โดยประเด็นที่มีระดับความเชื่อมั่นต่ำที่สุด ได้แก่ ศาลปกครองตัดสินคดี
ของศาลปกครองโดยปลอดจากการแทรกแซง (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.07) (ตารางที่ 4.24)
ตารางที่ 4.24 ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครอง
ด้านความยุติธรรม ความเที่ยงตรง ความเป็นอิสระ
ประเด็น
1) ศาลปกครองตัดสินคดีเป็นไปตาม
ข้อเท็จจริงที่ได้จากพยานหลักฐาน
2) ศาลปกครองตัดสินคดีเป็นไปหลัก
ตามกฎหมายและหลักนิติธรรม
3) ศาลปกครองตัดสินคดีด้วยความ
เป็นธรรม
4) ศาลปกครองปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต
5) ศาลปกครองตัดสินคดีโดยรักษา
สมดุลย์ระหว่างสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนและประโยชน์สาธารณะ
6) ศาลปกครองตัดสินคดีของศาล
ปกครองโดยปลอดจากการ
แทรกแซง

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น
N(%)
N(%)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น2

3.20
(0.637)

เชื่อมั่น

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
1,835
(30.56)

3,660
(60.96)

397
(6.61)

ไม่เชื่อมั่น
มาก
N(%)
112
(1.87)

1,820
(30.31)

3,646
(60.73)

430
(7.16)

108
(1.80)

3.20
(.639)

เชื่อมั่น

1,836
(30.58)

3,509
(58.44)

539
(8.98)

120
(2.00)

3.18
(0.667)

เชื่อมั่น

1,846
(30.75)

3,514
(58.53)

519
(8.64)

125
(2.08)

3.18
(0.667)

เชื่อมั่น

1,791
(29.83)

3,557
(59.24)

518
(8.63)

138
(2.30)

3.17
(0.670)

เชื่อมั่น

1,629
(27.13)

3,412
(56.83)

741
(12.34)

222
(3.70)

3.07
(.733)

เชื่อมั่น

3.17
(0.621)

เชื่อมั่น

ภาพรวม

(1.1.2) ด้ า นความโปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ ในภาพรวม กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ที่เคยใช้บริการมีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้
อยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.13) และมีความเชื่อมั่นในระดับเชื่อมั่นในทุกประเด็น
ทั้งนี้ประเด็นที่มีความเชื่อมั่นมากที่สุด ได้แก่ ศาลปกครองมีความโปร่งใส
ในการตัดสินคดี สามารถตรวจสอบได้ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.15) รองลงมา ได้แก่ ศาลปกครองเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการตัดสินคดีอย่างตรงไปตรงมา และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก (ค่าคะแนนเฉลี่ย
3.13) และศาลปกครองเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนางานของ
ศาลปกครอง (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.10) (ตารางที่ 4.25)
2

ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.00-1.75 หมายถึง ไม่เชื่อมั่นมาก, 1.76-2.50 หมายถึง ไม่เชื่อมั่น, 2.51-3.25 หมายถึง เชื่อมั่น
และ 3.26-4.00 หมายถึง เชื่อมั่นมาก
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ตารางที่ 4.25 ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครอง
ด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ประเด็น
1) ศาลปกครองมีความโปร่งใสในการ
ตัดสินคดี สามารถตรวจสอบได้
2) ศาลปกครองเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
การตัดสินคดีอย่างตรงไปตรงมา และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
โดยสะดวก
3) ศาลปกครองเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ต่อการพัฒนางานของศาลปกครอง

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น
N(%)
N(%)

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
1,740
(28.98)
1,675
(27.90)

3,563
(59.34)
3,551
(59.14)

562
(9.36)
644
(10.73)

ไม่เชื่อมั่น
มาก
N(%)
139
(2.32)
134
(2.23)

1,570
(26.15)

3,601
(59.98)

675
(11.24)

158
(2.63)

ภาพรวม

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

3.15
(0.674)
3.13
(.678)

เชื่อมั่น

3.10
(0.686)

เชื่อมั่น

3.13
(0.640)

เชื่อมั่น

เชื่อมั่น

(1.1.3) ด้านความคุ้ม ค่า / ไม่ ล่ าช้ า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมี ความ
เชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านนี้อยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.10)
และมีความเชื่อมั่นในระดับเชื่อมั่นในทุกประเด็นเช่นเดียวกัน
ทั้ งนี้ ประเด็นที่ มี ระดับ ความเชื่อมั่นมากที่สุด ได้แก่ ศาลปกครองปฏิบัติ
หน้าที่ มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มารับบริการ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.16) รองลงมา ได้แก่ ศาลปกครองมีการ
กำหนดค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.12) การบังคับคดีปกครองตามคำพิพากษา
และคำสั่งของศาล (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.08) และกระบวนพิจารณาคดีของศาลปกครองเป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่เหมาะสม (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.05) (ตารางที่ 4.26)
ตารางที่ 4.26 ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครอง
ด้านความคุ้มค่า / ไม่ล่าช้า
ประเด็น
1) ศาลปกครองปฏิบตั ิหน้าที่ มุ่งให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มารับบริการ
2) ศาลปกครองมีการกำหนด
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3) กระบวนพิจารณาคดีของ
ศาลปกครองเป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่เหมาะสม

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น
N(%)
N(%)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

3.16
(0.635)

เชื่อมั่น

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
1,670
(27.81)

3,740
(62.29)

489
(8.14)

ไม่เชื่อมั่น
มาก
N(%)
105
(1.75)

1,504
(25.05)

3,821
(63.64)

579
(9.64)

100
(1.67)

3.12
(0.632)

เชื่อมั่น

1,378
(22.95)

3,728
(62.09)

712
(11.86)

186
(3.10)

3.05
(0.685)

เชื่อมั่น
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ประเด็น
4) การบังคับคดีปกครองตาม
คำพิพากษาและคำสั่งของศาล

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
1,437
(23.93)

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น
N(%)
N(%)
3,744
(62.36)

669
(11.14)

ไม่เชื่อมั่น
มาก
N(%)
154
(2.56)

ภาพรวม

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

3.08
(0.669)

เชื่อมั่น

3.10
(0.597)

เชื่อมั่น

(1.1.4) ด้านความเข้าถึงความยุติธรรม ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีความ
เชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความเข้าถึงความยุติธรรมอยู่ในระดับ “เชื่อมั่น”
(ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.12) และมีความเชื่อมั่นในระดับเชื่อมั่น เท่ากันทั้งสองประเด็น ทั้งในประเด็นประชาชน
สามารถยื่นเรื่องฟ้องคดีปกครองได้ง่าย (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.12) และศาลปกครองนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ในการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโดยง่าย สะดวกรวดเร็ว (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.12) (ตารางที่ 4.27)
ตารางที่ 4.27 ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครอง
ด้านการเข้าถึงความยุติธรรม
ประเด็น
1) ประชาชนสามารถยื่นเรื่องฟ้องคดี
ปกครองได้ง่าย
2) ศาลปกครองนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการให้บริการ เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงโดยง่าย สะดวก
รวดเร็ว

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
1,670
(27.81)
1,576
(26.25)
ภาพรวม

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น
N(%)
N(%)
3,532
(58.83)
3,687
(61.41)

654
(10.89)
617
(10.28)

ไม่เชื่อมั่น
มาก
N(%)
148
(2.47)
124
(2.07)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

3.12
(0.687)
3.12
(0.659)

เชื่อมั่น

3.12
(0.641)

เชื่อมั่น

เชื่อมั่น

(1.1.5) ด้านความสามารถ ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเชื่อมั่น
ต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองในด้านนี้อยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.19)
โดยประเด็นที่มีความเชื่อมั่นมากที่สุด ได้แก่ ตุลาการศาลปกครองมีความรู้
ความเชี่ยวชาญในการตัดสินพิพากษาคดี (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.21) รองลงมา ได้แก่ ตุลาการศาลปกครอง
สามารถตั ด สิ น คดี ที่ มี ค วามหลากหลายของประเภทคดี ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ (ค่ าคะแนนเฉลี่ ย 3.17)
(ตารางที่ 4.28)
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ตารางที่ 4.28 ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครอง
ด้านความสามารถ
ประเด็น
1) ตุลาการศาลปกครองมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการตัดสินพิพากษาคดี
2) ตุลาการศาลปกครองสามารถตัดสิน
คดีที่มีความหลากหลายของประเภท
คดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
1,868
(31.11)
1,758
(29.28)

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น
ไม่
N(%)
เชื่อมั่น
N(%)
3,642
390
(60.66) (6.50)
3,638
497
(60.59) (8.28)

ไม่เชื่อมั่น
มาก
N(%)
104
(1.73)
111
(1.85)

ภาพรวม

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

3.21
(0.633)
3.17
(0.648)

เชื่อมั่น

3.19
(0.621)

เชื่อมั่น

เชื่อมั่น

(1.1.6) ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ในภาพรวม
กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านการตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนอยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.15) และมีความเชื่อมั่นในระดับเชื่อมั่นในทุกประเด็น
ประเด็ น ที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ ศาลปกครองมี ก ารปรั บ ปรุ ง
พั ฒ นาการดำเนิ น งานต่าง ๆ อย่างสม่ ำเสมอ เช่ น มี การนำระบบการยื่น ฟ้ องคดีท างอิเล็ กทรอนิ ก ส์มาใช้
(ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.16) รองลงมา ได้แก่ ศาลปกครองสามารถทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ได้ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.15) และศาลปกครองสามารถเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบ
เกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่ ข องศาลปกครอง และวิ ธี พิ จ ารณาคดี ในศาลปกครอง (ค่ า คะแนนเฉลี่ ย 3.13)
ตามลำดับ (ตารางที่ 4.29)
ตารางที่ 4.29 ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครอง
ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ประเด็น
1) ศาลปกครองสามารถทำหน้าที่
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนได้
2) ศาลปกครองสามารถเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้ประชาชน
ได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของศาลปกครอง และวิธีพิจารณา
คดีในศาลปกครอง

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น
N(%)
N(%)

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
1,712
(28.51)

3,610
(60.13)

558
(9.29)

ไม่เชื่อมั่น
มาก
N(%)
124
(2.07)

1,588
(26.45)

3,751
(62.48)

541
(9.01)

124
(2.07)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

3.15
(0.662)

เชื่อมั่น

3.13
(0.648)

เชื่อมั่น
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ประเด็น
3) ศาลปกครองมีการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงานต่าง ๆ อย่าง
สม่ำเสมอ เช่น มีการนำระบบการ
ยื่นฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
1,617
(26.93)

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น
N(%)
N(%)
3,808
(63.42)

472
(7.86)

ไม่เชื่อมั่น
มาก
N(%)
107
(1.78)

ภาพรวม

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

3.16
(0.629)

เชื่อมั่น

3.15
(0.606)

เชื่อมั่น

(1.1.7) ด้ านการอำนวยความยุติ ธ รรมด้ านสิ่ งแวดล้ อ ม ในภาพรวม
กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมด้านการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมในระดับ
“เชื่อมั่น” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.14) และมีความเชื่อมั่นในระดับเชื่อมั่นในทุกประเด็น
สำหรั บ ประเด็ น ที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ ความยุ ติ ธ รรม
ความเที่ ย งตรงในการอำนวยความยุ ติ ธ รรมด้ า นสิ่ งแวดล้ อ มของศาลปกครอง (ค่ าคะแนนเฉลี่ ย 3.16)
รองลงมา ได้แก่ ความเป็นอิสระในการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง (ค่าคะแนนเฉลี่ย
3.15) ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง (ค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.14) ความสามารถในการจัดการความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง (ค่าคะแนนเฉลี่ย
3.13) การเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน ในการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
(ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.12) และการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ในการอำนวยความยุติธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.12) ส่วนประเด็นที่มีระดับความเชื่อมั่นน้อยที่สุด ได้แก่
ความคุ้มค่า/ไม่ล่าช้า ในการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.09) (ตารางที่ 4.30)
ตารางที่ 4.30 ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครอง
ด้านการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ประเด็น
1) ความยุติธรรม ความเที่ยงตรง
ในการอำนวยความยุติธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
2) ความเป็นอิสระในการอำนวย
ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของ
ศาลปกครอง
3) ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการ
อำนวยความยุติธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
4) ความคุ้มค่า / ไม่ล่าช้า ในการ
อำนวยความยุติธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น
N(%)
N(%)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

3.16
(0.643)

เชื่อมั่น

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
1,661
(27.66)

3,734
(62.19)

489
(8.14)

ไม่เชื่อมั่น
มาก
N(%)
120
(2.00)

1,648
(27.45)

3,723
(62.01)

519
(8.64)

114
(1.90)

3.15
(0.644)

เชื่อมั่น

1,648
(27.45)

3,662
(60.99)

574
(9.56)

120
(2.00)

3.14
(0.656)

เชื่อมั่น

1,488
(24.78)

3,708
(61.76)

675
(11.24)

133
(2.22)

3.09
(0.664)

เชื่อมั่น

75

ประเด็น
5) การเข้าถึงความยุติธรรมของ
ประชาชน ในการอำนวยความ
ยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของ
ศาลปกครอง
6) ความสามารถในการจัดการความ
ยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ของศาลปกครอง
7) การตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน ในการอำนวย
ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ของศาลปกครอง

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น
N(%)
N(%)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

3.12
(0.650)

เชื่อมั่น

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
1,545
(25.73)

3,754
(62.52)

582
(9.69)

ไม่เชื่อมั่น
มาก
N(%)
123
(2.05)

1,529
(25.47)

3,828
(63.76)

523
(8.71)

124
(2.07)

3.13
(0.639)

เชื่อมั่น

1,530
(25.48)

3,790
(63.12)

563
(9.38)

121
(2.02)

3.12
(0.644)

เชื่อมั่น

3.14
(0.568)

เชื่อมั่น

ภาพรวม

(1.1.8) ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรมของ
ศาลปกครองในภาพรวม จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ได้ประเมินความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรม
ของศาลปกครองในภาพรวม โดยพบว่ากลุ่ม มากกว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 62.92 มีความเชื่อมั่นในระดับ
“เชื่อมั่น” ต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง รองลงมาร้อยละ 26.92 มีระดับ ความเชื่อมั่น
ในระดับ “เชื่อมั่ นมาก” ต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง มีเพียงร้อยละ 8.49 และร้อยละ
1.67 เท่านั้น ที่ไม่เชื่อมั่นและไม่เชื่อมั่นมากตามลำดับ (ตารางที่ 4.31)
ตารางที่ 4.31 ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ เคยใช้ บ ริก ารและไม่ เคยใช้ บ ริ ก ารต่ อ การอำนวย
ความยุติธรรมของศาลปกครองในภาพรวม
ระดับความเชือ่ มั่น
จำนวน
ร้อยละ
ไม่เชื่อมั่นมาก
100
1.67
ไม่เชื่อมั่น
510
8.49
เชื่อมั่น
3,778
62.92
เชื่อมั่นมาก
1,616
26.92
รวม
6,004
100
(1.2) กลุ่มที่เคยใช้บริการ
(1.2.1) ด้ า นความยุ ติ ธ รรม ความเที่ ย งตรง ความเป็ น อิ ส ระ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มที่ใช้บริการมีระดับความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองในระดับ
“เชื่อมั่นมาก” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.32) โดยมีระดับความเชื่อมั่นมากในทุกประเด็น
อย่างไรก็ตามประเด็นที่ระดับความเชื่อมั่นสูงสุด ได้แก่ ศาลปกครองปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.35) รองลงมา ได้แก่ ศาลปกครองตัดสินคดีเป็นไปตาม
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ข้อเท็จจริงที่ได้จากพยานหลักฐาน (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.34) ศาลปกครองตัดสินคดีเป็นไปหลักตามกฎหมาย
และหลักนิติธรรม (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.33) ศาลปกครองตัดสินคดีด้วยความเป็นธรรม (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.32)
ศาลปกครองตั ด สิ น คดี โดยรั ก ษาสมดุ ล ย์ ร ะหว่ า งสิ ท ธิ เสรี ภ าพของประชาชนและประโยชน์ ส าธารณะ
(ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.31) และศาลปกครองตัดสินคดีของศาลปกครองโดยปลอดจากการแทรกแซง (ค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.26) ตามลำดับ (ตารางที่ 4.32)
ตารางที่ 4.32 ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เคยใช้ บ ริ ก ารต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรมของ
ศาลปกครองด้านความยุติธรรม ความเที่ยงตรง ความเป็นอิสระ
ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น
ไม่
N(%) เชื่อมั่น
N(%)
1,354
87
(55.09) (3.54)
1,379
95
(56.10) (3.86)
1,358 120
(55.25) (4.88)
1,354
93
(55.09) (3.78)
1,353 127
(55.04) (5.17)

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
1) ศาลปกครองตั ด สิ น คดี เ ป็ น ไปตาม 985
ข้อเท็จจริงที่ได้จากพยานหลักฐาน
(40.07)
2) ศาลปกครองตัดสินคดีเป็นไปตามหลัก 955
กฎหมายและหลักนิติธรรม
(38.85)
3) ศาลปกครองตัดสินคดีด้วยความ
954
เป็นธรรม
(38.81)
4) ศาลปกครองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ วยความ 989
ซื่อสัตย์ สุจริต
(40.24)
5) ศาลปกครองตัดสินคดีโดยรักษา
948
สมดุลย์ระหว่างสิทธิเสรีภาพของ
(38.57)
ประชาชนและประโยชน์สาธารณะ
6) ศาลปกครองตัดสินคดีของ
899
1,342
ศาลปกครองโดยปลอดจากการ
(36.57) (54.60)
แทรกแซง
ภาพรวม
ประเด็น

176
(7.16)

ไม่เชื่อมั่น
มาก
N(%)
32
(1.30)
29
(1.18)
26
(1.06)
22
(0.90)
30
(1.22)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น3

3.34
(0.611)
3.33
(0.607)
3.32
(0.615)
3.35
(0.597)
3.31
(0.625)

เชื่อมั่นมาก

41
(1.67)

3.26
(0.660)

เชื่อมั่นมาก

3.32
(0.582)

เชื่อมั่นมาก

เชื่อมั่นมาก
เชื่อมั่นมาก
เชื่อมั่นมาก
เชื่อมั่นมาก

(1.2.2) ด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ กลุ่ม ที่ เคยใช้บ ริก ารมีค วาม
เชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้อยู่ในระดับ “เชื่อมั่นมาก”
(ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.28) และมีความเชื่อมั่นมากในประเด็นเรื่องศาลปกครองมีความโปร่งใสในการตัดสินคดี
สามารถตรวจสอบได้ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.31) และศาลปกครองเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินคดีอย่าง
ตรงไปตรงมา และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.29)
ส่วนการอำนวยความยุติธรรมที่กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นในระดับเชื่อมั่น
ได้ แ ก่ ศาลปกครองเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ การพั ฒ นางานของ
ศาลปกครอง (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.24) (ตารางที่ 4.33)
3

ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.00-1.75 หมายถึง ไม่เชื่อมั่นมาก, 1.76-2.50 หมายถึง ไม่เชื่อมั่น, 2.51-3.25 หมายถึง เชื่อมั่น
และ 3.26-4.00 หมายถึง เชื่อมั่นมาก
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ตารางที่ 4.33 ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เคยใช้ บ ริ ก ารต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรมของ
ศาลปกครองด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น เชื่อมั่น
ไม่
ประเด็น
มาก
N(%) เชื่อมั่น
N(%)
N(%)
1) ศาลปกครองมีความโปร่งใสในการ 938
1,371
113
ตัดสินคดี สามารถตรวจสอบได้
(38.16) (55.78) (4.60)
2) ศาลปกครองเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
902
1,386
143
การตัดสินคดีอย่างตรงไปตรงมา
(36.70) (56.39) (5.82)
และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้โดยสะดวก
3) ศาลปกครองเปิดโอกาสให้
824
1,435
173
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
(33.52) (58.38) (7.04)
ความคิดเห็นต่อการพัฒนางาน
ของศาลปกครอง
ภาพรวม

ไม่เชื่อมั่น
มาก
N(%)
36
(1.46)
27
(1.10)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความเชื่อมั่น

3.31
(0.626)
3.29
(0.622)

เชื่อมั่นมาก

26
(1.06)

3.24
(0.623)

เชื่อมั่น

3.28
(0.590)

เชื่อมั่นมาก

เชื่อมั่นมาก

(1.2.3) ด้านความคุ้มค่า / ไม่ล่าช้า กลุ่มที่เคยใช้บริการมีความเชื่อมั่นต่อ
การอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านนี้อยู่ในระดับ “เชื่อมั่น ” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.22) โดยประเด็น
ที่มีผลการประเมินในระดับเชื่อมั่นมาก ได้แก่ ศาลปกครองปฏิบัติหน้าที่ มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มารับ
บริการ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.30) รองลงมา ได้แก่ ศาลปกครองมีการกำหนดค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
(ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.27)
ส่วนประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นในระดับเชื่อมั่น ได้แก่ การบังคับ
คดีปกครองตามคำพิพากษาและคำสั่งของศาลสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (ค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.18) และกระบวนพิจารณาคดีของศาลปกครองเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม (ค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.14) (ตารางที่ 4.34)
ตารางที่ 4.34 ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เคยใช้ บ ริ ก ารต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรมของ
ศาลปกครองด้านความคุ้มค่า / ไม่ล่าช้า
ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น เชื่อมั่น
ไม่
ประเด็น
มาก
N(%) เชื่อมั่น
N(%)
N(%)
1) ศาลปกครองปฏิบัติหน้าที่ มุ่งให้เกิด 899
1,426
113
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มารับบริการ
(36.57) (58.01) (4.60)
2) ศาลปกครองมีการกำหนดค่าบริการ 821
1,499
126
และค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
(33.40) (60.98) (5.13)
3) กระบวนพิจารณาคดีของศาลปกครอง
718
1,441
224
เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม (29.21) (58.62) (9.11)

ไม่เชื่อมั่น
มาก
N(%)
20
(0.81)
12
(0.49)
75
(3.05)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

3.30
(0.594)
3.27
(0.575)
3.14
(0.697)

เชื่อมั่นมาก
เชื่อมั่นมาก
เชื่อมั่น
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ประเด็น
4) การบังคับคดีปกครองตาม
คำพิพากษาและคำสั่งของศาล
สามารถดำเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น เชื่อมั่น
ไม่
มาก
N(%) เชื่อมั่น
N(%)
N(%)
744
1,468
188
(30.27) (59.72) (7.65)

ไม่เชื่อมั่น
มาก
N(%)
58
(2.36)

ภาพรวม

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

3.18
(0.665)

เชื่อมั่น

3.22
(0.570)

เชื่อมั่น

(1.2.4) ด้ านความเข้ า ถึ งความยุ ติ ธ รรม กลุ่ ม ที่ เคยใช้ บ ริก ารมี ค วาม
เชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความเข้าถึงความยุติธรรมอยู่ในระดับ “เชื่อมั่น มาก”
(ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.32) และเชื่อมั่นมากในทุกประเด็น
สำหรับ ประเด็น ที่ กลุ่ม ตัวอย่างมีความเชื่อมั่ นมากที่ สุด ได้แก่ ประชาชน
สามารถยื่นเรื่องฟ้องคดีปกครองได้ง่าย (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.34) รองลงมา ได้แก่ ศาลปกครองนำเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโดยง่าย สะดวกรวดเร็ว (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.29)
(ตารางที่ 4.35)
ตารางที่ 4.35 ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เคยใช้ บ ริ ก ารต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรมของ
ศาลปกครองด้านความเข้าถึงความยุติธรรม
ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น
N(%)
N(%)

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
1) ประชาชนสามารถยื่นเรื่องฟ้องคดี
988
1,342
ปกครองได้ง่าย
(40.20) (54.60)
2) ศาลปกครองนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย 889
1,413
มาใช้ในการให้บริการ เพื่อให้
(36.17) (57.49)
ประชาชนเข้าถึงโดยง่าย สะดวก
รวดเร็ว
ภาพรวม
ประเด็น

98
(3.99)
142
(5.78)

ไม่เชื่อมั่น
มาก
N(%)
30
(1.22)
14
(0.57)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

3.34
(0.614)
3.29
(0.597)

เชื่อมั่นมาก
เชื่อมั่นมาก

3.32 เชื่อมั่นมาก
(0.571)

(1.2.5) ด้ านความสามารถ กลุ่ ม ที่ เคยใช้ บ ริก ารมี ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น
ต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองในด้านนี้อยู่ในระดับ “เชื่อมั่น มาก” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.34)
และเชื่อมั่นมากทั้งสองประเด็น
โดยการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นมาก
ที่สุด ได้แก่ ตุลาการศาลปกครองมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตัดสินพิพากษาคดี (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.35)
รองลงมา ได้แก่ ตุลาการศาลปกครองสามารถตัดสินคดีที่มีความหลากหลายของประเภทคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.32) (ตารางที่ 4.36)
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ตารางที่ 4.36 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ด้านความสามารถ
ประเด็น
1) ตุลาการศาลปกครองมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการตัดสินพิพากษาคดี
2) ตุลาการศาลปกครองสามารถตัดสินคดี
ที่มีความหลากหลายของประเภทคดีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาพรวม

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
1026
(41.74)
960
(39.06)

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น
ไม่
ไม่เชื่อมั่น
N(%) เชื่อมั่น
มาก
N(%)
N(%)
1,302
103
27
(52.97) (4.19) (1.10)
1,342
130
26
(54.60) (5.29) (1.06)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

3.35
(0.615)
3.32
(0.621)

เชื่อมั่นมาก
เชื่อมั่นมาก

3.34 เชื่อมั่นมาก
(0.603)

(1.2.6) ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน กลุ่มที่เคย
ใช้บริการมีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านการตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนอยู่ในระดับ “เชื่อมั่นมาก” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.30) และเชื่อมั่นมากในทุกประเด็น
โดยการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นมาก
ที่สุด ได้แก่ ศาลปกครองสามารถทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.32)
รองลงมา ได้แก่ ศาลปกครองมีการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น มีการนำระบบ
การยื่นฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.31) และศาลปกครองสามารถเสริมสร้างความรู้
ความเข้ า ใจให้ ป ระชาชนได้ รั บ ทราบเกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่ ข องศาลปกครอง และวิ ธี พิ จ ารณาคดี
ในศาลปกครอง (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.28) (ตารางที่ 4.37)
ตารางที่ 4.37 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
เชื่อมั่น
มาก
N(%)
1) ศาลปกครองสามารถทำหน้าที่คุ้มครอง 957
สิทธิเสรีภาพของประชาชนได้
(38.93)
2) ศาลปกครองสามารถเสริมสร้างความรู้
864
ความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบ
(35.15)
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีในศาลปกครอง
3) ศาลปกครองมีการปรับปรุง
887
พัฒนาการดำเนินงานต่าง ๆ อย่าง
(36.09)
สม่ำเสมอ เช่น มีการนำระบบการยื่น
ฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
ภาพรวม
ประเด็น

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น
ไม่
N(%) เชื่อมั่น
N(%)
1,355 121
(55.13) (4.92)
1,439 128
(58.54) (5.21)
1,452 101
(59.07) (4.11)

ไม่เชื่อมั่น
มาก
N(%)
25
(1.02)
27
(1.10)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

3.32
(0.614)
3.28
(0.609)

เชื่อมั่นมาก

18
(0.73)

3.31
(0.582)

เชื่อมั่นมาก

เชื่อมั่นมาก

3.30 เชื่อมั่นมาก
(0.563)
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(1.2.7) ด้านการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่ งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่าง
ที่เคยใช้บริการ มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมด้านการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ในระดับ “เชื่อมั่นมาก” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.27)
โดยประเด็ น ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามเชื่ อ มั่ น มาก ได้ แ ก่ ความยุ ติ ธ รรม
ความเที่ยงตรงในการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครองและความเป็นอิสระในการอำนวย
ความยุติธรรมด้านสิ่ งแวดล้ อ มของศาลปกครอง (ค่ าคะแนนเฉลี่ ย 3.31) รองลงมา ได้ แก่ ความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ในการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง(ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.30) และ
การเข้ าถึ งความยุ ติ ธ รรมของประชาชน ในการอำนวยความยุ ติ ธ รรมด้ านสิ่ งแวดล้ อ มของศาลปกครอง
(ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.26)
ส่ ว นประเด็ น ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามเชื่ อ มั่ น อยู่ ใ นระดั บ เชื่ อ มั่ น ได้ แ ก่
ความสามารถในการจัดการความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครองและการตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน ในการอำนวยความยุ ติ ธ รรมด้ านสิ่ งแวดล้ อ มของศาลปกครอง (ค่ าคะแนนเฉลี่ ย 3.25)
รองลงมา ได้แก่ ความคุ้มค่า / ไม่ล่าช้า ในการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.22)
(ตารางที่ 4.38)
ตารางที่ 4.38 ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เคยใช้ บ ริ ก ารต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรม
ของศาลปกครองด้านการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ประเด็น
1) ความยุติธรรม ความเที่ยงตรง
ในการอำนวยความยุติธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
2) ความเป็นอิสระในการอำนวย
ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของ
ศาลปกครอง
3) ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการ
อำนวยความยุติธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
4) ความคุ้มค่า / ไม่ล่าช้า ในการ
อำนวยความยุติธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม
5) การเข้าถึงความยุติธรรมของ
ประชาชน ในการอำนวยความ
ยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของ
ศาลปกครอง
6) ความสามารถในการจัดการ
ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ของศาลปกครอง

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น
N(%)
N(%)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

3.31
(0.605)

เชื่อมั่น
มาก

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
918
(37.35)

1,406
(57.20)

107
(4.35)

ไม่เชื่อมั่น
มาก
N(%)
27
(1.10)

915
(37.23)

1,404
(57.12)

113
(4.60)

26
(1.06)

3.31
(0.606)

เชื่อมั่น
มาก

918
(37.35)

1,389
(56.51)

129
(5.25)

22
(0.90)

3.30
(0.608)

เชื่อมั่น
มาก

805
(32.75)

1,426
(58.01)

196
(7.97)

31
(1.26)

3.22
(0.639)

เชื่อมั่น

850
(34.58)

1,434
(58.34)

144
(5.86)

30
(1.22)

3.26
(0.620)

เชื่อมั่น
มาก

821
(33.40)

1,464
(59.56)

142
(5.78)

31
(1.26)

3.25
(0.615)

เชื่อมั่น
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ประเด็น
7) การตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน ในการอำนวย
ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ของศาลปกครอง

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
826
(33.60)
ภาพรวม

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น
N(%)
N(%)
1,456
(59.24)

150
(6.10)

ไม่เชื่อมั่น
มาก
N(%)
26
(1.06)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

3.25
(0.612)

เชื่อมั่น

3.27
(0.576)

เชื่อมั่น
มาก

(1.2.8) ระดับความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการได้ประเมินความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ในภาพรวม โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 54.88 มีความเชื่อมั่นในระดับ “เชื่อมั่น”
ต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครอง รองลงมาร้อ ยละ 39.54 มี ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น ในระดั บ
“เชื่ อ มั่ น มาก” ต่ อ การอำนวยความยุติ ธรรมของศาลปกครอง มี เพี ยงร้อ ยละ 4.84 และ 0.73 เท่ านั้ น
ที่ไม่เชื่อมั่นและไม่เชื่อมั่นมากตามลำดับ (ตารางที่ 4.39)
ตารางที่ 4.39 ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เคยใช้ บ ริ ก ารต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรมของ
ศาลปกครองในภาพรวม
ระดับความเชือ่ มั่น
จำนวน
ร้อยละ
ไม่เชื่อมั่นมาก
18
0.73
ไม่เชื่อมั่น
119
4.84
เชื่อมั่น
1349
54.88
เชื่อมั่นมาก
972
39.54
รวม
2,458
100
(1.3) กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ
(1.3.1) ด้านความยุติธรรม ความเที่ยงตรง ความเป็นอิสระ กลุ่มผู้ที่
ไม่เคยใช้บริการ มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความยุติธรรม ความเที่ยงตรง
ความเป็นอิสระ อยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.06) และเชื่อมั่นในระดับเชื่อมั่นในทุกประเด็น
โดยประเด็ น ที่ ก ลุ่ ม ผู้ ที่ ไม่ เคยใช้ บ ริ ก ารมี ค วามเชื่ อ มั่ น มากที่ สุ ด ได้ แ ก่
ศาลปกครองตัดสินคดีเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ได้จากพยานหลักฐาน (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.11) ศาลปกครอง
ตัดสินคดีเป็นไปหลักตามกฎหมายและหลักนิติธรรม (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.10) ศาลปกครองตัดสินคดีด้วยความ
เป็นธรรม (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.08) ศาลปกครองตัดสินคดีโดยรักษาสมดุลระหว่างสิทธิเสรีภาพของประชาชน
และประโยชน์ ส าธารณะ (ค่ า คะแนนเฉลี่ ย 3.07) ศาลปกครองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
(ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.06) และศาลปกครองตัดสินคดีของศาลปกครองโดยปลอดจากการแทรกแซง (ค่าคะแนน
เฉลี่ย 2.94) (ตารางที่ 4.40)
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ตารางที่ 4.40 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ด้านความยุติธรรม ความเที่ยงตรง ความเป็นอิสระ
ประเด็น
1) ศาลปกครองตัดสินคดีเป็นไปตาม
ข้อเท็จจริงที่ได้จาก
พยานหลักฐาน
2) ศาลปกครองตัดสินคดีเป็นไปหลัก
ตามกฎหมายและหลักนิติธรรม
3) ศาลปกครองตัดสินคดีด้วยความ
เป็นธรรม
4) ศาลปกครองปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต
5) ศาลปกครองตัดสินคดีโดยรักษา
สมดุลระหว่างสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนและประโยชน์
สาธารณะ
6) ศาลปกครองตัดสินคดีของ
ศาลปกครองโดยปลอดจากการ
แทรกแซง

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น
N(%)
N(%)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

3.11
(0.637)

เชื่อมั่น

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
850
(23.97)

2,306
(65.03

310
(8.74)

ไม่เชื่อมั่น
มาก
N(%)
80
(2.26)

865
(24.39)
882
(24.87)
857
(24.17)
843
(23.77)

2,267
(63.93)
2,151
(60.66)
2,160
(60.91)
2,204
(62.15)

335
(9.45)
419
(11.82)
426
(12.01)
391
(11.03)

79
(2.23)
94
(2.65)
103
(2.90)
108
(3.05)

3.10
(0.645)
3.08
(0.683)
3.06
(0.689)
3.07
(0.682)

เชื่อมั่น

730
(20.59)

2,070
(58.38)

565
(15.93)

181
(5.10)

2.94
(0.753)

เชื่อมั่น

3.06
(0.625)

เชื่อมั่น

ภาพรวม

เชื่อมั่น
เชื่อมั่น
เชื่อมั่น

(1.3.2) ด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการมีความ
เชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้อยู่ในระดับ “เชื่อมั่น”
(ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.02) และเชื่อมั่นในระดับเชื่อมั่นทุกประเด็น
ทั้งนี้การอำนวยความยุติธรรมที่กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นมากที่สุด ได้แก่
ศาลปกครองมีความโปร่งใสในการตัดสินคดี สามารถตรวจสอบได้ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.04) ศาลปกครอง
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินคดีอย่างตรงไปตรงมา และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก
(ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.02) และศาลปกครองเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการ
พัฒนางานของศาลปกครอง (ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.99) (ตารางที่ 4.41)

83
ตารางที่ 4.41 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ประเด็น
1) ศาลปกครองมี ค วามโปร่ง ใสในการ
ตัดสินคดี สามารถตรวจสอบได้
2) ศาลปกครองเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
การตัดสินคดีอย่างตรงไปตรงมา และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
โดยสะดวก
3) ศาลปกครองเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ต่อการพัฒนางานของศาลปกครอง

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น
N(%)
N(%)

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
802
(22.62)
773
(21.80)

2,192
(61.82)
2,165
(61.05)

449
(12.66)
501
(14.13)

746
(21.04)

2,166
(61.08)

502
(14.16)

Mean
(S.D.)

ไม่เชื่อมั่น
มาก
N(%)
103
3.04
(2.90) (0.684)
107
3.02
(3.02) (0.693)
132
(3.72)

ภาพรวม

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น
เชื่อมั่น
เชื่อมั่น

2.99
(0.708)

เชื่อมั่น

3.02
(.651)

เชื่อมั่น

(1.3.3) ด้านความคุ้มค่า/ไม่ล่าช้า กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการมีความเชื่อมั่น
ต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความคุ้มค่า/ไม่ล่าช้าอยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” (ค่าคะแนนเฉลี่ย
3.02) และเชื่อมั่นในทุกประเด็น
ทั้งนี้การอำนวยความยุติธรรมที่กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นมากที่สุด ได้แก่
ศาลปกครองปฏิบัติหน้าที่ มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มารับบริการ (3.06) ศาลปกครองมีการกำหนด
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม (3.02) การบังคับคดีปกครองตามคำพิพากษาและคำสั่งของศาล (3.01)
และกระบวนพิจารณาคดีของศาลปกครองเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม (2.99) (ตารางที่ 4.42)
ตารางที่ 4.42 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ด้านความคุ้มค่า / ไม่ล่าช้า
เชื่อมั่น
มาก
N(%)
1) ศาลปกครองปฏิบั ติหน้าที่ มุ่งให้เกิด 771
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มารับบริการ
(21.74)
2) ศาลปกครองมี การกำหนดค่ า บริก าร 683
และค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
(19.26)
3) กระบวนพิจารณาคดีของศาลปกครอง
660
เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม
(18.61)
ประเด็น

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น
ไม่
ไม่เชื่อมั่น
N(%) เชื่อมั่น
มาก
N(%)
N(%)
2,314
376
85
(65.26) (10.60) (2.40)
2,322
453
88
(65.48) (12.77) (2.48)
2,287
488
111
(64.50) (13.76) (3.13)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

3.06
(0.645)
3.02
(0.648)
2.99
(0.670)

เชื่อมั่น
เชื่อมั่น
เชื่อมั่น

84

ประเด็น
4) การบังคับคดีปกครองตาม
คำพิพากษาและคำสั่งของศาล
สามารถดำเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
693
(19.54)

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น
ไม่
ไม่เชื่อมั่น
N(%) เชื่อมั่น
มาก
N(%)
N(%)
2,276
481
96
(64.18) (13.56) (2.71)

ภาพรวม

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

3.01
(0.663)

เชื่อมั่น

3.02
(0.601)

เชื่อมั่น

(1.3.4) ด้านความเข้าถึงความยุติธรรม กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการมีระดับ
ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครองด้ า นความเข้ า ถึ งความยุ ติ ธ รรมอยู่ ในระดั บ
“เชื่อมั่น” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.98) และเชื่อมั่นในทุกประเด็น
โดยการอำนวยความยุติธรรมที่กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่ อมั่นมากที่สุด ได้แก่
ศาลปกครองนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโดยง่าย สะดวกรวดเร็ว
(3.00) และประชาชนสามารถยื่นเรื่องฟ้องคดีปกครองได้ง่าย (2.97) (ตารางที่ 4.43)
ตารางที่ 4.43 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ด้านความเข้าถึงความยุติธรรม
ประเด็น
1) ประชาชนสามารถยื่ น เรื่ องฟ้ องคดี
ปกครองได้ง่าย
2) ศาลปกครองนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการให้บริการ เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงโดยง่าย สะดวก
รวดเร็ว

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
682
(19.23)
687
(19.37)
ภาพรวม

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น
ไม่
ไม่เชื่อมั่น
N(%)
เชื่อมั่น
มาก
N(%)
N(%)
2,190
556
118
(61.76) (15.68) (3.33)
2,274
475
110
(64.13) (13.40) (3.10)

Mean
(S.D.)

ระดับความ
เชื่อมั่น

2.97
(0.694)
3.00
(0.672)

เชื่อมั่น

2.98
(0.652)

เชื่อมั่น

เชื่อมั่น

(1.3.5) ด้านความสามารถ กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการมีระดับความเชื่อมั่น
ต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความสามารถอยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” (ค่าคะแนนเฉลี่ย
3.09) และเชื่อมั่นในทุกประเด็น
สำหรับการอำนวยความยุติธรรมที่มีระดับความเชื่อมั่นสูงสุด ได้แก่ ตุลาการ
ศาลปกครองมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตัดสินพิพากษาคดี (3.11) และ ตุลาการศาลปกครองสามารถตัดสินคดี
ที่มีความหลากหลายของประเภทคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3.07) (ตารางที่ 4.44)
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ตารางที่ 4.44 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ด้านความสามารถ
ประเด็น
1) ตุลาการศาลปกครองมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการตัดสินพิพากษาคดี
2) ตุลาการศาลปกครองสามารถตัดสินคดี
ที่มีความหลากหลายของประเภทคดีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
842
(23.75)
798
(22.50)

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น
ไม่
ไม่เชื่อมั่น
N(%) เชื่อมั่น
มาก
N(%)
N(%)
2,340
287
77
(65.99) (8.09) (2.17)
2,296
367
85
(64.75) (10.35) (2.40)

ภาพรวม

Mean
(S.D.)

ระดับความ
เชื่อมั่น

3.11
(0.627)
3.07
(0.647)

เชื่อมั่น

3.09
(0.614)

เชื่อมั่น

เชื่อมั่น

(1.3.6) ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน กลุ่มผู้ไม่เคย
ใช้บริการมีระดับความเชื่อมั่นของต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนอยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.04) และเชื่อมั่นในทุกประเด็น
ทั้ ง นี้ ก ารอำนวยความยุ ติ ธ รรมที่ มี ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น สู ง สุ ด ได้ แ ก่
ศาลปกครองมีการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น มีการนำระบบการยื่นฟ้องคดี
ทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ (3.05) รองลงมาได้แก่ ศาลปกครองสามารถทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนได้ (3.03) ศาลปกครองสามารถเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีในศาลปกครอง (3.03) (ตารางที่ 4.45)
ตารางที่ 4.45 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ประเด็น
1) ศาลป กครองสามารถทำหน้ าที่
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้
2) ศาลปกครองสามารถเสริ ม สร้ า ง
ความรู้ ค วามเข้ า ใจให้ ป ระชาชน
ได้ รั บ ทราบเกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่
ของศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดี
ในศาลปกครอง
3) ศ า ล ป ก ค ร อ ง มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง
พั ฒ นาการดำเนิ น งานต่ า ง ๆ อย่ า ง
สม่ำเสมอ เช่น มีการนำระบบการยื่น
ฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น
N(%)
N(%)

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
755
(21.29)
724
(20.42)

2,255
(63.59)
2,312
(65.20)

437
(12.32)
413
(11.65)

ไม่เชื่อมั่น
มาก
N(%)
99
(2.79)
97
(2.74)

730
(20.59)

2,356
(66.44)

371
(10.46)

89
(2.51)

ภาพรวม

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

3.03
(0.668)
3.03
(0.655)

เชื่อมั่น

3.05
(0.639)

เชื่อมั่น

3.04
(0.611)

เชื่อมั่น

เชื่อมั่น
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(1.3.7) ด้านการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มผู้ไม่เคยใช้
บริการมีระดับความเชื่อมั่นของต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านการอำนวยความยุติธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.03) และเชื่อมั่นในทุกประเด็น
โดยการอำนวยความยุ ติ ธ รรมที่ เชื่ อ มั่ น มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ ความยุ ติ ธ รรม
ความเที่ยงตรงในการอำนวยความยุติธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง (3.05) ความเป็นอิสระในการ
อำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง (3.04) ความสามารถในการจัดการความยุติธรรม
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของศาลปกครอง (3.04) ความโปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ ในการอำนวยความยุ ติ ธ รรม
ด้านสิ่งแวดล้ อมของศาลปกครอง (3.03) การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ในการอำนวย
ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง (3.03) ความเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน ในการ
อำนวยความยุ ติ ธ รรมด้ านสิ่ งแวดล้ อ มของศาลปกครอง (3.02) ความคุ้ ม ค่ า / ไม่ ล่ า ช้ า ในการอำนวย
ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง (3.00) (ตารางที่ 4.46)
ตารางที่ 4.46 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ด้านการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ประเด็น
1) ความยุติธรรม ความเที่ยงตรง
ในการอำนวยความยุติธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
2) ความเป็นอิสระในการอำนวย
ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ของศาลปกครอง
3) ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการ
อำนวยความยุติธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
4) ความคุ้มค่า / ไม่ล่าช้า ในการ
อำนวยความยุติธรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
5) ความเข้าถึงความยุติธรรมของ
ประชาชน ในการอำนวยความยุติธรรม
ด้านสิง่ แวดล้อมของศาลปกครอง
6) ความสามารถในการจัดการ
ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของ
ศาลปกครอง
7) การตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน ในการอำนวย
ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ของศาลปกครอง

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น
N(%)
N(%)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

3.05
(0.648)

เชื่อมั่น

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
743
(20.95)

2,328
(65.65)

382
(10.77)

ไม่เชื่อมั่น
มาก
N(%)
93
(2.62)

733
(20.67)

2,319
(65.40)

406
(11.45)

88
(2.48)

3.04
(0.647)

เชื่อมั่น

730
(20.59)

2,273
(64.10)

445
(12.55)

98
(2.76)

3.03
(0.664)

เชื่อมั่น

683
(19.26)

2,282
(64.35)

479
(13.51)

102
(2.88)

3.00
(0.665)

เชื่อมั่น

695
(19.60)

2,320
(65.43)

438
(12.35)

93
(2.62)

3.02
(0.651)

เชื่อมั่น

708
(19.97)

2,364
(66.67)

381
(10.74)

93
(2.62)

3.04
(0.641)

เชื่อมั่น

704
(19.85)

2,334
(65.82)

413
(11.65)

95
(2.68)

3.03
(0.649)

เชื่อมั่น

3.03
(0.604)

เชื่อมั่น

ภาพรวม
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(1.3.8) ความเชื่อมั่น ต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ในภาพรวม จากการประเมินของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อสอบถามถึงความเชื่อมั่นในภาพรวมของกลุ่มที่ไม่เคยใช้
บริการต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองพบว่า กลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการส่วนใหญ่หรือร้อยละ 68.5
มีความเชื่อมั่นในระดับ “เชื่อมั่น” ต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง รองลงมาร้อยละ 18.2
มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในระดั บ “เชื่ อ มั่ น มาก” ต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครอง ร้ อ ยละ 11.0
“ไม่เชื่อมั่น” ต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง มีเพียงร้อยละ 2.3 ที่ “ไม่เชื่อมั่นมาก” ต่อการ
อำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง (ตารางที่ 4.47)
ตารางที่ 4.47 ความเชื่ อ มั่ น ในภาพรวมของกลุ่ ม ผู้ ไ ม่ เ คยใช้ บ ริ ก ารต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรม
ของศาลปกครอง
ระดับความเชือ่ มั่น
จำนวน
ร้อยละ
ไม่เชื่อมั่นมาก
82
2.31
ไม่เชื่อมั่น
391
11.03
เชื่อมั่น
2,429
68.50
เชื่อมั่นมาก
644
18.16
ภาพรวม
3546
100
2) ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
จากการวิ เคราะห์ ร้ อ ยละของประชาชนที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครอง
ตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์หลัก แผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิบัติ
ราชการของสำนั ก งานศาลปกครอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยแบ่ ง ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น
เป็น 4 ระดับ ได้แ ก่ ไม่ เชื่อมั่ นมาก (1.00-1.75) ไม่เชื่อมั่น (1.76-2.50) เชื่อมั่น (2.51-3.25) และ
เชื่อมั่นมาก (3.26-4.00) พบว่า
(2.1) ภาพรวม ในภาพรวมกลุ่ม ตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 56.93
มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองอยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” รองลงมาร้อยละ 33.44
มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ “เชื่อมั่นมาก” มีเพียงร้อยละ 7.78 และ 1.85 เท่านั้นที่มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ
“ไม่เชื่อมั่น” และ “ไม่เชื่อมั่นมาก” ตามลำดับ
(2.2) กลุ่มผู้เคยใช้บริการ ในกลุ่มผู้เคยใช้บริการ กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่ง
หรือร้อยละ 50.14 มี ความเชื่อมั่ นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองอยู่ในระดับ “เชื่อมั่น ”
รองลงมาร้อยละ 44.59 มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ “เชื่อมั่นมาก” มีเพียงร้อยละ 4.23 และ 1.02 เท่านั้น
ที่มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ “ไม่เชื่อมั่น” และ “ไม่เชื่อมั่นมาก” ตามลำดับ
(2.3) กลุ่ ม ผู้ ไม่ เคยใช้ บ ริก าร ในส่ วนของกลุ่ ม ที่ ไม่ เคยใช้ บ ริก าร กลุ่ ม ตั วอย่าง
มากกว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 61.62 มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองอยู่ในระดับ
“เชื่อมั่น” รองลงมาร้อยละ 25.72 มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ “เชื่อมั่นมาก” มีเพียงร้อยละ 10.24 และ
2.43 เท่านั้นที่มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ “ไม่เชื่อมั่น” และ “ไม่เชื่อมั่นมาก” ตามลำดับ (ตารางที่ 4.48)
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ตารางที่ 4.48 ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองตามเกณฑ์
ที่กำหนด
กลุ่มผู้ใช้บริการ
กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ
ภาพรวม
ระดับความเชือ่ มั่น
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
ไม่เชื่อมั่นมาก
25
1.02
86
2.43
111
1.85
ไม่เชื่อมั่น
104
4.23
363
10.24
467
7.78
เชื่อมั่น
1,233
50.16
2,185
61.62
3,418 56.93
เชื่อมั่นมาก
1,096
44.59
912
25.72
2,008 33.44
รวม
2,458
100
3,546
100
6,004
100
เมื่ อ พิ จ ารณาร้ อ ยละของประชาชนที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรมของ
ศาลปกครองตามตั วชี้ วัด ซึ่ งได้ แ ก่ กลุ่ ม ที่ มี ระดั บ ความเชื่อ มั่ น “เชื่ อมั่ น ” และกลุ่ มที่ มี ระดั บ ความเชื่อ มั่ น
“เชื่อมั่นมาก” พบว่า
(1) ในภาพรวมประชาชนร้อ ยละ 90.37 มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรม
ของศาลปกครอง
(2) กลุ่ม ผู้ เคยใช้บริการร้อยละ 94.75 มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของ
ศาลปกครอง
(3) กลุ่ม ผู้ที่ ไม่ เคยใช้บ ริการร้อยละ 87.34 มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรม
ของศาลปกครอง
ตารางที่ 4.49 ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองตามตัวชี้วัด
ระดับความเชือ่ มั่น
กลุ่มผู้เคยใช้บริการ กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ
ภาพรวม
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
ไม่เชื่อมั่น
129
5.54
449
12.66
578
9.63
เชื่อมั่น
2,329
94.75
3,097 87.34
5,426 90.37
รวม
2,458
100
3,546
100
6,004
100
(3) ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ของศาลปกครอง
จากการวิเคราะห์ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของ
ศาลปกครองด้านสิ่งแวดล้อม ตามตัวชี้วัดแผนแม่บทศาลปกครองฯ ด้านที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการคดีปกครอง โดยแบ่งระดับความเชื่อมั่นเป็น 4 ระดับเช่นเดียวกัน ได้แก่ ไม่เชื่อมั่นมาก (1.00-1.75)
ไม่เชื่อมั่น (1.76-2.50) เชื่อมั่น (2.51-3.25) และเชื่อมั่นมาก (3.26-4.00) พบว่า
(3.1) ภาพรวม ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 59.36
มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครองอยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” รองลงมา
ร้อยละ 30.00 มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ “เชื่อมั่นมาก” มีเพียงร้อยละ 8.58 และร้อยละ 2.07 ที่มีความ
เชื่อมั่นอยู่ในระดับ “ไม่เชื่อมั่น” และ “ไม่เชื่อมั่นมาก” ตามลำดับ
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(3.2) กลุ่มผู้เคยใช้บริการ ในกลุ่มผู้ที่เคยใช้บริการ กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่ง
หรือร้อยละ 54.07 มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครองอยู่ในระดับ
“เชื่อมั่น” รองลงมาร้อยละ 39.71 มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ “เชื่อมั่นมาก” มีเพียงร้อยละ 5.00 และ
ร้อยละ 1.22 เท่านั้นที่มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ “ไม่เชื่อมั่น” และ “ไม่เชื่อมั่นมาก” ตามลำดับ
(3.3) กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ ในส่วนของผู้ที่ไม่เคยใช้บริการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
หรือร้อยละ 63.03 มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครองอยู่ในระดับ
“เชื่อมั่น” รองลงมาร้อยละ 23.27 มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ “เชื่อมั่นมาก” มีเพียงร้อยละ 11.05 และ
ร้อยละ 2.65 ที่มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ “ไม่เชื่อมั่น” และ “ไม่เชื่อมั่นมาก” ตามลำดับ (ตารางที่ 4.50)
ตารางที่ 4.50 ร้อ ยละของประชาชนที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธรรมด้ านสิ่ งแวดล้ อ มของ
ศาลปกครอง ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด
ระดับความเชือ่ มั่น
กลุ่มผู้เคยใช้บริการ
กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ
ภาพรวม
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
ไม่เชื่อมั่นมาก
30
1.22
94
2.65
124
2.07
ไม่เชื่อมั่น
123
5.00
392
11.05
515
8.58
เชื่อมั่น
1,329
54.07
2,235
63.03
3,564 59.36
เชื่อมั่นมาก
976
39.71
825
23.27
1,801 30.00
รวม
2,458
100
3,546
100
6,004
100
เมื่ อ พิ จ ารณ าร้ อ ยละของประชาชนที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครองตามตัวชี้วัด ซึ่งได้แก่ กลุ่มที่มีระดับความเชื่อมั่น “เชื่อมั่น” และกลุ่มที่มีระดับ
ความเชื่อมั่น “เชื่อมั่นมาก” พบว่า
(1) ในภาพรวมประชาชนร้ อ ยละ 89.4 มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรม
ในภาพรวมและด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
(2) กลุ่ ม ผู้ เคยใช้ บ ริ ก ารร้ อ ยละ 93.8 มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรม
ในภาพรวมและด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
(3) กลุ่ ม ผู้ ที่ ไม่ เคยใช้ บ ริ ก ารร้อ ยละ 86.3 มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรม
ในภาพรวมและด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
ตารางที่ 4.51 ร้อ ยละของประชาชนที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธรรมด้ านสิ่ งแวดล้ อ มของ
ศาลปกครองตามตัวชี้วัด
ระดับความเชือ่ มั่น
กลุ่มผู้เคยใช้บริการ
กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ
ภาพรวม
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
ไม่เชื่อมั่น
153
6.2
486
13.7
639
10.6
เชื่อมั่น
2,305
93.8
3,060
86.3
5,365
89.4
รวม
2,458
100
3,546
100
6,004
100
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4.1.5 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเชื่อมั่น ความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
จากการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ ความเชื่ อ มั่ น ความรู้ ค วามเข้ า ใจและ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ข้อ มู ล ด้ วยตารางไขว้ค รั้งนี้ เป็ น การวิเคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ระหว่างตั วแปรอิ ส ระ ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษาสูงสุด อาชีพหลัก หน่วยงานของศาลปกครองที่เคยติดต่อ การใช้บริการด้านคดี ประเภทเรื่องที่เป็น
คู่กรณี ผลการพิจารณาคดี การใช้บริการด้านอื่นๆ และการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร กับตัวแปรตาม ได้แก่ ความรู้
ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บบทบาท โครงสร้ า ง อำนาจหน้ าที่ และขอบเขตอำนาจศาล ความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพ
การให้บริการของศาลปกครองและความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ผลการศึกษา
จำแนกตามตัวแปรตามปรากฏดังต่อไปนี้
(1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อำนาจศาลและเขตอำนาจศาลฯ
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยตารางไขว้ระหว่างตัวแปรเพศ อายุ
ระดับการศึกษาสูงสุดและอาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่างกับระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่และเขตอำนาจศาลพบว่า
(1.1) เพศ อายุ ระดับ การศึกษาสูงสุดและอาชีพ หลัก มีค วามสั มพั น ธ์กับ ระดั บ
ความรู้ดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ โดย (1) กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชายมีร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มี
ความรู้มาก มากกว่ากลุ่มเพศหญิง (2) กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มอายุ 31 ปีขึ้นไป มีร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มี
ความรู้มาก มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่ำกว่า 31 ปี (3) กลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส.
มี ร้ อยละของกลุ่ ม ตั วอย่ างที่ มี ความรู้ ม าก มากกว่ ากลุ่ มที่ ระดั บ การศึ กษาต่ ำกว่ า อนุ ป ริ ญ ญา/ปวส. และ
(4) กลุ่มที่มีอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ
กลุ่มพ่อบ้าน/แม่บ้าน กลุ่มอื่น ๆ และกลุ่มที่ไม่ต้องการระบุอาชีพ มีร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความรู้มาก
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างกลุ่มอื่น ๆ (ตารางที่ 4.52)
ตารางที่ 4.52 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยตารางไขว้ระหว่างตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุดและอาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่างกับระดับความรู้
ตัวแปรอิสระ

มีความรู้ฯ
น้อย
N(%)

ระดับความรู้
มีความรู้ฯ
ปานกลาง
N(%)

รวม
N(%)

ค่า Pearson
Chi-square

Sig.

มีความรู้ฯ
มาก
N(%)

24
(1.00)
46
(1.49)
70
(1.27)

136
(5.68)
262
(8.46)
398
(7.25)

2,235
(93.32)
2,788
(90.05)
5,023
(91.46)

2,395
(100)
3,096
(100)
5,491
(100)

18.495

.000**

2
(4.00)
15
(1.19)

5
(10.00)
138
(10.91)

43
(86.00)
1,112
(87.91)

50
(100)
1,265
(100)

40.524

.000**

เพศ
1) ชาย
2) หญิง
รวม
อายุ
1) ต่ำกว่า 20 ปี
2) 21 – 30 ปี
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ตัวแปรอิสระ
3) 31 – 40 ปี
4) 41 – 50 ปี
5) 51 – 60 ปี
6) 61 ปี ขึ้นไป
รวม
ระดับการศึกษาสูงสุด
1) ต่ำกว่าประถมศึกษา
2) ประถมศึกษา
3) มัธยมศึกษา/ปวช.
4) อนุปริญญา/ปวส.
5) ปริญญาตรี
6) สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
อาชีพหลัก
1) ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ
2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3) เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน
4) เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน
(NGOs)
5) ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
6) พนักงานบริษัทเอกชน
7) เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ
8) เกษตรกร
9) รับจ้างทั่วไป
10) พ่อบ้าน/แม่บ้าน

มีความรู้ฯ
น้อย
N(%)
24
(1.48)
12
(1.05)
10
(1.04)
4
(2.40)
70
(1.27)

ระดับความรู้
มีความรู้ฯ
ปานกลาง
N(%)
96
(5.90)
88
(6.18)
59
(6.15)
12.00
(7.19)
398
(7.25)

-

-

5
(9.26)
5
(2.08)
7
(3.15)
43
(1.28)
10
(0.62)
70
(1.27)

7
(12.96)
38
(15.83)
19
(8.56)
272
(8.08)
62
(3.86)
398
(7.25)

38
(0.95)
2
(1.46)
-

250
(6.22)
4
(2.92)
-

-

-

-

3
(12.00)
28
(14.21)
17
(8.90)
8
(10.00)
20
(11.63)
3.00
(10.00)

3
(1.52)
1
(0.52)
4
(5.00)
5
(2.91)
-

รวม
N(%)

ค่า Pearson
Chi-square

Sig.

มีความรู้ฯ
มาก
N(%)
1,507
(92.62)
1,320
(92.76)
890
(92.81)
151
(90.42)
5,023
(91.48)

1,627
(100)
1,423
(100)
959
(100)
167
(100)
5,491
(100)

3
(100)
42
(77.78)
197
(82.08)
196
(88.29)
3,051
(90.64)
1,534
(95.52)
5,023
(91.48)

3
(100)
54
(100)
240
(100)
222
(100)
3,366
(100)
1,606
(100)
5,491
(100)

102.820

.000**

3,732
(92.84)
131
(95.62)
20
(100)
8
(100)
22
(88.00)
166
(84.26)
173
(90.58)
68
(85.00)
147
(85.47)
27
(90.00)

4,020
(100)
137
(100)
20
(100)
8
(100)
25
(100)
197
(100)
191
(100)
80
(100)
172
(100)
30
(100)

122.857

.000**
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ระดับความรู้
มีความรู้ฯ
มีความรู้ฯ
มีความรู้ฯ
ตัวแปรอิสระ
น้อย
ปานกลาง
มาก
N(%)
N(%)
N(%)
11) นักเรียน/นักศึกษา
5
44
216
(1.89)
(16.60)
(81.51)
12) ว่างงาน/ไม่ประกอบอาชีพ
6
6
60
(8.33)
(8.33)
(83.33)
13) อื่นๆ
5
8
175
(2.66)
(4.26)
(93.09)
14) ไม่ต้องการระบุอาชีพ
1
7
78
(1.15)
(8.14)
(90.7)
รวม
70
398
5,023
(1.27)
(7.25)
(91.48)
*มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 **มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

รวม
N(%)

ค่า Pearson
Chi-square

Sig.

265
(100)
72
(100)
188
(100)
86
(100)
5,491
(100)

(1.2) ตัวแปรการใช้บ ริการศาลปกครองที่ มี ความสัม พั นธ์กับ ระดับ ความรู้อย่าง
มี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ได้ แ ก่ (1) หน่ ว ยงานของศาลปกครองที่ เคยติ ด ต่ อ โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ติ ด ต่ อ กั บ
ศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองกลาง และศาลปกครองภูมิภาค มีร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้มา ก
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ติดต่อกับหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดสำนักงานศาลปกครอง (2) ฐานะในการใช้บริการ
ด้านคดี ในกลุ่มผู้ฟ้องคดี กลุ่มผู้ถูกฟ้องคดี กลุ่มทนายความ/ที่ปรึกษา กลุ่มผู้ร้องสอด กลุ่มผู้รับมอบอำนาจ
มี ร้ อ ยละของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ค วามรู้ ม าก มากกว่ า กลุ่ ม อื่ น ๆ (3) ประเภทเรื่ อ งที่ เป็ น คู่ ก รณี ในคดี ที่ มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ ความรู้ อ ย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ได้ แ ก่ การบริ ห ารงานบุ ค คล วิ นั ย การเวนคื น
อสั งหาริม ทรัพ ย์ การพั ส ดุ สั ญ ญาทางปกครอง การควบคุ ม อาคาร ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ ม
การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน วินัยการคลังและงบประมาณ การละเมิดและรับผิดอย่างอื่น และ
(4) การใช้ บ ริก ารอื่ น ที่ ไม่ ใช่ ก ารฟ้ อ งคดี โดยกลุ่ ม ที่ ไม่ เคยใช้ บ ริก ารอื่ น ที่ ไม่ ใช่ ก ารฟ้ อ งคดี มี ร้อ ยละของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้มาก มากกว่ากลุ่มที่เคยใช้บริการ (ตารางที่ 4.53)
ตารางที่ 4.53 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยตารางไขว้ระหว่างตัวแปรหน่วยงานของศาลปกครองที่เคย
ติดต่อ การใช้บริการด้านคดี ประเภทเรื่องที่เป็นคู่กรณี ผลการพิจารณาคดี การใช้บริการด้านอื่นๆ กับระดับความรู้ฯ
ตัวแปรอิสระ
มีความรู้ฯ
น้อย
N(%)
หน่วยงานของศาลปกครองที่เคยติดต่อ
1) ศาลปกครองสูงสุด
2) ศาลปกครองกลาง
3) ศาลปกครองในภูมิภาค
4) หน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดสำนักงาน
ศาลปกครอง
รวม

4
(1.72)
8
(0.73)
3
(2.78)
15
(0.65)

ระดับความรู้
มีความรู้ฯ
มีความรู้ฯ
ปานกลาง
มาก
N(%)
N(%)

รวม
N(%)

8
(3.43)
28
(2.56)
19
(2.21)
11
(10.19)
66
(2.87)

233
(100)
1,095
(100)
860
(100)
108
(100)
2,296
(100)

221
(94.85)
1,059
(96.71)
841
(97.79)
94
(87.04)
2,215
(96.47)

ค่า Pearson
Chi-square

Sig.

40.476

0.000**
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มีความรู้ฯ
น้อย
N(%)
ฐานะในการใช้ บ ริ ก ารด้ า นคดี (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ)
1) ผู้ฟ้องคดี
2) ผู้ถูกฟ้องคดี
3) ทนายความ/ที่ปรึกษา
4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5) ผู้ร้องสอด
6) ผู้รับมอบอำนาจ
7) อื่น ๆ
8) ไม่ระบุ
รวม
ประเภทเรื่องที่เป็นคู่กรณีในคดี
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) การบริหารงานบุคคล วินัย
2) การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
3) การพัสดุ สัญญาทางปกครอง
4) การควบคุมอาคาร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5) การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
6) การคมนาคม พาณิชย์ อุตสาหกรรม
7) การปกครอง การบริหารราชการ
แผ่นดิน
8) ที่ดิน สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
9) วินัยการคลังและงบประมาณ
10) การละเมิดและรับผิดอย่างอื่น
11) อื่นๆ

4
(0.71)
1
(0.17)
3
(5.36)
5
(1.74)
2
(10.00)
15
(0.65)
-

ระดับความรู้
มีความรู้ฯ
มีความรู้ฯ
ปานกลาง
มาก
N(%)
N(%)
19
(3.38)
10
(1.68)
1
(1.03)
4
(7.14)
17
(2.53)
11
(3.82)
4
(20.00)
66
(2.87)

-

11
(2.08)
1
(1.01)
2
(0.38)
5
(2.22)
-

-

-

1
(0.34)
66
(1.28)
-

6
(2.02)
381
(7.39)
-

3
(0.44)
-

14
(2.05)
398
(7.25)

4
(4.04)
1
(0.19)
-

รวม
N(%)

ค่า Pearson
Chi-square

Sig.

539
(95.91)
584
(98.15)
96
(98.97)
49
(87.50)
6
(100)
655
(97.47)
272
(94.44)
14
(70.00)
2,215
(96.47)

562
(100)
595
(100)
97
(100)
56
(100)
6
(100)
672
(100)
288
(100)
20
(100)
2,296
(100)

90.388

0.000**

518
(97.92)
94
(94.95)
523
(99.43)
220
(97.78)
46
(100)
44
(100)
290
(97.64)
4,707
(91.33)
64
(100)
666
(97.51)
5,023
(7.25)

529
(100)
99
(100)
526
(100)
225
(100)
46
(100)
44
(100)
297
(100)
5,154
(100)
64
(100)
683
(100)
5,491
(100)

31.697

0.000**

11.594

0.003**

47.248

0.000**

12.186

0.002**

4.322

0.115

4.133

0.127

15.313

0.000**

2.633

0.268

6.033

0.049*

36.459

0.000**

7.958

0.019*
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ตัวแปรอิสระ
มีความรู้ฯ
น้อย
N(%)
ผลการพิจารณาพิพากษาคดีในคดีที่ผ่านมา
1) ชนะคดี

Sig.

786
(100)
218
(100)
1,292
(100)
2,296
(100)

9.190

0.057

9
38
807
(1.05)
(4.45)
(94.50)
2) ไม่เคย
6
28
1,408
(0.42)
(1.94)
(97.64)
รวม
15
66
2,215
(0.65)
(2.87)
(96.4)
*มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 **มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

854
(100)
1,442
(100)
2,296
(100)

15.625

0.000**

3) อยู่ระหว่างพิจารณาคดี
รวม

19
(2.42)
3
(1.38)
44
(3.41)
66
(2.87)

รวม
N(%)

ค่า Pearson
Chi-square

764
(97.20)
211
(96.79)
1,240
(95.98)
2,215
(96.47)

2) แพ้คดี

3
(0.38)
4
(1.83)
8
(0.62)
15
(0.65)

ระดับความรู้
มีความรู้ฯ
มีความรู้ฯ
ปานกลาง
มาก
N(%)
N(%)

การใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่การฟ้องคดี
1) เคย

(1.3) แหล่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ได้ แ ก่ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ข องศาลปกครอง เว็ บ ไซต์ ศ าลปกครอง (www.admincourt.go.th) แอปพลิ เ คชั น
ศาลปกครอง (Admincourt) โทรศัพท์ สายด่วนศาลปกครอง 1355 ผู้บริหาร/บุคลากรศาลปกครอง การจัด
ฝึกอบรมสัมมนาของศาลปกครอง โทรทัศน์ ข้ อ มู ล ข่ าวสารจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ อื่ น ญาติ /เพื่ อ น/คนรู้ จั ก
และสื่ออื่นๆ (ตารางที่ 4.54)
ตารางที่ 4.54 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแหล่งข้อมูลข่าวสารด้วยตารางไขว้ระหว่างตัวแปรการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครอง กับระดับความรู้ฯ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ตัวแปรอิสระ

1)

สื่อสิ่งพิมพ์ของศาลปกครอง

2)

รายการวิทยุที่ศาลปกครองจัดทำขึ้น

3)

เว็บไซต์ศาลปกครอง
(www.admincourt.go.th)
แอปพลิเคชันศาลปกครอง
(Admincourt)
ศูนย์บริการประชาชนของศาลปกครองและ
สำนักงานศาลปกครอง
โทรศัพท์ สายด่วนศาลปกครอง 1355

4)
5)
6)

มีความรู้ฯ
น้อย
N(%)
17
(1.12)
1
(0.95)
8
(0.33)
2
(0.43)
1
(0.36)
2
(1.03)

ระดับความรู้
มีความรู้ฯ
มีความรู้ฯ
ปานกลาง
มาก
N(%)
N(%)
64
1436
(4.22)
(94.66)
5
99
(4.76)
(94.29)
96
2314
(3.97)
(95.7)
13
447
(2.81)
(96.75)
17
263
(6.05)
(93.59)
5
187
(2.58)
(96.39)

รวม
N(%)
1517
(100)
105
(100)
2418
(100)
462
(100)
281
(100)
194
(100)

ค่า
Pearson
Chisquare
29.252

Sig.

0.000**

1.093

0.579

102.671

0.000**

18.025

0.000**

2.694

0.260

6.678

0.035*
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ตัวแปรอิสระ

ระดับความรู้
มีความรู้ฯ
มีความรู้ฯ
มีความรู้ฯ
น้อย
ปานกลาง
มาก
N(%)
N(%)
N(%)
7) สื่อเรียนรู้ http://oer.learn.in.th
4
10
141
(2.58)
(6.45)
(90.97)
8) สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน OR Code
3
27
374
(0.74)
(6.68)
(92.57)
9) ผู้บริหาร/บุคลากรศาลปกครอง
1
148
(0.67)
(99.33)
10) การจัดฝึกอบรม สัมมนาของศาลปกครอง
1
6
431
(0.23)
(1.37)
(98.40)
11) เยี่ยมชม/ศึกษาดูงานศาลปกครอง
4
114
(3.39)
(96.61)
12) โทรทัศน์
23
117
1041
(1.95)
(9.91)
(88.15)
13) วิทยุ
2
11
208
(0.90)
(4.98)
(94.12)
14) หนังสือพิมพ์
6
20
283
(1.94)
(6.47)
(91.59)
15) สื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก ยูทูป ไลน์)
21
156
1876
(1.02)
(7.60)
(91.4)
16) ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอื่น
3
36
619
(0.46)
(5.47)
(94.07)
17) ญาติ/เพื่อน/คนรู้จัก
9
74
620
(1.28)
(10.53)
(88.19)
18) นิทรรศการของศาลปกครอง
4
50
(7.41)
(92.59)
19) สื่อ Infographic
1
13
233
(0.40)
(5.26)
(94.33)
20) สถาบันการศึกษา
4
27
276
(1.30)
(8.79)
(89.90)
21) สื่ออื่นๆ
2
14
87
(1.94)
(13.59)
(84.47)
*มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 **มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

รวม
N(%)
155
(100)
404
(100)
149
(100)
438
(100)
118
(100)
1181
(100)
221
(100)
309
(100)
2053
(100)
658
(100)
703
(100)
54
(100)
247
(100)
307
(100)
103
(100)

ค่า
Pearson
Chisquare
2.278

Sig.

0.320

1.219

0.544

12.125

0.002**

29.275

0.000**

4.362

0.113

21.839

0.000**

2.061

0.357

1.415

0.493

2.191

0.334

7.740

0.021*

12.903

0.002**

0.705

0.703

3.172

0.205

1.163

0.559

3.759

0.034*

2) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยตารางไขว้ระหว่างตัวแปรเพศ อายุ
ระดั บ การศึ ก ษาสู ง สุ ด และอาชี พ หลั ก ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งกั บ ความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
ของศาลปกครองพบว่า
(2.1) อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพหลัก มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจ
ต่อคุณ ภาพการให้บริการของศาลปกครองอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ โดย (1) กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่ำกว่า
20 ปี ถึงกลุ่ม ตั วอย่างที่ มี อ ายุ 41 – 50 ปี มี ร้อยละของกลุ่ ม ตั วอย่างที่ มี ระดั บ ความพึ งพอใจมากที่ สุ ด
มากกว่ากลุ่มที่ มีอายุ 51 ปีเป็นต้นไป (2) กลุ่มที่การศึกษาในระดับประถมศึกษา ปริญ ญาตรี และสูงกว่า
ปริญญาตรี มีจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความพึงพอใจมาก มากกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา/
ปวช. และกลุ่ ม อนุ ป ริญ ญา/ปวส. และ (3) กลุ่ ม ตั วอย่ างที่ มี อ าชีพ ข้ าราชการ พนั ก งานของรัฐ พนั ก งาน
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รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ และกลุ่มที่ ไม่ต้องการระบุอาชีพ มีจำนวน
กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความพึงพอใจมาก มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ (ตารางที่ 4.55)
ตารางที่ 4.55 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยตารางไขว้ระหว่างตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุดและอาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่างกับระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง
ไม่พึง
พอใจ
N(%)

ระดับความพึงพอใจ
น้อย
น้อย
มาก
ที่สุด
N(%)
N(%)
N(%)

3
(0.23)
4
(0.37)
7
(0.30)

14
(1.09)
7
(0.65)
21
(0.89)

1) ต่ำกว่า 20 ปี

-

-

2) 21 – 30 ปี

-

-

3) 31 – 40 ปี

3
(0.41
2
(0.29)
2
(0.44)
-

12
(1.62)
2
(0.29)
7
(1.54)
-

7
(0.30)

21
(0.89)

ระดับการศึกษาสูงสุด
1) ต่ำกว่าประถมศึกษา

-

-

2) ประถมศึกษา

-

3) มัธยมศึกษา/ปวช.

-

4) อนุปริญญา/ปวส.

2
(3.51)
2
(0.16)
3
(0.32)
7
(0.30)

2
(5.26)
1
(1.85)
-

ตัวแปรอิสระ

รวม
N(%)

ค่า
Pearson
Chisquare

Sig.

748
410
1,283
(58.30) (31.96) (100)
610
379
1,081
(56.43) (35.06) (100)
1,358
789
2,364
(57.45) (33.38) (100)

4.346

0.361

4
2
6
(66.67) (33.33)
(100)
20
178
120
318
(6.29) (55.97) (37.74) (100)
40
427
258
740
(5.41) (57.7) (34.86) (100)
60
396
232
692
(8.67) (57.23) (35.53) (100)
39
274
134
456
(8.55) (60.09) (29.39) (100)
26
81
45
152
(17.11) (53.29) (29.61) (100)
189
1,358
789
2,364
(7.99) (57.45) (33.38) (100)

74.110

.000**

2
2
4
(50.00) (50.00)
(100)
5
19
12
38
(13.16) (50.00) (31.58) (100)
11
35
7
54
(20.37) (64.81) (12.96) (100)
16
23
16
57
(28.07) (40.35) (28.07) (100)
70
751
452
1,280
(5.47) (58.67) (35.31) (100)
85
528
302
931
(9.13) (56.71) (32.44) (100)
189
1,358
789
2,364
(7.99) (57.45) (33.38) (100)

111.992

.000**

มากที่สุด
N(%)

เพศ
1) ชาย
2) หญิง
รวม

108
(8.42)
81
(7.49)
189
(7.99)

อายุ

4) 41 – 50 ปี
5) 51 – 60 ปี
6) 61 ปี ขึ้นไป
รวม

5) ปริญญาตรี
6) สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

5
(0.39)
13
(1.40)
21
(0.89)
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รวม
N(%)

ค่า
Pearson
Chisquare

Sig.

1,757
(100)
84
(100)
3) เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน
17
(100)
4) เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนา
2
เอกชน (NGOs)
(100)
5) ผู้ดำรงตำแหน่งทาง
1
16
8
25
การเมือง
(4.00)
(64.00) (32.00) (100)
6) พนักงานบริษัทเอกชน
5
37
14
56
(8.93) (66.07) (25.00) (100)
7) เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ
2
2
20
44
44
112
(1.79) (1.79) (17.86) (39.29) (39.29) (100)
8) เกษตรกร
3
7
25
12
47
(6.38) (14.89) (53.19๗ (25.53) (100)
9) รับจ้างทั่วไป
3
8
11
8
30
(10.00) (26.67) (36.67) (26.67) (100)
10) พ่อบ้าน/แม่บ้าน
2
6
4
12
(16.67)
(50.00) (33.33) (100)
11) นักเรียน/นักศึกษา
4
13
3
20
(20.00) (65.00) (15.00) (100)
12) ว่างงาน/ไม่ประกอบ
8
9
8
25
อาชีพ
(32.00) (36.00) (32.00) (100)
13) อื่นๆ
4
14
76
37
131
(3.05) (10.69) (58.02) (28.24) (100)
14) ไม่ต้องการระบุ
2
4
19
21
46
(4.35) (8.70) (41.30) (45.65) (100)
รวม
7
21
189
1,358
789
2,364
(0.30) (0.89) (7.99) (57.45) (33.38) (100)
*มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 **มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

219.903

.000**

ตัวแปรอิสระ
อาชีพหลัก
1) ข้าราชการ/ลูกจ้าง/
พนักงานของรัฐ
2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ไม่พึง
พอใจ
N(%)

ระดับความพึงพอใจ
น้อย
น้อย
มาก
ที่สุด
N(%)
N(%)
N(%)

5
(0.28)
-

4
(0.23)
-

115
(6.55)
4
(4.76)
-

1,053
(59.93)
43
(51.19)

มากที่สุด
N(%)
580
(33.01)
37
(44.05)
13
(76.47)
-

(2.2) สำหรับตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการศาลปกครองและมีความสัมพันธ์
กับระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ประกอบไปด้วย
(1) หน่วยงานของศาลปกครองที่เคยติดต่อโดยกลุ่มตัวอย่างที่เคยติดต่อกับศาลปกครองกลาง มีร้อยละของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีความพึงพอใจมากที่สุด มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ (2) ฐานะในการใช้บริการด้านคดี โดยกลุ่มตัวอย่าง
ในกลุ่มที่เป็นผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีและผู้รับมอบอำนาจ มีร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีความพึงพอใจมากที่สุด
มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ (3) ประเภทเรื่องที่เป็นคู่กรณี ในคดีที่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการของศาลปกครองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การพัสดุ สัญญา
ทางปกครอง การควบคุมอาคาร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและ ที่ดิน สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
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และ (4) การใช้บริการอื่ นที่ไม่ใช่การฟ้องคดี โดยกลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการมีร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด มากกว่ากลุ่มที่เคยใช้บริการ แต่แตกต่างกันไม่มากนัก (ตารางที่ 4.56)
ตารางที่ 4.56 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยตารางไขว้ระหว่างตัวแปรหน่วยงานของศาลปกครอง
ที่เคยติดต่อ การใช้บริการด้านคดี ประเภทเรื่องที่เป็ นคู่กรณี ผลการพิ จารณาคดี การใช้บ ริการด้านอื่น ๆ
กับระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง
ตัวแปรอิสระ
ไม่พึง
พอใจ
N(%)
หน่ ว ยงานของศาลปกครองที่ เคย
ติดต่อ
1) ศาลปกครองสูงสุด
2) ศาลปกครองกลาง
3) ศาลปกครองในภูมิภาค
4) หน่วยงานอื่นๆ ในสังกัด
สำนักงานศาลปกครอง
รวม
ฐานะในการใช้บริการด้านคดี
1) ผู้ฟ้องคดี
2) ผู้ถูกฟ้องคดี
3) ทนายความ/ที่ปรึกษา

5
(3.0)
2
(0.2)
7
(0.30)
5
(0.84)
2
(0.33)
-

ระดับความพึงพอใจ
น้อยที่สุด น้อย
มาก
N(%)
N(%)
N(%)

รวม
N(%)

ค่า
Pearson
Chisquare

Sig.

2
(0.8)
14
(1.2)
3
(0.3)
2
(2.2)
21
(0.89)

23
(9.4)
95
(8.3)
63
(7.1)
8
(8.8)
189
(7.99)

145
69
(59.4)
(28.3)
636
392
(55.8)
(34.4)
522
302
(58.7)
(33.9)
55
26
(60.4)
(28.6)
1358
789
(57.45) (33.38)

244
(100)
1,139
(100)
890
(100)
91
(100)
2364
(100)

40.920

.000**

4
(0.67)
3
(0.49)
4
(4.12)
3
(5.36)
-

73
(12.27)
26
(4.27)
8
(8.25)
6
(10.71)
1
(16.67)
51
(7.29)
22
(7.89)
2
(9.09)
189
(7.99)

306
(51.43)
352
(57.80)
60
(61.86)
38
(67.86)
3
(50.00)
411
(58.71)
175
(62.72)
13
(59.09)
1358
(57.45)

207
(34.79)
226
(37.11)
25
(25.77)
9
(16.07)
2
(33.33)
233
(33.29)
80
(28.67)
7
(31.82)
789
(33.38)

595
(100)
609
(100)
97
(100)
56
(100)
6
(100)
700
(100)
279
(100)
22
(100)
2364
(100)

79.366

0.000**

55
328
(9.50) (56.65)
14
63
(14.00) (63.00)
26
316
(4.81) (58.41)

187
(32.30)
23
(23.00)
197
(36.41)

579
(100)
100
(100)
541
(100)

8.622

0.071

9.875

0.043*

15.180

0.004**

4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

-

5) ผู้ร้องสอด

-

6) ผู้รับมอบอำนาจ

-

7) อื่น ๆ

-

8) ไม่ต้องการระบุ

-

5
(0.71)
2
(0.72)
-

7
(0.30)

21
(0.89)

ประเภทเรื่องที่เป็นคู่กรณีในคดี
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) การบริหารงานบุคคล วินัย

-

2) การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

-

9
(1.55)
-

3) การพัสดุ สัญญาทางปกครอง

-

รวม

มากที่สุด
N(%)

2
(0.37)
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ตัวแปรอิสระ

ระดับความพึงพอใจ
น้อยที่สุด น้อย
มาก
N(%)
N(%)
N(%)

มากที่สุด
N(%)

3
(1.26)

17
(7.11)

143
(59.83)

72
(30.13)

239
(100)

2
(5.26)
-

6
(12.77)
2
(4.26)
23
(7.44)
21
(6.07)
6
(9.52)
57
(8.12)
17
(7.52)

28
(59.57)
26
(55.32)
175
(56.63)
225
(65.03)
38
(60.32)
393
(55.98)
120
(53.10)

11
(23.40)
19
(40.43)
109
(35.28)
95
(27.46)
19
(30.16)
249
(35.47)
89
(39.38)

47
(100)
47
(100)
309
(100)
346
(100)
63
(100)
702
(100)
226
(100)

57
(6.99)
25
(11.42)
107
(8.05)
189
(7.99)

472
(57.84)
118
(53.88)
768
(57.79)
1358
(57.45)

279
(34.19)
71
(32.42)
439
(33.03)
789
(33.38)

7
91
470
282
(0.82) (10.62) (54.84) (32.91)
2) ไม่เคย
14
98
888
507
(0.93) (6.50) (53.93) (33.64)
รวม
7
21
189
1358
789
(0.30) (0.89) (7.99) (57.45) (33.38)
*มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 **มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

4) การควบคุมอาคาร
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
5) การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
6) การคมนาคม พาณิชย์
อุตสาหกรรม
7) การปกครอง การบริหาร
ราชการแผ่นดิน
8) ที่ดิน สาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน
9) วินัยการคลังและงบประมาณ
10) การละเมิดและรับผิด
อย่างอื่น
11) อื่นๆ
ผลการพิจารณาพิพากษาคดีในคดีที่
ผ่านมา
1) ชนะคดี
2) แพ้คดี
3) อยู่ระหว่างพิจารณาคดี
รวม
การใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่การฟ้องคดี
1) เคย

ไม่พึง
พอใจ
N(%)
4
(1.67)
3
(0.87)
-

2
(0.65)
2
(0.58)
-

-

3
(0.43)
-

2
(0.25)
3
(1.37)
2
(0.15)
7
(0.30)

6
(0.74)
2
(0.9)
13
(0.98)
21
(0.89)

7
(0.82)
-

รวม
N(%)

ค่า
Pearson
Chisquare
18.806

Sig.

0.001**

9.093

0.059

2.159

0.707

1.845

0.764

15.094

0.005**

1.250

0.870

7.049

0.133

6.552

0.162

816
(100)
219
(100)
1329
(100)
2364
(100)

14.942

0.060

857
(100)
1507
(100)
2364
(100)

25.634

0.000**

(2.3) แหล่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิ ติ ได้ แก่ สื่ อสิ่ งพิ ม พ์ ของศาลปกครอง รายการวิ ท ยุ ที่ ศ าลปกครองจั ด ทำขึ้ น เว็ บ ไซต์ ศ าลปกครอง
(www.admincourt.go.th) แอปพลิ เ คชั น ศาลปกครอง (Admincourt) ศู น ย์ บ ริ ก ารประชาชนของ
ศาลปกครองและสำนั กงานศาลปกครอง การจัดฝึกอบรม สัม มนาของศาลปกครอง โทรทั ศน์ วิท ยุ และ
สถาบันการศึกษา (ตารางที่ 4.57)
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ตารางที่ 4.57 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแหล่งข้อมูลข่าวสารด้วยตารางไขว้ระหว่างตัวแปรการ กับระดับ
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ตัวแปรอิสระ

1) สื่อสิ่งพิมพ์ของศาลปกครอง

ไม่พึง
พอใจ
N(%)
-

ระดับความพึงพอใจ
น้อยที่สุด น้อย
มาก
N(%)
N(%)
N(%)
7
(0.78)
-

53
(5.90)
6
(9.23)
94
(6.34)
17
(4.50)
10
(5.75)
9
(5.88)
9
(12.33)
8
(4.15)
8
(8.89)
21
(6.38)
9
(11.39)
12
(5.94)
6
(12.24)
2
(2.08)
43
(6.01)
14
(5.96)
28
(11.81)
-

493
(54.84)
2) รายการวิทยุที่ศาลปกครองจัดทำ
24
ขึ้น
(36.92)
3) เว็บไซต์ศาลปกครอง
2
11
816
(www.admincourt.go.th)
(0.13) (0.74)
(55.06)
4) แอปพลิเคชันศาลปกครอง
2
207
(Admincourt)
(0.53)
(54.46)
5) ศูนย์บริการประชาชนของศาลปกครอง
88
และสำนักงานศาลปกครอง
(50.57)
6) โทรศัพท์ สายด่วนศาลปกครอง
87
1355
(56.86)
7) สื่อเรียนรู้
37
http://oer.learn.in.th
(50.68)
8) สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน OR Code
115
(59.59)
9) ผู้บริหาร/บุคลากรศาลปกครอง
44
(48.89)
10) การจัดฝึกอบรม สัมมนาของ
177
ศาลปกครอง
(53.80)
11) เยี่ยมชม/ศึกษาดูงานศาลปกครอง
34
(43.04)
12) โทรทัศน์
3
2
113
(1.49) (0.99)
(55.94)
13) วิทยุ
2
21
(4.08)
(42.86)
14) หนังสือพิมพ์
2
57
(2.08)
(59.38)
15) สื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก ยูทูป
5
406
ไลน์)
(0.70)
(56.70)
16) ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงาน
2
143
ภาครัฐอื่น
(0.85)
(60.85)
17) ญาติ/เพื่อน/คนรู้จัก
129
(54.43)
18) นิทรรศการของศาลปกครอง
15
(46.88)
19) สื่อ Infographic
5
67
(4.42) (59.29)
20) สถาบันการศึกษา
2
8
43
(2.02) (8.08) (43.43)
21) สื่ออื่นๆ
2
11
(6.90) (37.93)
*มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 **มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

มาก
ที่สุด
N(%)
346
(38.49)
35
(53.85)
559
(37.72)
152
(40.21)
76
(43.68)
57
(37.25)
27
(36.99)
70
(36.27)
38
(42.22)
131
(39.82)
36
(45.57)
72
(35.64)
20
(40.82)
35
(36.46)
262
(36.59)
76
(32.34)
80
(33.76)
17
(53.12)
41
(36.28)
46
(46.46)
16
(55.17)

รวม
N(%)
899
(899)
65
(100)
1482
(100)
378
(100)
174
(100)
153
(100)
73
(100)
193
(100)
90
(100)
329
(100)
79
(100)
202
(100)
49
(100)
96
(100)
716
(100)
235
(100)
237
(100)
32
(100)
113
(100)
99
(100)
29
(100)

ค่า
Pearson
Chisquare
25.562

Sig.

0.000**

14.211

0.007**

44.385

0.000**

15.734

0.003**

10.928

0.027*

3.598

0.463

3.555

0.470

7.080

0.132

4.588

0.332

11.405

0.022**

8.742

0.068

12.165

0.016**

9.706

0.046*

6.629

0.157

11.825

0.019

6.998

0.136

8.354

0.079

7.400

0.116

3.669

0.453

10.632

0.031*

6.518

0.164
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(3) ความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยตารางไขว้ระหว่างตัวแปรเพศ อายุ
ระดับการศึกษาสูงสุดและอาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่างกับระดับ ความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของ
ศาลปกครองพบว่า
(3.1) เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และอาชีพหลัก มีความสัมพันธ์กับ ระดับ
ความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดย (1) กลุ่มตัวอย่าง
ที่ เป็ น เพศชายมี ร้ อ ยละของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น มาก มากกว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เป็ น เพศหญิ ง
(2) กลุ่ มตัวอย่างที่ อายุ 61 ปีขึ้นไป มีร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีความเชื่อมั่นมาก มากกว่ากลุ่มตัวอย่าง
ในกลุ่มอายุอื่น ๆ (3) กลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี มีร้อยละของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความเชื่อมั่นมาก มากกว่ากลุ่มตัวอย่างในกลุ่มที่จบการศึกษาในระดับอื่นๆ (4) กลุ่มตัวอย่างที่เป็น
เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีความเชื่อมั่นมาก
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างในกลุ่มที่ประกอบอาชีพอื่นๆ (ตารางที่ 4.58)
ตารางที่ 4.58 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยตารางไขว้ระหว่างตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด
และอาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่างกับระดับความพึงพอใจต่อความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ตัวแปรอิสระ

รวม
N(%)

ค่า
Pearson
Chisquare

Sig.

1370
989
(52.75) (38.08)
2048
1019
(60.11) (29.91)
3418
2008
(56.93) (33.44)

2597
(100)
3407
(100)
6004
(100)

44.474

0.000**

7
8
35
11
(11.48) (13.11) (57.38) (18.03)
36
148
794
405
(2.60) (10.70) (57.41) (29.28)
24
113
972
648
(1.37) (6.43) (55.32) (36.88)
16
86
912
554
(1.02) (5.48) (58.16) (35.33)
18
98
615
321
(1.71) (9.32) (58.46) (30.51)
10
14
90
69
(5.46) (7.65) (49.18) (37.70)
111
467
3418
2008
(1.85) (7.78) (56.93) (33.44)

61
(100)
1383
(100)
1757
(100)
1568
(100)
1052
(100)
183
(100)
6004
(100)

117.944

0.000**

5
(100)

67.878

0.000**

ไม่
เชื่อมั่น
มาก
N(%)

ระดับความเชื่อมั่น
ไม่
เชื่อมั่น
เชื่อมั่น
N(%)
N(%)

เชื่อมั่น
มาก
N(%)

เพศ
1) ชาย
2) หญิง
รวม

46
(1.77)
65
(1.91)
111
(1.85)

192
(7.39)
275
(8.07)
467
(7.78)

อายุ
1) ต่ำกว่า 20 ปี
2) 21 – 30 ปี
3) 31 – 40 ปี
4) 41 – 50 ปี
5) 51 – 60 ปี
6) 61 ปี ขึ้นไป
รวม
ระดับการศึกษาสูงสุด
1) ต่ำกว่าประถมศึกษา

-

2
(40.00)

2
(40.00)

1
(20.00)
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2) ประถมศึกษา
3) มัธยมศึกษา/ปวช.
4) อนุปริญญา/ปวส.
5) ปริญญาตรี
6) สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
อาชีพหลัก
1) ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ

ไม่
เชื่อมั่น
มาก
N(%)
4
(5.48)
6
(2.03)
12
(4.55)
65
(1.78)
24
(1.40)
111
(1.85)
53
(1.22)
1
(0.68)
1
(5.00)
1
(12.50)
-

ระดับความเชื่อมั่น
ไม่
เชื่อมั่น
เชื่อมั่น
N(%)
N(%)

เชื่อมั่น
มาก
N(%)

รวม
N(%)

2
44
23
(2.74) (60.27) (31.51)
38
191
61
(12.84) (64.53) (20.61)
12
164
76
(4.55) (62.12) (28.79)
300
2038
1248
(8.22) (55.82) (34.18)
113
979
599
(6.59) (57.08) (34.93)
467
3418
2008
(7.78) (56.93) (33.44)

73
(100)
296
(100)
264
(100)
3651
(100)
1715
(100)
6004
(100)

250
(5.74)
11
(7.43)
1
(5.00)
-

4355
(100)
148
(100)
20
(100)
8
(100)
28
(100)
214
(100)
204
(100)
106
(100)
202
(100)
39
(100)
293
(100)
88
(100)
199
(100)
100
(100)
6004
(100)

2494
1558
(57.27) (35.77)
2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
76
60
(51.35) (40.54)
3) เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน
7
11
(35.00) (55.00)
4) เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน
5
2
(NGOs)
(62.50) (25.00)
5) ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
12
16
(42.86) (57.14)
6) พนักงานบริษัทเอกชน
10
40
125
39
(4.67) (18.69) (58.41) (18.22)
7) เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ
7
27
106
64
(3.43) (13.24) (51.96) (31.37)
8) เกษตรกร
4
11
58
33
(3.77) (10.38) (54.72) (31.13)
9) รับจ้างทั่วไป
4
36
121
41
(1.98) (17.82) (59.90) (20.30)
10) พ่อบ้าน/แม่บ้าน
1
6
21
11
(2.56) (15.38) (53.85) (28.21)
11) นักเรียน/นักศึกษา
18
38
175
62
(6.14) (12.97) (59.73) (21.16)
12) ว่างงาน/ไม่ประกอบอาชีพ
7
18
48
15
(7.95) (20.45) (54.55) (17.05)
13) อื่นๆ
3
16
119
61
(1.51) (8.04) (59.80) (30.65)
14) ไม่ต้องการระบุ
1
13
51
35
(1.00) (13.00) (51.00) (35.00)
รวม
111
467
3418
2008
(1.85) (7.78) (56.93) (33.44)
*มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 **มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

ค่า
Pearson
Chisquare

Sig.

277.697

0.000**
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(3.2) ตัวแปรด้านการใช้บริการศาลปกครองที่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อมั่นต่อ
การอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ได้แก่ (1) หน่วยงานของศาลปกครองที่เคยติดต่อ โดยกลุ่มตัวอย่าง
ที่เคยติดต่อกับศาลปกครองกลางและศาลปกครองในภูมิภาค มีร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความเชื่อมั่น
มาก มากกว่ากลุ่มตั วอย่างที่ติดต่อกับหน่วยงานอื่น ๆ (2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการด้านคดีในฐานะผู้ฟ้องคดี
ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดี ผู้ รับ มอบอำนาจ และอื่ น ๆ มี ร้อ ยละของกลุ่ม ตั วอย่างที่ มี ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น มาก มากกว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการคดีด้านอื่น ๆ (3) ประเภทเรื่องที่เป็นคู่กรณีในคดีที่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อมั่น
ต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ได้แก่ การบริหารงานบุคคล วินัย การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
การพัสดุ สัญ ญาทางปกครอง การควบคุมอาคาร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การศึกษา ศาสนา
วัฒ นธรรม การปกครอง การบริห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ ดิ น สาธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น การละเมิ ด และ
รับ ผิดอย่างอื่น และอื่น ๆ (4) ผลการพิ จารณาพิ พ ากษาคดีในคดีที่ ผ่านมา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ ชนะคดีและ
อยู่ระหว่างพิจารณาคดี มีร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความเชื่อมั่นมาก มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่แพ้คดี
และ (5) การใช้ บ ริ ก ารอื่ น ที่ ไม่ ใช่ ก ารฟ้ อ งคดี โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ไม่ เคยใช้ บ ริ ก ารด้ า นอื่ น มี ร้ อ ยละของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความเชื่อมั่นมาก มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการด้านอื่นๆ (ตารางที่ 4.59)
ตารางที่ 4.59 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยตารางไขว้ระหว่างตัวแปรหน่วยงานของศาลปกครอง
ที่เคยติดต่อ การใช้บริการด้านคดี ประเภทเรื่องที่เป็ นคู่กรณี ผลการพิ จารณาคดี การใช้บ ริการด้านอื่น ๆ
กับความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง (เฉพาะกลุ่มที่เคยใช้บริการ)
ตัวแปรอิสระ
หน่วยงานของศาลปกครองที่เคยติดต่อ
1) ศาลปกครองสูงสุด
2) ศาลปกครองกลาง
3) ศาลปกครองในภูมิภาค
4) หน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดสำนักงาน
ศาลปกครอง
รวม
ฐานะในการใช้บริการด้านคดี (ตอบได้มากกว่า
1 ข้อ)
1) ผู้ฟ้องคดี
2) ผู้ถูกฟ้องคดี
3) ทนายความ/ที่ปรึกษา
4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ไม่เชื่อมั่น
มาก
N(%)
9
(3.64)
7
(0.60)
9
(0.98)
25
(1.02)
18
(2.97)
4
(0.64)
3
(3.03)
-

ระดับความเชื่อมั่น
ไม่
เชื่อมั่น
เชื่อมั่น
N(%)
N(%)

เชื่อมั่น
มาก
N(%)

รวม
N(%)

ค่า
Pearson
Chisquare

Sig.

8
(3.24)
57
(4.86)
34
(3.69)
5
(4.35)
104
(4.23)

133
97
(53.85) (39.27)
585
525
(49.83) (44.72)
448
431
(48.59) (46.75)
67
43
(58.26) (37.39)
1233
1096
(50.16) (44.59)

247
(100)
1174
(100)
922
(100)
115
(100)
2458
(100)

28.808 0.001**

28
(4.62)
24
(3.82)
8
(8.08)
7
(11.86)

288
(47.52)
303
(48.25)
49
(49.49)
37
(62.71)

606
(100)
628
(100)
99
(100)
59
(100)

78.368 0.000**

272
(44.88)
297
(47.29)
39
(39.39)
15
(25.42)
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5) ผู้ร้องสอด

ไม่เชื่อมั่น
มาก
N(%)
-

6) ผู้รับมอบอำนาจ

-

7) อื่น ๆ

-

8) ไม่ต้องการระบุ

-

รวม
ประเภทเรื่องที่เป็นคู่กรณีในคดี
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) การบริหารงานบุคคล วินัย
2) การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
3) การพัสดุ สัญญาทางปกครอง
4) การควบคุมอาคาร
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5) การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
6) การคมนาคม พาณิชย์ อุตสาหกรรม
7) การปกครอง การบริหารราชการ
แผ่นดิน
8) ที่ดิน สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
9) วินัยการคลังและงบประมาณ
10) การละเมิดและรับผิดอย่างอื่น
11) อื่นๆ
ผลการพิจารณาพิพากษาคดีในคดีที่ผ่านมา
1) ชนะคดี
2) แพ้คดี
3) อยู่ระหว่างพิจารณาคดี
รวม

25
(1.02)
8
(1.38)
4
(3.85)
7
(1.27)
2
(0.84)
6
(12.50)
1
(2.00)
7
(2.23)
7
(1.97)
-

ระดับความเชื่อมั่น
ไม่
เชื่อมั่น
เชื่อมั่น
เชื่อมั่น
N(%)
มาก
N(%)
N(%)
1
2
3
(16.67) (33.33) (50.00)
25
351
336
(3.51) (49.30) (47.19)
9
182
128
(2.82) (57.05) (40.13)
2
21
6
(6.90) (72.41) (20.69)
104
1233
1096
(4.23) (50.16) (44.59)
24
(4.13)
5
(4.81)
6
(1.09)
16
(6.69)
-

รวม
N(%)

ค่า
Pearson
Chisquare

Sig.

6
(100)
712
(100)
319
(100)
29
(100)
2458
(100)

6
(0.84)
1
(0.42)

241
(41.48)
47
(45.19)
259
(46.92)
111
(46.44)
17
(35.42)
24
(48.00)
139
(44.27)
159
(44.66)
25
(37.31)
348
(48.74)
103
(43.46)

581
(100)
104
(100)
552
(100)
239
(100)
48
(100)
50
(100)
314
(100)
356
(100)
67
(100)
714
(100)
237
(100)

25.929 0.000**

11
(3.50)
7
(1.97)
1
(1.49)
27
(3.78)
13
(5.49)

308
(53.01)
48
(46.15)
280
(50.72)
110
(46.03)
25
(52.08)
25
(50.00)
157
(50.00)
183
(51.40)
41
(61.19)
333
(46.64)
120
(50.63)

3
(0.36)
11
(4.78)
11
(0.79)
25
(1.02)

25
(2.98)
21
(9.13)
58
(4.17)
104
(4.23)

422
388
(50.36) (46.30)
120
78
(52.17) (33.91)
691
630
(49.71) (45.32)
1233
1096
(50.16) (44.59)

838
(100)
230
(100)
1390
(100)
2458
(100)

59.329 0.000**

-

10.010

0.018*

73.217 0.000**
19.529 0.000**
33.712 0.000**
7.547

0.056

22.443 0.000**
32.732 0.000**
5.214

0.157

92.856 0.000**
13.503 0.004**
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ไม่เชื่อมั่น
มาก
N(%)

ระดับความเชื่อมั่น
ไม่
เชื่อมั่น
เชื่อมั่น
N(%)
N(%)

การใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่การฟ้องคดี
1) เคย

15
67
782
(1.63)
(7.26) (52.22)
2) ไม่เคย
10
37
751
(0.65)
(2.41) (48.93)
รวม
25
104
1233
(1.02) (4.23) (50.16)
*มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 **มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
359
(38.89)
737
(48.01)
1096
(44.59)

รวม
N(%)

ค่า
Pearson
Chisquare

Sig.

923
(100)
1535
(100)
2458
(100)

49.394 0.000**

(3.3) แหล่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มีความสัมพันธ์กับ ระดับความเชื่อมั่นต่อการอำนวย
ความยุติธรรมของศาลปกครองอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ของศาลปกครอง รายการวิทยุ
ที่ ศ าลปกครองจั ด ทำขึ้ น เว็ บ ไซต์ ศ าลปกครอง (www.admincourt.go.th) แอปพลิ เคชั น ศาลปกครอง
(Admincourt) ศู น ย์ บ ริ ก ารประชาชนของศาลปกครองและสำนั ก งานศาลปกครอง โทรศั พ ท์ สายด่ ว น
ศาลปกครอง 1355 สื่อเรียนรู้ http://oer.learn.in.th สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน OR Code ผู้บริหาร/บุคลากร
ศาลปกครอง การจัดฝึกอบรม สัมมนาของศาลปกครอง เยี่ยมชม/ศึกษาดูงานศาลปกครอง โทรทัศน์ ข้อมูล
ข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอื่น นิทรรศการของศาลปกครอง สื่ออื่นๆ (ตารางที่ 4.60)
ตารางที่ 4.60 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแหล่งข้อมูลข่าวสารด้วยตารางไขว้ กับความเชื่อมั่นต่อการ
อำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ตัวแปรอิสระ
1) สื่อสิ่งพิมพ์ของศาลปกครอง
2) รายการวิทยุที่ศาลปกครองจัดทำขึ้น

ไม่เชื่อมั่น
มาก
N(%)
17
(1.04)
-

3) เว็บไซต์ศาลปกครอง
(www.admincourt.go.th)
4) แอปพลิเคชันศาลปกครอง (Admincourt)

23
(0.90)
-

5) ศูนย์บริการประชาชนของศาลปกครองและสำนักงาน
ศาลปกครอง
6) โทรศัพท์ สายด่วนศาลปกครอง 1355

1
(0.33)
1
(0.50)
2
(1.18)
6
(1.40)
3
(1.97)
5
(1.09)

7) สื่อเรียนรู้ http://oer.learn.in.th
8) สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน OR Code
9) ผู้บริหาร/บุคลากรศาลปกครอง
10) การจัดฝึกอบรม สัมมนาของศาลปกครอง

ระดับความเชื่อมั่น
ไม่
เชื่อมั่น
เชื่อมั่น
N(%)
N(%)
52
862
(3.17) (52.5)
4
50
(3.54) (44.25)
124
1321
(4.87) (51.86)
10
225
(2.07) (46.49)
5
144
(1.67)
(48)
10
101
(4.95) (50.00)
8
82
(4.73) (48.52)
24
189
(5.59) (44.06)
8
66
(5.26) (43.42)
7
217
(1.53) (47.48)

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
711
(43.30)
59
(52.21)
1079
(42.36)
249
(51.45)
150
(50)
90
(44.55)
77
(45.56)
210
(48.95)
75
(49.34)
228
(49.89)

รวม
N(%)
1642
(100)
113
(100)
2547
(100)
484
(100)
300
(100)
202
(100)
169
(100)
429
(100)
152
(100)
457
(100)

ค่า
Pearson
Chisquare
143.325

Sig.

0.000**

20.172

0.000**

194.694

0.000**

92.907

0.000**

49.387

0.000**

13.698

0.003**

12.283

0.006**

50.005

0.000**

18.064

0.000**

74.093

0.000**
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ระดับความเชื่อมั่น
ไม่เชื่อมั่น
ไม่
เชื่อมั่น
ตัวแปรอิสระ
มาก
เชื่อมั่น
N(%)
N(%)
N(%)
11) เยี่ยมชม/ศึกษาดูงานศาลปกครอง
1
5
49
(0.84)
(4.20) (41.18)
12) โทรทัศน์
21
134
801
(1.60) (10.24) (61.19)
13) วิทยุ
3
22
129
(1.25)
(9.17) (53.75)
14) หนังสือพิมพ์
9
24
189
(2.60)
(6.94) (54.62)
15) สื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก ยูทูป ไลน์)
39
191
1233
(1.78)
(8.71) (56.20)
16) ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอื่น
6
41
411
(0.85)
(5.83) (58.46)
17) ญาติ/เพื่อน/คนรู้จัก
16
77
423
(2.12) (10.21) (56.10)
18) นิทรรศการของศาลปกครอง
1
1
24
(1.82)
(1.82) (43.64)
19) สื่อ Infographic
7
13
133
(2.68)
(4.98) (50.96)
20) สถาบันการศึกษา
9
27
167
(2.69)
(8.06) (49.85)
21) สื่ออื่นๆ
7
18
66
(5.88) (15.13) (55.46)
*มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 **มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
64
(53.78)
353
(26.9)
86
(35.83)
124
(35.84)
731
(33.32)
245
(34.85)
238
(31.56)
29
(52.73)
108
(41.38)
132
(39.40)
28
(23.53)

รวม
N(%)
119
(100)
1309
(100)
240
(100)
346
(100)
2194
(100)
703
(100)
754
(100)
55
(100)
261
(100)
335
(100)
119
(100)

ค่า
Pearson
Chisquare
22.970

Sig.

0.000**

39.894

0.000**

1.975

0.578

2.430

0.488

43258

0.235

8.943

0.030*

7.931

0.047

10.429

0.015*

10.615

0.014

8.272

0.041

22.726

0.000**

4.1.6 การวิเคราะห์ ค วามสั มพั น ธ์ ระหว่างระดับ ความเชื่ อมั่ น ระดั บ ความรู้ค วามเข้ าใจและ
ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
จากการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้ความเข้าใจฯ ระดับความพึงพอใจฯ
และระดับความเชื่อมั่น ของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้วยสถิติ Correlation
ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้4 พบว่า (ตารางที่ 4.61)
1) ระดับความรู้ ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อำนาจศาลและ
เขตอำนาจศาล รวมทั้ ง การดำเนิ น งานในมิ ติ ต่ า งๆ ของศาลปกครอง ระดั บ ความรู้ ความเข้ า ใจ
ของประชาชนฯ มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจของผู้ที่เคยใช้บริการศาลปกครอง และระดับความ
เชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยระดับ ความรู้ ความเข้าใจของประชาชนฯ มีความสัมพั นธ์กับระดับความพึ งพอใจฯ
ในระดับต่ำมาก (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.20) โดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ
เมื่อระดับความรู้ ความเข้าใจของประชาชนฯ มาก ระดับความพึงพอใจของประชาชนฯ ก็จะมากตามไปด้วย
4

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.00 – 0.30 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำมาก ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่าง 0.31 - 0.50 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.51 – 0.70 หมายถึง
มีค วามสัมพั นธ์กันในระดับ ปานกลาง ค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพัน ธ์ระหว่าง 0.71 – 0.90 หมายถึง มีความสัมพั นธ์กันใน
ระดับสูงและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.91 – 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก
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ส่ วนระดั บความรู้ ความเข้ าใจของประชาชนฯ มี ความสั มพั นธ์ กั บ ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของ
ประชาชนฯ ในระดั บต่ ำมาก (ค่ าสั มประสิ ทธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เท่ ากั บ 0.22) เช่ น เดี ย วกั น โดยมี ค วามสั ม พั น ธ์
ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กล่ า วคื อ เมื่ อ ระดั บ ความรู้ ความเข้ า ใจของประชาชนฯ มาก ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น
ของประชาชนฯก็จะมากตามไปด้วย
2) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เคยใช้บริการศาลปกครอง ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เคย
ใช้บริการศาลปกครอง มีความสัมพันธ์กับ ระดับความรู้ ความเข้าใจของประชาชนฯ และระดับความเชื่อมั่น
ของประชาชนฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยระดั บ ความพึ งพอใจฯ มี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ ระดั บ ความรู้ ความเข้ าใจของประชาชนฯ
ในระดับต่ำมาก (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.20) โดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ
เมื่ อ ระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ เคยใช้ บ ริ ก ารศาลปกครองมาก ระดั บ ความรู้ ความเข้ า ใจ
ของประชาชนฯ ก็จะมากตามไปด้วย
ในขณะที่ระดับความพึงพอใจฯ มีความสัมพันธ์กับระดับความเชื่อมั่น ฯ ในระดับปานกลาง
(ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.65) กล่าวคือ เมื่อ ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่เคยใช้บริการ
ศาลปกครองมาก ระดับความเชื่อมั่นฯ ก็จะมากตามไปด้วย
3) ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนฯ มีความสัมพันธ์กับ ระดับความรู้ ความเข้าใจของประชาชนฯ และระดับ
ความพึงพอใจฯ อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนฯ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ ความรู้ ความเข้ า ใจ
ของประชาชนฯ ในระดับต่ำมาก (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.22) โดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดี ย วกั น กล่ า วคื อ ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนฯ มาก ระดั บ ความรู้ ความเข้ า ใจของประชาชนฯ
ก็จะยิ่งมากตามไปด้วย
ส่ ว นระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนฯ กั บ ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ที่ เคยใช้ บ ริ ก าร
ศาลปกครอง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ในระดั บ ปานกลาง (ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เท่ า กั บ 0.65) โดยมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ยิ่ง ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนฯ มาก ระดับความพึงพอใจฯ
ก็ยิ่งมากตามไปด้วย
ตารางที่ 4.61 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ความรู้ ค วามเข้ า ใจและ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้วยสถิติ Correlation
ตัวแปร
ระดับความรู้ฯ

ค่าสถิติ
ระดับความรู้ฯ ระดับความพึงพอใจฯ
Pearson Correlation
0.20
Sig.
0.00**
ระดับความพึงพอใจฯ
Pearson Correlation
0.20
Sig.
.00**
ระดับความเชื่อมั่นฯ
Pearson Correlation
0.22
0.65
Sig.
0.00**
0.00**
* มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 ** มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01

ระดับความเชื่อมั่นฯ
0.22
0.00**
0.65
0.00**
-
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4.1.7 ข้อเสนอแนะ และความคาดหวังเพื่อปรับปรุงการให้บริการของศาลปกครอง
จากการศึกษาข้อเสนอแนะ และความคาดหวังเพื่อปรับปรุงการให้บริการของศาลปกครองพบว่า
(1) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของศาลปกครอง
(1.1) ด้านเนื้อหาการเผยแพร่ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศาลปกครองด้านเนื้อหาการเผยแพร่ที่กลุ่มตัวอย่างเสนอแนะมากที่สุด 3 ลำดับแรก
ได้แก่ (1) เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับศาลปกครอง ควรเน้นเนื้อหาที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ กระชับ มีรายละเอียด
ที่ครบถ้วนและครอบคลุม ชัดเจนตามจริง (ร้อยละ 38.1) (2) เนื้อหาที่เกี่ยวกับศาลปกครอง โดยเน้นการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ เพิ่ มช่องทางให้มีความหลากหลาย (สื่อละคร
ถ่ายทอดสด รายการโทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ E-book) จัดให้มีการอบรม จัดทำเอกสารส่งถึงหน่วยงานและ
ประชาชนโดยตรง (ร้อยละ 30.44) และ (3) เนื้อหาด้านกฎหมาย ได้แก่ กฎหมายปกครอง กฎหมายทั่ วไป
การตัดสิน การฟ้องร้อง การรับรู้ การวินิจฉัยคดี ความผิดด้านละเมิด การมีส่วนร่วมของประชาชน แนวปฏิบัติ
ของข้าราชการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น กฎหมายสิ่งแวดล้อม
กฎหมายสาธารณสุข กฎหมายสิทธิ บทความแปลกฎหมายต่างประเทศ (ร้อยละ 14.21) (ตารางที่ 4.62)
ตารางที่ 4.62 ข้อเสนอแนะด้านเนื้อหาการเผยแพร่
หัวข้อ
1) เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับศาลปกครอง แต่เน้น
เนื้อหาที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ กระชับ
มีรายละเอียดที่ครบถ้วนและครอบคลุม
ชัดเจนตามจริง
2) เนื้อหาที่เกี่ยวกับศาลปกครอง โดยเน้นการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ เพิม่ ช่องทางให้มี
ความหลากหลาย (สื่อละคร ถ่ายทอดสด
รายการโทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ E-book)
จัดให้มีการอบรม จัดทำเอกสารส่งถึง
หน่วยงานและประชาชนโดยตรง
3) เนื้อหาด้านกฎหมาย ได้แก่ กฎหมายปกครอง
กฎหมายทัว่ ไป การตัดสิน การฟ้องร้อง
การรับรู้ การวินิจฉัยคดี ความผิดด้านละเมิด
การมีส่วนร่วมของประชาชน กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานเช่น กฎหมายสิ่งแวดล้อม
แนวปฏิบัติของข้าราชการ กฎหมายสาธารณสุข
กฎหมายสิทธิ บทความแปลกฎหมาย
ต่างประเทศ
4) กรณีศึกษา ได้แก่ คดีที่เคยผ่านมาแล้ว คดีใน
ชีวิตประจำวัน คดีปกครองที่ควรรู้ คดี
อาชญากรรม คดีด้านบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กลุ่มผู้เคยใช้บริการ กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ
รวม
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
55
16.13
324
49.77 379 38.21

122

35.78

180

27.65

302

30.44

78

22.87

63

9.68

141

14.21

36

10.56

24

3.69

60

6.05

109
หัวข้อ
5) ขั้นตอนการเข้าถึงและการให้บริการสะดวก
ต่อหน่วยงานต่าง ๆ และชนบท ยืดโยงกับ
ท้องถิ่นห่างไกล การบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน
6) การแจ้งผลคดี ผลการตัดสิน ผลการวินิจฉัย
7) การปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากบริการ
ศาลปกครอง
9) การแนะนำบทบาทหน้าที่และภารกิจของ
ศาลปกครอง ขอบเขตอำนาจของศาล
รวม

กลุ่มผู้เคยใช้บริการ กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ
รวม
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
16
4.69
27
4.15
43
4.33

15
9
6

4.40
2.64
1.76

7
9
8

1.08
1.38
1.23

22
18
14

2.22
1.81
1.41

4

1.17

9

1.38

13

1.31

341

100

651

100

992

100

(1.2) ด้านช่องทางการเผยแพร่ การปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของศาลปกครองด้านช่องทางในการเผยแพร่ที่กลุ่มตัวอย่างเสนอแนะมากที่สุด 3 ลำดับแรก
ได้ แ ก่ (1) เผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารให้ ห ลากหลายช่ อ งทางเพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม และทั่ ว ถึ งทุ ก กลุ่ ม คน มี ก าร
ประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ (ร้อยละ 37.00) (2) สื่อออนไลน์หรือ Social media ต่างๆ ได้แก่ Facebook,
twitter, Instagram, Line, YouTube, tiktok, แอปพลิ เคชั น (ร้ อ ยละ 33.88) และ (3) ช่ อ งทางต่ า งๆ
แต่เน้นให้การเข้าถึงง่ายต่อการสืบค้น (ร้อยละ 13.28) (ตารางที่ 4.63)
ตารางที่ 4.63 ข้อเสนอแนะด้านช่องทางเผยแพร่สำหรับการปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของศาลปกครอง
หัวข้อ
1) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้หลากหลาย
ช่องทางเพื่อให้ครอบคลุมและทั่วถึง
ทุกกลุ่มคน มีการประชาสัมพันธ์อย่าง
สม่ำเสมอ
2) สื่อออนไลน์หรือ Social media ต่างๆ
ได้แก่ Facebook (มากที่สุด), twitter,
Instagram, Line, YouTube, tiktok,
แอปพลิเคชัน
3) ช่องทางต่าง ๆ แต่เน้นให้การเข้าถึงง่าย
ต่อการสืบค้น
4) โทรทัศน์ วิทยุ วิทยุชุมชน วิดีทัศน์
5) เน้นประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานหรือผู้นำ
ชุมชนโดยตรง เช่น ส่งเอกสารหรือหนังสือ
ราชการตามหน่วยงานต่าง ๆ

กลุ่มผู้เคยใช้บริการ
จำนวน ร้อยละ
(คน)
131
34.75

กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ
รวม
จำนวน
ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
(คน)
(คน)
273
38.18 404 37.00

118

31.30

252

35.24

370

33.88

53

14.06

92

12.87

145

13.28

12
28

3.18
7.43

46
13

6.43
1.82

58
41

5.31
3.75

110
หัวข้อ
6) การอบรม การอบรมออนไลน์ โครงการ
ลงสู่ชุมชน การขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานท้องถิ่นในการประชุมในวาระ
พิเศษ
7) สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ แผ่นพับ โปสเตอร์
จดหมายข่าว วารสาร หนังสือเวียน
8) เข้าไปให้ความรู้ในสถานศึกษา ตั้งบูธ
ประชาสัมพันธ์ที่ห้างสรรพสินค้า ห้องสมุด
ประชาชนประจำอำเภอ และสถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทยทั่วประเทศ
9) ข้อความส่วนตัว SMS
10) การติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์
11) จัดนิทรรศการปีละ 1 ครั้ง
12) ออกไปรณรงค์ให้มีการพูดถึงเรื่องการ
ทำงานของศาลปกครอง
รวม

กลุ่มผู้เคยใช้บริการ
จำนวน ร้อยละ
(คน)
11
2.92

กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ
รวม
จำนวน
ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
(คน)
(คน)
16
2.24
27
2.47

10

2.65

12

1.68

22

2.01

11

2.92

5

0.70

16

1.47

3
-

0.80
-

1
3
1
1

0.14
0.42
0.14
0.14

4
3
1
1

0.37
0.27
0.09
0.09

377

100

715

100

1,092

100

(1.3) ด้านรูปแบบและประเภทของสื่อ สำหรับด้านรูปแบบและประเภทของสื่อ
ที่กลุ่มตัวอย่างเสนอแนะให้ศาลปกครองปรับปรุงเพื่อให้การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) รูปแบบที่หลากหลากช่องทางให้มีความดึงดูด
น่าสนใจ โดดเด่นและทันสมัย เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย รวมถึงผู้พิการด้วย (ร้อยละ 28.77) (2) โซเชียล
มี เดี ย ได้ แ ก่ Line Facebook twitter YouTube Tiktok พอดแคสต์ (ร้ อ ยละ 16.49) และ (3) ระบบ
สารสนเทศ ได้แก่ Infographic, E-b00k, Story Post ไฟล์ดิจิทัล เว็บไซต์ แอปพลิเคชั น (ร้อยละ 15.09)
รวมทั้งรูปแบบต่าง ๆ ที่เน้นการนำเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่ายเป็นส่วนใหญ่ และควรมีเนื้อหาที่ไม่เป็นวิชาการ
เกินไป เข้าถึงง่าย กระชับ มีเนื้อหาตามจริงและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยูเ่ สมอ (ร้อยละ 15.09) (ตารางที่ 4.64)
ตารางที่ 4.64 ข้อเสนอแนะด้านรูปแบบและประเภทของสื่อ
หัวข้อ
1) รูปแบบที่หลากหลากช่องทางให้มีความ
ดึงดูด น่าสนใจ โดดเด่นและทันสมัย
เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย รวมถึง
ผู้พิการด้วย
2) โซเชียลมีเดีย ได้แก่ Line Facebook
twitter YouTube Tiktok พอดแคสต์
3) ระบบสารสนเทศ ได้แก่ Infographic,
E-b00k, Story Post ไฟล์ดิจิทัล
เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน

กลุ่มผู้เคยใช้บริการ
จำนวน ร้อยละ
(คน)
45
27.61

กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ
รวม
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
(คน)
(คน)
119
29.24 164 28.77

28

17.18

66

16.22

94

16.49

30

18.40

56

13.76

86

15.09

111
หัวข้อ
4) รูปแบบต่าง ๆ ทีเ่ น้นการนำเสนอข้อมูล
ที่เข้าใจง่ายเป็นส่วนใหญ่ และควรมี
เนื้อหาที่ไม่เป็นวิชาการเกินไป เข้าถึงง่าย
กระชับ มีเนื้อหาตามจริงและปรับปรุงให้
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
5) มัลติมีเดีย ได้แก่ การ์ตูนอนิเมชั่นเป็น
อันดับหนึ่ง รองลงมาเป็นวิดีทัศน์และ
โทรทัศน์ นอกจากนั้นยังมีมีวิทยุ ข่าว
โฆษณา หนังสั้นด้วย
6) เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ โปสเตอร์
แผ่นพับ วารสาร หนังสือ รูปภาพ
สัญลักษณ์
7) จัดตั้งบูธนอกสถานที่ ลงพื้นที่ตาม
มหาวิทยาลัย ชุมชน หมู่บ้านเพื่อให้
ความรู้
8) อาจออกแบบสื่อให้อยู่รูปแบบของของ
ชำร่วยทีผ่ ู้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
รวม

กลุ่มผู้เคยใช้บริการ
จำนวน ร้อยละ
(คน)
13
7.98

กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ
รวม
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
(คน)
(คน)
73
17.94 86 15.09

24

14.72

60

14.74

84

14.74

16

9.82

29

7.13

45

7.89

7

4.29

3

0.74

10

1.75

-

1

0.25

1

0.18

100

407

100

570

100

163

(1.4) ด้านอื่นๆ สำหรับความคิดเห็นอื่นๆ ข้อเสนอแนะ 3 ลำดับแรกที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาและปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลข่าวสารเรียงตามลำดับคือ (1) การเผยแพร่
ข่าวสาร ควรมีการประชาสัมพันธ์ในหลาย ๆ ช่องทาง ในหลายหัวข้อ อาทิ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ประชาชน
จะได้รับ ความรู้เกี่ยวกับขอบเขตรับผิดชอบของศาลปกครอง ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นพับ หนังสือ
(ร้อยละ 29.59) (2) เน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ Facebook โทรทัศน์ เว็บไซต์ เพจ Line
ละคร tiktok (23.12) และ (3) การอบรมทั้งในรูปแบบกิจกรรมพบปะและการจัดอบรมออนไลน์ โดยใช้
โปรแกรม Zoom จัดให้มีการแถลงข่าวสรุปผลคดี (ร้อยละ 16.13) (ตารางที่ 4.65)
ตารางที่ 4.65 ข้อเสนอแนะด้านอื่นๆในการปรับ ปรุงด้านการประชาสัมพัน ธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของศาลปกครอง
หัวข้อ
1) การเผยแพร่ข่าวสาร ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ในหลาย ๆ ช่องทาง
ในหลายหัวข้อ อาทิ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
ที่ประชาชนจะได้รับ ความรู้เกี่ยวกับ
ขอบเขตรับผิดชอบของศาลปกครอง
ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นพับ
หนังสือ

กลุ่มผู้เคยใช้บริการ กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ
รวม
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
23
26.74
32
32.00
55
29.57

112
หัวข้อ
2) เน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์
ได้แก่ Facebook โทรทัศน์ เว็บไซต์ เพจ
Line ละคร tiktok
3) การอบรมทั้งในรูปแบบกิจกรรมพบปะ
และการจัดอบรมออนไลน์ โดยใช้
โปรแกรม Zoom จัดให้มีการแถลงข่าว
สรุปผลคดี
4) การเข้าถึงความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง
ของประชาชน ได้แก่ กฎหมายที่ควรรู้
กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง คำวินิจฉัย
คำสั่ง คำพิพากษา แนวคำพิพากษา
เกี่ยวกับงานของกรมต่างๆ ให้มีการจัด
รวบรวมคำพิพากษาคดีประจำปี แยกเป็น
หมวดและเผยแพร่ในทุกๆ ปี
5) ประชาสัมพันธ์ช่องทางที่สามารถติดต่อได้
ง่าย รวดเร็ว
6) ประชาสัมพันธ์การบริการช่วยเหลือทาง
คดีแก่ผู้ยากจน
7) ช่องทางการติดต่อสื่อสารสะดวก มีการ
ดำเนินการที่ดีเยี่ยมอยู่แล้ว ปัจจุบันมีการ
เผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สะดวก
ในการเข้าถึง
8) การบูรณาการแผนงานร่วมกับหน่วยงาน
ภาคีเครือข่าย
9) เน้นประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรให้ดู
ไม่น่ากลัว บ่งชี้ถึงบทบาทหน้าที่ของ
ศาลปกครองให้ชัดเจน ประชาชนบางกลุ่มยัง
มีความรู้สึกว่าครองปกครองเป็นเรื่องไกลตัว
10) การสอดแทรกความรู้ให้เข้าไปเป็น
หลักสูตรในโรงเรียน
11) ต้องการให้มีอาสาสมัครด้านกฎหมาย
รวม

กลุ่มผู้เคยใช้บริการ กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ
รวม
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
25
29.07
18
18.00
43
23.12
15

17.44

15

15.00

30

16.13

7

8.14

20

20.00

27

14.52

6

6.98

3

3.00

9

4.84

5

5.81

2

2.00

7

3.76

4

4.65

2

2.00

6

3.23

1

1.16

2

2.00

3

1.61

-

3

3.00

3

1.61

-

2

2.00

2

1.08

100

1
100

1.00
100-

1
186

0.54
100

86

(2) ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของศาลปกครอง
(2.1) ด้านเจ้าหน้ าที่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ห รือร้อยละ 31.43 เสนอแนะว่า
ควรมีความเป็นมิตร ใส่ใจ กระตือรือร้น มีความสุภาพ บริการอย่างเต็มใจ ปฏิบัติกับผู้มาใช้บริการทุกคนอย่าง
เท่ าเที ย ม ไม่ เลื อ กปฏิ บั ติ รองลงมาร้ อ ยละ 18.10 เสนอว่าเจ้ าหน้ าที่ ค วรมี ค วามชั ด เจนในการสื่ อ สาร
ตอบคำถามได้ต รงประเด็น และร้อ ยละ 14.29 เสนอว่าเจ้าหน้ าที่ ค วรมี ค วามรวดเร็วในการดำเนิ น การ
กำหนดเวลาให้บริการอย่างเหมาะสม (ตารางที่ 4.66)
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ตารางที่ 4.66 ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของศาลปกครองด้านเจ้าหน้าที่
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

หัวข้อ
ควรมีความเป็นมิตร ใส่ใจ กระตือรือร้น มีความสุภาพ บริการอย่าง
เต็มใจ ปฏิบัติกับผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
ควรมีความชัดเจนในการสื่อสาร ตอบคำถามได้ตรงประเด็น
ควรมีความรวดเร็วในการดำเนินการ กำหนดเวลาให้บริการ
อย่างเหมาะสม
ควรมีเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายต้อนรับประชาสัมพันธ์ศาล คอยบริการ
ให้คำปรึกษาคดีปกครองต่อผู้มาติดต่อโดยเฉพาะ
ควรมีความรู้ความชำนาญ สามารถอธิบายขั้นตอนการดำเนินการของ
ศาลปกครองได้อย่างถูกต้อง
ควรขยายอัตรารับบรรจุพนังงานศาลปกครอง เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่
ให้เพียงพอ
ควรสามารถเข้าถึง ติดต่อง่าย ไม่ปัดความรับผิดชอบ
ควรเพิ่มจำนวนคู่สายในการรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ มีเจ้าหน้าที่
ในระบบสายด่วน 1355
รวม

จำนวน

ร้อยละ

33

31.43

19
15

18.10
14.29

12

11.43

10

9.52

7

6.67

5

4.76

4

3.81

105

100

(2.2) ด้านกระบวนการ กลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 49.55 เห็นว่า
ควรปรับปรุงด้านระยะเวลา การพิจารณา การตัดสินคดีไม่ควรล่าช้า จัดลำดับประเภทคดีเพื่อความรวดเร็ว
การคัดถ่ายสำเนาควรเร็วขึ้น รองลงมาร้อยละ 31.53 เห็นว่าขั้นตอนการให้บริการควรมีความเหมาะสม
ชัดเจน ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เข้าใจง่าย มีระบบ One Stop Service (บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ) เพิ่มช่องทาง
ให้บริการเพื่อลดขั้นตอนโดยไม่ต้องเดินทางไปยังศาล และร้อยละ 13.51 ควรมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับให้คำแนะนำ
ประชาชน แบ่งกลุ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการให้คำปรึกษา (ตารางที่ 4.67)
ตารางที่ 4.67 ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของศาลปกครองด้านกระบวนการ
1)
2)
3)
4)
5)

หัวข้อ
ควรปรับปรุงด้านระยะเวลา การพิจารณา การตัดสินคดีไม่ควรล่าช้า
จัดลำดับประเภทคดีเพื่อความรวดเร็ว การคัดถ่ายสำเนาควรเร็วขึ้น
ขั้นตอนการให้บริการควรมีความเหมาะสม ชัดเจน ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
เข้าใจง่าย มีระบบ One Stop Service (บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ)
เพิ่มช่องทางให้บริการเพื่อลดขั้นตอนโดยไม่ต้องเดินทางไปยังศาล
ควรมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับ ให้คำแนะนำประชาชน แบ่งกลุ่ม
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการให้คำปรึกษา
ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เผยแพร่ลำดับขั้นตอน
จำนวนเอกสารที่ต้องใช้ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้
ควรมีการแจ้งสถานะคดี

จำนวน

ร้อยละ

55

49.55

35

31.53

15

13.51

4

3.60

2

1.80

รวม

111

100
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(2.3) ด้ า นบริ ก าร กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 30.67 เห็ น ว่ า การให้ ก าร
ต้อนรับ ควรบริการอย่างใสใจ มีความเป็นมิตร มีใจบริการ รองลงมาร้อยละ 24.00 เห็นว่าการพิจารณาคดี
ล่าช้า การรอรับเอกสารใช้เวลานาน และร้อยละ 13.33 ควรตอบข้อสงสัยอย่างมีประสิท ธิภ าพ ชัดเจน
กระจ่าง (ตารางที่ 4.68)
ตารางที่ 4.68 ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของศาลปกครองด้านบริการ
หัวข้อ

จำนวน

ร้อยละ

1) การให้การต้อนรับ ควรบริการอย่างใสใจ มีความเป็นมิตร มีใจบริการ

23

30.67

2) การพิจารณาคดีล่าช้า การรอรับเอกสารใช้เวลานาน

18

24.00

3) ควรตอบข้อสงสัยอย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจนกระจ่าง
4) สามารถตรวจสอบสถานะคดีทางระบบออนไลน์ได้ เจ้าหน้าที่ควร
ติดตามเรื่อง
5) มีขั้นตอนที่มากเกินไป ควรมีศูนย์บริการ One Stop Service

10

13.33

8

10.67

6

8.00

6) ควรเพิ่มบุคลากรให้บริการ

6

8.00

7) ควรมีการเผยแพร่คำพิพากษาศาลให้มากขึ้น

4

5.33

75

100

รวม

(2.4) ด้านช่องทางการติดต่อ กลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 40.00
เห็นว่าศาลปกครองควรเพิ่มความหลากหลายช่องทางติดต่อ รองลงมาร้อยละ 15.29 ควรปรับปรุงช่องทาง
การติ ด ต่ อ ให้ เข้ า ถึ ง ง่ า ยขึ้ น ติ ด ต่ อ ง่ า ยขึ้ น และร้ อ ยละ 14.12 ปรั บ ปรุ ง ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ ต่ า งๆ ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ตารางที่ 4.69)
ตารางที่ 4.69 ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของศาลปกครองด้านช่องทางการติดต่อ
หัวข้อ

ร้อยละ

จำนวน
34

40.00

2) ควรปรับปรุงช่องทางการติดต่อให้เข้าถึงง่ายขึ้น ติดต่อง่ายขึ้น
3) ปรับปรุงช่องทางการติดต่อต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4) ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ ไลน์ เพิ่มระบบ Q&A

13

15.29

12
11

14.12
12.94

5) เพิ่มจำนวนคู่สายให้มากขึ้น

7

8.24

6) ควรแจ้งความคืบหน้าคดีเป็นระยะ
7) หมายเลขโทรศัพท์เป็นระบบอัตโนมัติ ต่อหลายขั้นตอน รอนาน
ควรปรับปรุงให้เป็นสายตรงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเฉพาะเรื่อง
8) ยังไม่ค่อยเข้าใจระบบฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์

5

5.88

2

2.35

1

1.18

85

100

1) เพิ่มความหลากหลายช่องทางติดต่อ

รวม
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(2.5) ด้านระบบสารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 54.22
เห็นว่าศาลปกครองควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการค้นหาข้อมูลไม่ควร
ซับซ้อน มีการจัดหมวดหมู่เทียบเคียงคำพิพากษาคดีให้สืบค้นง่าย รองลงมาร้อยละ 14.46 ควรปรับปรุงความ
เคลื่อนไหวหรือกิจกรรมให้เป็นปัจจุบัน ทันสมั ยและร้อยละ 8.43 เห็นว่าควรมีระบบติดตามความคืบหน้าคดี
(ตารางที่ 4.70)
ตารางที่ 4.70 ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของศาลปกครองด้านระบบสารสนเทศ
หัวข้อ
1) การประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการค้นหาข้อมูล
ไม่ควรซับซ้อน มีการจัดหมวดหมู่เทียบเคียงคำพิพากษาคดีให้
สืบค้นง่าย
2) ปรับปรุงความเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย

จำนวน

ร้อยละ

45

54.22

12

14.46

3) ควรมีระบบติดตามความคืบหน้าคดี
4) การขอคัดสำเนาเอกสารยุ่งยากและเสียค่าธรรมเนียม ควรใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
5) ข้อมูลไม่หลายหลาก ผู้นำไปใช้ได้น้อย ควรปรับปรุงเว็บไซต์
6) ควรมีการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปรับตามสถานการณ์
ปัจจุบัน มีระบบยื่นคำให้การหรือเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7) ควรพัฒนาระบบให้รวดเร็ว ชัดเจนขึ้น

7

8.43

6

7.23

6

7.23

5

6.02

2

2.41

83

100

รวม

(2.6) ด้ า นอื่ น ๆ กลุ่ ม ตั ว อย่ างส่ ว นใหญ่ ห รือ ร้อ ยละ 25.29 เห็ น ว่ าควรมี ก าร
ปรับปรุงกระบวนการพิจารณาคดี เพราะมี ความล่าช้า การตัดสินคดีใช้เวลานาน ควรมีกรอบระยะเวลาที่
แน่นอน รองลงมาร้อยละ 17.24 เห็นว่าควรมีการเผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายต่าง ๆ เพิ่มมาก
ขึ้น และร้อยละ 13.79 มีเจ้าหน้าที่ คอยอธิบายขั้นตอนการดำเนินคดีและ ควรมีที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ต่อผู้รับบริการ (ตารางที่ 4.71)
ตารางที่ 4.71 ข้อเสนอแนะด้านอื่นๆ
1)
2)
3)
4)
5)

หัวข้อ
กระบวนการพิจารณาคดีล่าช้า การตัดสินคดีใช้เวลานาน ควรมี
กรอบระยะเวลาที่แน่นอน
ควรมีการเผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายต่างๆ
เพิ่มมากขึ้น
ควรมีเจ้าหน้าที่คอยอธิบายขั้นตอนการดำเนินคดีและ ควรมีที่ปรึกษา
ด้านกฎหมายต่อผู้รับบริการ
ความลำบากในการเดินทาง สถานที่บริการเข้าถึงยาก ควรเพิ่ม
จำนวนศาลให้ครอบคลุมทุกจังหวัด
ขาดการสืบพยาน การแสวงหาข้อเท็จจริงควรสืบจากพื้นที่จริง

จำนวน

ร้อยละ

22

25.29

15

17.24

12

13.79

9

10.34

4

4.60
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จำนวน

ร้อยละ

4

4.60

3

3.45

3

3.45

3

3.45

2

2.30

2

2.30

12) ควรมีกรณีศึกษาให้ได้เรียนรู้

2

2.30

13) ใช้เอกสารซ้ำ ๆ มากเกินไป

2

2.30

14) เปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็นมากขึ้น

2

2.30

15) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนทางอีเมล

2

2.30

87

100

6)
7)
8)
9)
10)
11)

หัวข้อ
ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่ ไม่แสดงความตึงเครียด ทำให้ผู้รับบริการ
รู้สึกผ่อนคลาย เป็นกันเอง
ควรมีการปรับปรุงสถานะคดีผ่านเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย
เพิ่มช่องทางในการชำระค่าธรรมเนียมโดยสามารถโอนผ่าน
แอปพลิเคชันได้
ควรเรียงลำดับความสำคัญของคดี
ควรมีการตัดสินคดีด้วยความยุติธรรม คดีแบบเดียวกันควรได้
ผลการตัดสินที่ออกมาในทิศทางเดียวกัน
การติดต่อทางโทรศัพท์ยาก โทรไม่ติด

รวม

(3) ข้อเสนอแนะในการสร้างความเชื่อมั่นต่อศาลปกครอง สำหรับข้อเสนอแนะของกลุ่ม
ตั ว อย่ า งที่ มี ต่ อ การสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ในศาลปกครองที่ มี ม ากที่ สุ ด 3 ลำดั บ แรก ได้ แ ก่ (1) ต้ อ งการให้
กระบวนการพิจารณาดำเนินไปอย่างโปร่งใส มีการพิพากษาที่ยุติธรรม เที่ยงตรง เป็นกลาง ชี้แจงคำตัดสิน
อย่างเปิดเผย ชัดเจนและถูกต้อง ไม่ เอื้อประโยชน์ต่อข้าราชการ มีความเป็ นเอกภาพ ไม่มีการแทรกแซง
จากการเมือง เจ้าพนักงานปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ (ร้อยละ 44.22) (2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้
เพื่อสร้างความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของศาลปกครอง เผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนได้คุ้นเคยกับองค์กร
นำเสนอข่าวคดีที่ประชาชนสนใจอย่างครบถ้วนและเป็นจริง เปิดเผยผลการตัดสินคดีที่เป็นที่สนใจให้เป็นกรณี
ตัวอย่างหรือกรณีศึกษา (ร้อยละ 25.62) และ (3) ระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาคดีและตัดสินคดี
ควรมีความรวดเร็ว ไม่ล่าช้า (ร้อยละ 7.76) (ตารางที่ 4.72)
ตารางที่ 4.72 ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการสร้างความเชื่อมั่นต่อศาลปกครอง
หัวข้อ

1) ต้องการให้กระบวนการพิจารณาดำเนินไป
อย่างโปร่งใส มีการพิพากษาที่ยุติธรรม
เที่ยงตรง เป็นกลาง ชี้แจงคำตัดสินอย่าง
เปิดเผย ชัดเจนและถูกต้อง ไม่เอื้อ
ประโยชน์ต่อข้าราชการ มีความเป็น
เอกภาพ ไม่มีการแทรกแซงจากการเมือง
เจ้าพนักงานปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์

กลุ่มผู้เคยใช้บริการ
จำนวน
(คน)
90

ร้อยละ
38.46

กลุ่มผู้ไม่เคยใช้
รวม
บริการ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
(คน)
(คน)
212
47.22 302 44.22
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2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้
เพื่อสร้างความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของ
ศาลปกครอง เผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชน
ได้คุ้นเคยกับองค์กร นำเสนอข่าวคดี
ที่ประชาชนสนใจอย่างครบถ้วนและเป็น
จริง เปิดเผยผลการตัดสินคดีที่เป็นที่สนใจ
ให้เป็นกรณีตัวอย่างหรือกรณีศึกษา
3) ระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาคดี
และตัดสินคดีควรมีความรวดเร็ว ไม่ล่าช้า
4) ควรดูแล ปกป้องและช่วยเหลือประชาชน
เนื่องจากศาลปกครองเป็นที่สุดท้ายของ
ประชาชนแล้ว จึงควรเป็นการดำเนินงาน
เพื่อประชาชน
5) การเข้าถึงในกระบวนการยุติธรรม เช่น
เพิ่มจำนวนสำนักงานศาลปกครอง
6) จัดอบรมทั้งออนไลน์ และกิจกรรมพบปะ
ให้ความรู้ประชาชนหรือหน่วยงาน (ร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย เช่น โครงการบำบัด
ทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน)
เพื่อเสริมสร้างความเชื่อถือแก่องค์กร
7) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทั้ง
ในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ในการ
ตรวจสอบการดำเนินงาน และรับฟัง
คำวิพากษ์วิจารณ์พร้อมทีจ่ ะนำไม่ปรับปรุง
แก้ไข
8) การคัดเลือกตุลาการที่มีความเข้มข้นใน
ความรู้รอบด้วยทั้งทางกฎหมาย เศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
มีคุณธรรมในจิตใจ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
เข้ามาปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากระบบ
อุปถัมภ์
9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำในการยื่นฟ้อง
และการดำเนินการต่าง ๆ ในชั้นศาล
ให้คำปรึกษาและให้ความรู้ ความเข้าใจแก่
ประชาชนก่อนขึ้นศาล
10) การวางตัวของเจ้าหน้าที่มีภาพลักษณ์
ที่น่าเชื่อถือ ทำให้ประชาชนเกิดความวางใจ
ให้บริการดี

กลุ่มผู้เคยใช้บริการ
ร้อยละ

กลุ่มผู้ไม่เคยใช้
รวม
บริการ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
(คน)
(คน)
122
27.17 175 25.62

จำนวน
(คน)
53

22.65

28

11.97

25

5.57

53

7.76

28

11.97

9

2.00

37

5.42

12

5.13

24

5.35

36

5.27

7

2.99

15

3.34

22

3.22

2

0.85

13

2.90

15

2.20

7

2.99

8

1.78

15

2.20

7

2.99

7

1.56

14

2.05

-

9

2.00

9

1.32

118
หัวข้อ

กลุ่มผู้เคยใช้บริการ
จำนวน
(คน)

11) การมีบทลงโทษที่จริงจัง
12) ควรให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการ
ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ
13) ควรให้มีการประเมินผล
รวม

ร้อยละ
-

234

100

กลุ่มผู้ไม่เคยใช้
รวม
บริการ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
(คน)
(คน)
3
0.67
3
0.44
1
0.22
1
0.15
1
449

0.22
100

1
683

0.15
100

(4) ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการดำเนินงานของศาลปกครอง สำหรับข้อเสนอแนะ
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการปรับปรุงการดำเนินงานของศาลปกครองนอกเหนือจากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น
แล้วที่มีมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ (1) ด้ านระยะเวลาในการดำเนินงาน กำหนดเวลาในการพิจารณาคดี
ให้ชัดเจน ดำเนินการให้รวดเร็ว ก่อนคดีความจะหมดอายุ ไม่ควรล่าช้า (ร้อยละ 25.30) (2) ด้านความโปร่งใส
ทุกขั้นตอนควรมีความถูกต้อง เป็นธรรม เปิดเผยขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานให้ประชาชนสามารถติดต่อ
การปฏิบัติงานได้ ปราศจากการแทรกแซง ซื่อสัตย์ ไม่ปกปิดข้อมูล มีรายงานผลการดำเนินการ ตรวจสอบได้
(ร้อยละ 22.63) และ (3) ด้านการประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ผ่านสื่อในหลายช่องทาง
ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ คนทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่าย (ร้อยละ 17.01) (ตารางที่ 4.73)
ตารางที่ 4.73 ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการปรับปรุงการดำเนินงานของศาลปกครอง
หัวข้อ

1) ด้านระยะเวลาในการดำเนินงาน
กำหนดเวลาในการพิจารณาคดีให้ชัดเจน
ดำเนินการให้รวดเร็ว ก่อนคดีความ
จะหมดอายุ ไม่ควรล่าช้า
2) ด้านความโปร่งใส ทุกขั้นตอนควรมีความ
ถูกต้อง เป็นธรรม เปิดเผยขั้นตอน
กระบวนการดำเนินงานให้ประชาชน
สามารถติดต่อการปฏิบัติงานได้ ปราศจาก
การแทรกแซง ซื่อสัตย์ ไม่ปกปิดข้อมูล
มีรายงานผลการดำเนินการ ตรวจสอบได้
3) ด้านการประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร เผยแพร่ผ่านสื่อในหลายช่องทาง
ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมวลชนและสื่อออนไลน์
คนทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่าย

กลุ่มผู้เคยใช้บริการ
ร้อยละ

กลุ่มผู้ไม่เคยใช้
รวม
บริการ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
(คน)
(คน)
46
15.38 171 25.30

จำนวน
(คน)
125

33.16

60

15.92

93

31.10

153

22.63

45

11.94

70

23.41

115

17.01
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4) ด้านการเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มคน
โดยการลงพื้นที่พบปะเพื่อทราบถึงปัญหา
ความเดือดร้อน อบรมข้าราชการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ กระจาย
สู่ท้องที่ชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลให้ทั่วถึงกัน
มีเครือข่ายผ่านผู้นำชุมชน เพิ่มช่องทาง
ในการรับเรื่องร้องเรียนให้มากขึ้น สามารถ
ติดต่อได้ง่ายเข้าไปให้ความรู้แก่บุคลากร
ทางการศึกษา กระจายศาลปกครอง
ครอบคลุมทุกจังหวัด
5) ด้านการให้บริการ ลดขั้นตอนไม่ให้ยุ่งยาก
ซับซ้อน ปรับภาพลักษณ์องค์กรให้ไม่น่า
กลัว เจ้าพนักงานควรบริการด้วยความเต็ม
ใจ เป็นมิตร เป็นกันเองกับประชาชน
ทุกระดับ และมีการน่าเชื่อถือ ไม่มีประวัติ
ด้านพฤติกรรม แจ้งข้อมูลผู้รับบริการว่า
อยู่ในดำเนินการขั้นตอนใดแล้ว
แจ้งรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ให้ชัดเจน
การให้คำปรึกษาแนะนำ มีเจ้าหน้าที่
เพียงพอต่อความต้องการ
6) ด้านความรู้ความเข้าใจต่อศาลปกครอง
การให้คำปรึกษา การชี้แจงภารกิจและ
บทบาท พร้อมที่ยกตัวอย่างกรณีใดบ้างที่
สามารถขึ้นศาลปกครองได้ เพื่อไขข้อข้องใจ
แก่ประชาชน ให้ความรู้ด้านกฎหมาย
สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองให้แก่
เยาวชน
7) ด้านอื่น ๆ อาทิ แก้ไขการคัดเลือกตุลาการ
ให้มีความรู้หลากหลายด้าน คุ้มครองดูแล
ประชาชน ลงโทษผู้กระทำผิดที่แท้จริง
8) ด้านค่าธรรมเนียมศาลในกรณีเรียกร้อง
เป็นทรัพย์ควรกำหนดอัตราที่ต่ำลง การจ้าง
ทนายความให้มีกฎเกณฑ์ในราคาจ้าง
ที่ชัดเจน
9) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เปิดให้
ประชาชนเข้าร่วมแสดงความเห็นต่อคดี
ควรให้มีลูกขุน
รวม

กลุ่มผู้เคยใช้บริการ
จำนวน
(คน)
51

13.53

66

17.51

22

7.36

88

13.02

18

4.77

14

4.68

32

4.73

8

2.12

8

2.68

16

2.37

4

1.06

2

0.67

6

0.89

6

2.01

6

0.89

299

100

676

100

377

ร้อยละ

กลุ่มผู้ไม่เคยใช้
รวม
บริการ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
(คน)
(คน)
38
12.71 89
13.17

100

120
(5) ความคาดหวังต่อการดำเนินงานของของศาลปกครอง สำหรับในประเด็นเรื่องความ
คาดหวังต่อการดำเนินงานของศาลปกครอง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความคาดหวังใน 3 ประเด็นแรก ได้แก่
(1) ความถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส ไม่ถูกแทรกแซงจากองค์กรหรือบุคคลภายนอก ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์
ชัดเจน รอบคอบ (ร้อยละ 56.96) (2) การช่วยเหลือและคุ้มครอง “เป็นที่พึ่งของประชาชน” ผู้ที่เดือดร้อน
และคนยากจน (ร้อยละ 17.42) และการดำเนิ น การพิ จารณาคดีรวดเร็วขึ้น ไม่ ล่าช้ า (ร้อยละ 10.81)
(ตารางที่ 4.74)
ตารางที่ 4.74 ความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการดำเนินงานของของศาลปกครอง
หัวข้อ

1) ความถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส ไม่ถูก
แทรกแซงจากองค์กรหรือบุคคลภายนอก
ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ ชัดเจน รอบคอบ
2) การช่วยเหลือและคุ้มครอง “เป็นที่พึ่งของ
ประชาชน” ผู้ที่เดือดร้อนและคนยากจน
3) การดำเนินการพิจารณาคดีที่รวดเร็วขึ้น
ไม่ล่าช้า
4) คาดหวังอย่างมาก คาดหวัง เชื่อมั่น
ในความยุติธรรม
5) การเผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์ สืบค้น
ข้อมูลง่าย เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับ
ทราบถึงการดำเนินงานของศาล
6) การเข้าถึง พบปะประชาชน อบรม มีศาล
ประจำจังหวัด ติดต่อสื่อสารได้ง่าย
7) การบริการประชาชนอย่างเป็นมิตร อบอุ่น
ได้มาตรฐาน รับปรึกษาคดี
8) ปรับปรุงพัฒนาให้ทัดเทียมสากล
ให้ทันสมัย พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
9) ถ่วงดุลอำนาจของรัฐและเป็นสื่อกลาง
ระหว่างภาครัฐกับเอกชน คาดหวังให้
ศาลปกครองมีส่วนร่วมในการวางหลัก
ปฏิบัติแก่หน่วยงานภาครัฐหรือระหว่างรัฐ
กับเอกชน
รวม

กลุ่มผู้ไม่เคยใช้
กลุ่มผู้ไม่เคยใช้
บริการ
บริการ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
(คน)
(คน)
273
50.46 296 64.63

รวม
จำนวน
(คน)
569

ร้อยละ
56.96

103

19.04

71

15.50

174

17.42

73

13.49

35

7.64

108

10.81

36

6.65

21

4.59

57

5.71

14

2.59

22

4.80

36

3.60

21

3.88

8

1.75

29

2.90

14

2.59

2

0.44

16

1.60

7

1.29

1

0.22

8

0.80

2

0.44

2

0.20

458

100

999

100

541

100

121

4.2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 4 เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความคาดหวังของนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มตัวแทนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม กลุ่มผู้นำเอกชนหรือภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน
(NGOs) ต่อการดำเนินงานของศาลปกครอง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
ได้ผลการศึกษาดังต่อไปนี้
4.2.1 ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 20 คน ได้แก่ ด้านกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม จำนวน 5 คน ด้านการเมือง จำนวน 5 คน ด้านการบริหารงานภาครัฐ จำนวน
5 คน และด้ า นสื่ อ สารมวลชน จำนวน 5 คน คณะผู้ วิ จั ย พบว่ า ความคิ ด เห็ น ในภาพรวมส่ ว นใหญ่ ข อง
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคล้ายคลึงกันในแต่ละประเด็นโดยมีคำตอบไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งบางคำถามมีประเด็นที่
เชื่อมโยงกันกับคำถามในประเด็นอื่น ผู้ให้สัมภาษณ์จึงได้ตอบรวมกันไปในบางข้อ ทั้งนี้บางประเด็นคำถามย่อย
ถ้าผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านที่ไม่ได้มีประสบการณ์หรือได้เคยติดตามการทำงานของศาลปกครองหรือสำนักงาน
ศาลปกครองมาก่อนอย่างใกล้ชิดก็จะไม่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างลงลึกในรายละเอียดมากนัก อย่างไรก็ตาม
จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดก็เพียงพอที่สามารถทำให้เห็นและได้มาซึ่งข้อ มูลที่น่าสนใจซึ่งจะ
เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานศาลปกครองต่อไป โดยคณะผู้วิจัยได้นำข้อมูลดังกล่าวมาศึกษาวิเคราะห์และ
เรียบเรียงสรุปผลข้อมูลออกเป็น ๔ ด้านตามประเด็นในแบบสัมภาษณ์ กล่าวคือ
ด้านแรก ความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจศาลและภาพลักษณ์ของ
ศาลปกครองในปัจจุบัน
ด้านที่สอง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของศาลปกครอง
ด้านที่สาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง
การเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม รวมทั้ งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปั ญ หา
อุปสรรค
ด้านที่สี่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังต่อการดำเนินงานของศาลปกครองในอนาคต
1) ความคิ ด เห็ น และความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ บทบาทอำนาจหน้ า ที่ แ ละภาพลั ก ษณ์
ของศาลปกครองในปัจจุบัน
(๑.1) ความพึ งพอใจในบทบาทอำนาจหน้ า ที่ ก ารอำนวยความยุ ติ ธ รรมทาง
ปกครองของศาลปกครองในปั จจุบัน และประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของศาลปกครอง
ผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ที่ ได้ ให้ สั มภาษณ์ แก่ คณะผู้ วิ จั ย มี ความคิ ดเห็ นตรงกั นทั้ งหมดในภาพรวมว่ า “มี ความพึ งพอใจ
ในบทบาทอำนาจหน้าที่การอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองในปัจจุบันอย่างมาก” โดยมีความ
คิดเห็นว่าศาลปกครองได้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจแต่อาจมีปัญหาอุปสรรค
อยู่บ้างในบางเรื่อง โดยคณะผู้วิจัยจะขอนำเสนอแยกเป็นแต่ละประเด็น ดังนี้
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(๑.1.1) การพิจารณาพิพากษาคดีปกครองด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว
และเป็ น ธรรม ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ได้ ให้ สั มภาษณ์ แก่ คณะผู้ วิ จั ยมี ความคิ ดเห็ นตรงกั นทั้ งหมดในภาพรวมว่ า
ศาลปกครองที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับ
ของสังคมไทย แต่ในเรื่องความรวดเร็วนั้นนั บเป็ นปัญหาใหญ่ และสำคัญของศาลปกครอง ที่ ยังมีความล่าช้าอยู่
ซึ่งสามารถเข้าใจได้ด้วยการเอื้อของกฎหมาย การฟ้องคดีปกครองที่ สามารถทำได้โดยง่ายกว่าการฟ้องคดีทั่ วไป
ในศาลยุติธรรมทำให้มีปริมาณคดีเข้าสู่ศาลจำนวนมาก อย่างไรก็ตามก็มีประเด็นที่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมได้ตั้งเป็นข้อสังเกตในการดำเนินการทางคดีเพื่อให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้น ดังนี้
๑) ศาลปกครองควรมีการวางระบบการบริหารงานคดีที่ ดี มีการตั้ง
องค์คณะผู้เชี่ยวชาญมาดูแลและมีระบบการติดตามในคดีที่ล่าช้า โดยควรมีการแจ้งความคืบหน้าให้คู่ความในคดี
ทราบว่าคดีนั้นอยู่ในขั้นตอนใด เพื่อให้คู่ความได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเป็นระยะๆ ก็จะช่วยลดความรู้สึกที่ไม่ค่อยดี
ในการรอคอยที่ใช้เวลานานลงได้บ้าง
๒) ปั จจุ บั นน่ าจะถึ งเวลาทบทวนว่าระบบตุ ลาการผู้ แถลงคดี ยั งมี
ความจำเป็นอยู่หรือไม่ในคดีทั่วไปที่ไม่ได้มีความซับซ้อน เนื่องจากแม้จะเป็นการสร้างระบบถ่วงดุลกับองค์คณะ
ในการพิจารณาคดีแต่ก็ได้ทำให้เกิดความล่าช้าในการพิ จารณาคดี ซึ่งถ้าเป็นคดีที่ไม่มีข้อยุ่งยากก็ไม่น่าจะต้องใช้
ระบบดังกล่าว
๓) การกำหนดให้ อุทธรณ์ คดี ไปยังศาลปกครองสู งสุ ดโดยมีเงื่อนไข
ที่ไม่ได้เข้มงวดนัก ส่งผลให้คดีไปรวมอยู่ที่ศาลปกครองสูงสุด ทำให้แทนที่ศาลปกครองสูงสุดจะได้ทำหน้าที่ในการ
พิ จารณาวิ นิ จฉั ยคดี เฉพาะที่ มี ป ระเด็ น ข้ อยุ่ งยากสำคั ญ กลายเป็ น ศาลที่ ต้ อ งพิ จารณาคดี อุ ท ธรณ์ ทั่ วไป
จากศาลปกครองชั้นต้นเกือบทั้งหมด ดังนั้นจึงควรกำหนดเงื่อนไขของการอุทธรณ์ในคดีปกครองให้ชัดเจน
๔) อาจมี ความจำเป็ นที่ ต้ องกำหนดให้ มี ศาลปกครองชั้ นอุ ทธรณ์
เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในการพิจารณาคดีหรือไม่ เพื่อให้ปริมาณคดีไม่มากองอยู่ที่ศาลปกครองสูงสุด
๕) เพื่อลดปริมาณคดีจากคดีที่มีการฟ้องร้องซึ่งศาลปกครองได้เคยมี
การตัดสินคดีเป็นบรรทัดฐานไปแล้ว ศาลปกครองจะต้องทำงานเชิงรุกในการนำเสนอแนวปฏิบัติราชการที่ถูกต้องตาม
คำพิพากษา ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ออกเป็นมติคณะรัฐมนตรีให้รับทราบและมีการเวียนเป็นแนวทางปฏิบัติในวง
ราชการต่อไป ก็น่าจะช่วยให้คดีน้อยลงได้
นอกจากความคิดเห็นข้างต้นที่เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจแล้ว ยังมีประเด็นสำคัญ
ที่ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารงานภาครัฐ (ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมที่ดิน) ได้สะท้อนถึงปัญหาเกี่ยวกับ
ระยะเวลาที่กำหนดในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองที่เป็นอุปสรรค ซึ่งน่ารับฟังเป็นประเด็นให้ขบคิด ดังนี้
เนื่ อ งด้ ว ยศาลปกครองได้ ใ ช้ อ ำนาจทางการปกครองตามกฎหมาย
เพื่อพิจารณาและพิพากษาคดีปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรม
และความเป็นธรรมต่อประชาชน สร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของศาลปกครอง
แต่ประเด็นปัญหาด้านระยะเวลาในขั้นตอนการพิ จารณาพิพากษาคดีที่เนิ่นช้า กลับไม่ได้อำนวยความยุติธรรม
เช่น ช่องว่างระยะเวลาการพิจารณาพิพากษาคดีระหว่างศาลปกครองชั้นต้นกับศาลปกครองสูงสุด ระยะเวลา
ก่อนกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง ระยะเวลาในการใช้อำนาจไต่สวนคดี รวมถึงผลของระยะเวลา
ดั ง กล่ า วที่ มี ต่ อ คำพิ พ ากษา เช่ น ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี เสี ย ชี วิ ต ภายหลั ง จากมี ผ ลคำพิ พ ากษา มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
คำพิพากษาศาลชั้นต้นก่อนศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับ ดอกเบี้ยการชำระหนี้ตามคำพิพากษาสูงกว่า
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เงินต้น เป็นต้น แต่ในบางกรณีระยะเวลาในขั้นตอนการดำเนินคดีที่ไม่เพียงพอทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมต่ อ
การต่อสู้คดีของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี เช่น ระยะเวลายื่นอุทธรณ์ ตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ ที่ไม่อนุญ าตให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์ ทำให้
ไม่สามารถรวบรวมข้อเท็จจริงที่มีเป็นจำนวนมากเข้าสู่การพิจารณาคดีได้
(๑.1.2) การบั ง คั บ คดี ป กครองตามคำพิ พ ากษาและคำสั่ ง อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้สัมภาษณ์แก่คณะผู้วิจัยมีความคิดเห็นส่วนใหญ่มองว่า ในภาพรวม “การบังคับ
คดีปกครองตามคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองในปัจจุบันมีประสิทธิภาพดีกว่าช่วงแรก” ของการจัดตั้ง
ศาลปกครองที่ยังไม่มีบทกฎหมายรองรับและไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานของศาลเข้ามาทำหน้าที่ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม การบังคับคดีปกครองตามคำพิพากษาและคำสั่งในปัจจุบันก็ยังมี
ปัญหาอยู่ กล่าวคือ เรื่องการไม่ปฏิ บัติตามคำพิพากษา การขาดเจ้าหน้าที่บังคับคดีของหน่วยงานรัฐที่มีความรู้
ความเข้าใจในการบั งคับคดี ปกครองที่ ดี รวมถึงความล่ าช้าในการบั งคับคดีให้ เป็นไปตามคำพิ พากษาหรือคำสั่ง
ของศาล ทั้งนี้ได้มีความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานภาครัฐ เสนอแนะให้ศาลปกครองมีการเพิ่มการจัด
อบรมความรู้หลักสูตรการบังคับคดีปกครองให้กับหน่วยงานรัฐมากขึ้น จะได้ทำให้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องมากขึ้นตามไปด้วย
นอกจากนี้ยังมีความเห็นที่น่าสนใจของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานภาครัฐ
( ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมที่ดิน) ที่มองถึงปัญหาของการบังคับคดีปกครองว่า ในปัจจุบันพระราชบัญญัติ
วิธีป ฏิ บั ติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มี มาตรการบั งคับ ทางปกครองที่ ให้ หน่ วยงานของรัฐสามารถ
บังคับคดีเองได้ ถือเป็นพัฒนาการที่ช่วยเพิ่มช่องทางการติดตามการปฏิบัติตามคำพิพากษาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
อย่ างไรก็ ต าม มาตรการบั งคั บ ทางปกครองแทนการฟ้ อ งคดี ในหน่ ว ยงานของรัฐ ยั งไม่ อ าจปฏิ บั ติ ได้ จ ริ ง
เนื่องจากเจ้าหน้ าที่ ผู้ ปฏิ บัติงานยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ ศาลปกครองจึงไม่ควรมีคำสั่งไม่รับคำฟ้ อง
ด้วยเหตุมาตรการบังคับทางปกครองในหน่วยงาน เนื่องจากการพิจารณาและพิพากษาคดีของศาลปกครอง
ยังคงเป็ น ช่ อ งทางสำคั ญ ในการเข้ าสู่ ก ระบวนการยุ ติ ธรรมของประชาชน การไม่ รับ ฟ้ อ งด้ วยเหตุ ผ ลและ
ความจำเป็นที่ไม่ใช่เหตุอายุความ หรืออำนาจฟ้อง ย่อมทำให้เกิดความไม่เท่าเทียม
(๑.1.3) การเสริม สร้างโอกาสการเข้ าถึงความยุติ ธ รรมทางปกครอง
ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เช่น คุณภาพการให้บริการ ช่องทางการเข้าถึงบริการของศาลปกครอง และ
การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้สัมภาษณ์แก่คณะผู้วิจัยมีความคิดเห็น
ตรงกันทั้งหมดมองว่า “ศาลปกครองได้ทำหน้าที่ในการเสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงความยุติธรรมทางปกครอง
ได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ งและเท่ า เที ย ม ไม่ ว่ า จะเป็ น ด้ า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริก าร ช่ อ งทางการเข้ า ถึ งบริก ารของ
ศาลปกครอง และการให้ ค วามช่ วยเหลื อ ทางกฎหมายแก่ ป ระชาชน” ซึ่ งเห็ น ได้จากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการฟ้องคดีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการสืบค้นข้อมูลต่างๆ โดยในช่วงการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 การใช้เทคโนโลยีผ่านระบบออนไลน์ก็เป็นประโยชน์อย่างมากแก่ประชาชน และเป็น
เรื่องที่น่าชื่นชม
อย่างไรก็ตามก็ได้มีความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงาน
ภาครัฐ (ผู้ อ ำนวยการสำนั ก กฎหมาย กรมที่ ดิ น ) แม้ ศ าลปกครองมี ระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ช่ วยลดปั ญ หา
ความเหลื่อมล้ำของประชาชนและเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ทั้งการฟ้องคดี การคัด
คำพิพากษาหรือคำสั่งผ่านแอปพลิเคชันของศาลปกครอง แต่ในการเข้าถึงเอกสารบางประเภท เช่น คำฟ้อง
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คำให้การ คำคัดค้านคำให้การยังมีการเข้าถึงได้ยาก ดังนั้นศาลปกครองควรมีวิธีแก้ไขโดยอาจประยุกต์ใช้ระบบ
การยืนยันตัวตน แยกประเภทของเอกสารที่เปิดเผยได้และไม่ได้ เพื่อจำกัดการเข้าถึง รวมถึงเพิ่มช่องทาง
การประชาสัมพันธ์ผ่านผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หรือศูนย์ดำรงธรรม เพื่อเพิ่มการอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น
(๑.1.4) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครอง กระบวน
วิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้สัมภาษณ์แก่คณะผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นตรงกันทั้งหมด มองว่า “ที่ผ่านมาศาลปกครองได้ทำหน้าที่ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คดีปกครอง กระบวนวิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคมได้เป็นอย่างดีและแพร่หลาย
ในวงกว้าง” ด้วยเหตุที่ต้องการทำให้สังคมไทยรู้จักศาลปกครอง ที่เป็นศาลที่เกิดขึ้นมาใหม่ โดยมีการพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งทำให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจศาลปกครองมากขึ้น และปัจจุบันก็ได้มีการใช้
สื่อใหม่ (New Media) ที่มากขึ้นในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางออนไลน์ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี
อย่างไรก็ตามได้มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน ได้ให้ความเห็นว่า มีความ
จำเป็ นต้ องพั ฒ นาช่ องทางการสื่ อสารประชาสั มพั นธ์ และเนื้ อหาที่ เผยแพร่ ให้ ตรงกั บกลุ่ มเป้ าหมายต่ างๆ
มากขึ้น โดยเฉพาะการใช้สื่อใหม่ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้การผลิตเนื้อหานับว่ามีความสำคัญยิ่งกว่ าที่จะต้อง
ย่อยสาระให้เข้าใจได้อย่างง่ายๆ ก็จะทำให้เข้าถึงประชาชนได้ดีขึ้น
นอกจากนี้ ยั งมี ป ระเด็ น ที่ ตั้ งเป็ น ข้ อ สั งเกตที่ น่ าสนใจจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมว่า แม้การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครองจะเป็นบทบาท
ที่ศาลปกครองทำมาตั้งแต่เริ่มจัดตั้งศาลปกครอง เพราะถือว่าเป็นศาลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ สังคมไทยยังไม่รู้จักและมีความ
เข้ าใจมากนั ก แต่ มาถึ งปั จจุ บั น ความรู้ เกี่ ยวกั บศาลปกครองน่ าจะเป็ นที่ รู้ จั กกั นอย่ างกว้ างขวางทั่ วไปแล้ ว
ศาลปกครองน่าจะลดบทบาทในการทำหน้าที่โดยตรงในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครอง แต่ควร
เข้าไปร่วมมือกับองค์กรภายนอกที่มีการทำงานในการเผยแพร่ความรู้กฎหมายให้กับประชาชนอยู่แล้ว โดยอาจส่ง
วิทยากรของศาลเข้ าไปร่วมให้ ความรู้หรือผลิ ตสื่ อเอกสารฝากหน่ วยงานดั งกล่ าวไปเผยแพร่ต่ อก็ น่ าจะดี กว่าที่
ศาลปกครองจะต้องลงมือทำเองทั้งหมด
ขณะเดียวกันได้มีข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมืองที่น่าสนใจมาก คือ
ศาสตราจารย์พิเศษ กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ ซึ่งเดิมเคยทำงานในสำนักงานศาลปกครอง และเป็นผู้ที่มีบทบาทในการ
พัฒนาหลักสูตรเผยแพร่ความรู้ศาลปกครองให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน มีความเห็นที่อยากเสนอให้
สำนักงานศาลปกครองมุ่งเน้นกับการเผยแพร่ความรู้ในกลุ่มนี้ ซึ่งมีหลักสูตรต่างๆ ออกแบบไว้อยู่แล้ว และควรทำ
อย่างต่อเนื่องในการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองตั้งแต่ยังเล็ก ก็น่าจะได้ผลมากกว่ามาอบรมตอนที่
เป็นผู้ใหญ่แล้ว
(๑.1.5) การพั ฒ นาหลั ก กฎหมายปกครองและวางแนวทางปฏิ บั ติ
ราชการที่ ดี ให้ แก่ห น่ วยงานรัฐ ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ที่ ได้ให้ สัมภาษณ์ แก่คณะผู้วิจัยมีความคิ ดเห็ นส่วนใหญ่ มองว่า
“ในภาพรวมศาลปกครองสามารถพัฒนาหลักกฎหมายและวางแนวทางปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่หน่วยงานรัฐได้ดี
พอสมควร” ทั้งนี้ได้มีความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ชี้ให้เห็นว่ายังมีปัญหา
บางคดีที่อาจมีปัญหาอยู่บ้างในเรื่องคุณภาพของคำพิพากษาในการให้เหตุผลทางกฎหมาย ทั้งนี้ ศาลปกครองยังมี
ปัญหาการวางหลักกฎหมายปกครองและแนวปฏิบัติที่ไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นเอกภาพ ดังนั้น บทบาทของ
ที่ประชุมใหญ่ในตุลาการศาลปกครองสูงสุดน่าจะเข้ามาทำหน้าที่ในจุดนี้มากขึ้น เพื่อสร้างคุณภาพในคำพิพากษาให้มี
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มาตรฐานทางวิชาการมีความเป็นเอกภาพไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะทำให้สามารถสร้างหลักกฎหมายปกครองและ
วางแนวปฏิบัติราชการที่ดีที่ได้รับการยอมรับกันทั่วไป
(๑.1.6) การอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองมีความเป็นอิสระ
และเป็นกลางทางการเมืองหรือไม่ มากน้อยประการใด และสามารถรักษาความยุติธรรมโดยไม่โอนเอียง
ตามกระแสสั งคมเพี ยงใด ผู้ท รงคุณ วุฒิ ที่ ได้ให้ สัมภาษณ์ แก่คณะผู้วิจัยมี ความคิดเห็ นตรงกันทั้งหมดมองว่า
“ที่ผ่านมาการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองมีความเป็นอิสระและเป็นกลางทางการเมืองมากและ
สามารถรักษาความยุติธรรมโดยไม่โอนเอียงตามกระแสสังคมได้เป็นอย่างดี” ซึ่งเหตุผลสำคัญ คือ การเป็น
องค์กรตุลาการซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ได้กำหนดหลักการและวางระบบ
ต่างๆ เอาไว้เป็นอย่างดีแล้วในหลักประกันความเป็นอิสระของศาล ตลอดจนการวางตัวอยู่ในกรอบจริยธรรม
ของตุลาการศาลปกครองที่ดี
อย่างไรก็ตามมี ผู้ท รงคุณ วุฒิ ด้านสื่อสารมวลชนและด้านกฎหมายที่เป็ น
ผู้ติดตามการทำงานของศาลปกครองอย่างใกล้ชิด ที่มีความคิดเห็นว่า ปัจจุบันได้มีสิ่งที่สังคมไทยได้ตั้งคำถาม
กับการทำหน้าที่อำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ในคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางปกครอง ซึ่งมี
กลุ่มทุนขนาดใหญ่ระดับชาติเป็นคู่ความ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ศาลต้องระมัดระวังในการทำหน้าที่พิพากษาคดี
ที่จำเป็นต้องอธิบายและแสดงให้เห็นในคำพิพากษาที่ตัดสินว่ ามีเหตุผลทางวิชาการและหลักกฎหมายอะไร
รองรับทำให้ผลคดีต่างไปจากคดีอื่นๆ ที่เคยตัดสินมาก่อนหน้านี้
(๑.1.7) ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ภาพลั ก ษณ์ แ ละ
พฤติกรรมโดยทั่วไปของตุลาการศาลปกครองทั้งในส่วนตุลาการศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ได้ ให้ สั มภาษณ์ แก่ คณะผู้ วิ จั ยมี ความคิ ดเห็ นตรงกั นทั้ งหมดมองว่ า “ในภาพรวมตุ ล าการ
ศาลปกครองทั้งในส่วนตุลาการศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้นมีการวางตัวได้ดี ” โดยมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต คุณ ธรรม จริยธรรม และมีภาพลักษณ์และพฤติกรรมโดยทั่วไปเป็นที่น่าไว้วางใจและเชื่อมั่น
ในการทำหน้าที่ด้วยความยุติธรรมเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาในฐานะตุลาการไม่มีเรื่องในทางที่เสียหายปรากฏ
ตามหน้าสื่อสารมวลชน
อย่างไรก็ตามได้มีความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชนได้ให้ความ
คิดเห็นเพิ่มเติมที่น่าสนใจว่า นอกจากการที่ตุลาการศาลปกครองจะต้องวางตัวให้เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่ตาม
คุณธรรมจริยธรรมของตุลาการแล้ว สิ่งที่ต้องระวังอย่างมาก คือการที่ตุลาการต้องดูแลผู้ที่อยู่แวดล้อมในการ
ทำงานด้วย เพราะมีบทเรียนในอดีตของเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครองที่ประพฤติตนไม่ดี และได้นำความ
เสียหายมาถึงชื่อเสียงของตุลาการศาลปกครองสูงสุด ดังนั้นจึงมีความจำเป็ นที่ต้องให้ ความสำคัญ ในการ
ตรวจสอบดูแลความประพฤติของเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครองที่ช่วยงานตุลาการศาลปกครองอีกทางหนึ่งด้วย
(๑.2) พั ฒ นาการภาพลั ก ษณ์ ตลอด ๒๐ ปี ที่ ผ่ า นมาของศาลปกครอ ง
ผู้ท รงคุ ณ วุฒิ ที่ ให้ สั ม ภาษณ์ กับ คณะผู้ วิจัย เห็ น ตรงกั น ทั้ งหมดว่า “ภาพลั ก ษณ์ ตลอด ๒๐ ปี ที่ ผ่ า นมา
ศาลปกครองมีพัฒนาการก้าวหน้าเป็นอย่างมาก” หากนับจากจุดเริ่มต้น ที่สังคมไทยยังไม่รู้จักหรือเข้าใจ
เกี่ยวกับ การทำงานของศาลปกครอง มาถึ งปั จจุบั น สั งคมไทยรู้จัก ศาลปกครองเป็ น อย่างดี และมีค วามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองมากขึ้น และมีความเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของศาลปกครองในการอำนวย
ความยุติธรรมด้านคดีปกครอง ซึ่งการพัฒนานั้นปรากฏอยู่ในหลายด้านของศาลและสำนักงานศาลปกครอง
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เช่นการพัฒนาการบริการที่สะดวกสบายมากขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยงานในการบริการ
ของศาลทั้ งการฟ้ อ งคดี การเผยแพร่ข้ อ มู ล การวางหลั ก กฎหมายปกครองและแนวปฏิ บั ติ ร าชการที่ ดี
ให้หน่วยงานรัฐได้ยึดถือปฏิบัติ เป็นต้น ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดได้ให้ความชื่นชมในความตั้งใจในการทำงานของ
ศาลปกครอง ซึ่งเกิดจากทั้งผู้บริหารศาล ตุลาการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศาลปกครองทุกคนที่ร่วมมือร่วม
ใจในการทำงานเป็นอย่างดี

2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของศาลปกครอง
(๒.1) ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ การดำเนิ น งานของศาลปกครอง ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ที่ ได้ ให้
สั มภาษณ์ แก่ คณะผู้ วิจั ยมี ความคิ ดเห็ นตรงกั นทั้ งหมดมองว่า “ตนเองมี ความเชื่ อมั่ นต่ อการดำเนิ นงานของ
ศาลปกครองระดับสูง” จากผลงานที่ผ่านมาในฐานะที่เป็นองค์กรตุลาการ ด้วยระบบกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครองที่ออกแบบไว้เป็นอย่างดีในฐานะที่เป็นศาลซึ่งใช้“ระบบไต่สวน” ที่ตุลาการมีบทบาทอย่าง
มากในการค้นหาความจริง ก็ทำหน้าที่อำนวยความยุติธรรมในคดีปกครองให้เป็นที่ยอมรับในสังคมไทยได้ ซึ่งก็มี
ตัวอย่างหลายคดีที่เป็นคดีสำคัญๆ ที่ทำให้สามารถระงับข้อพิพาททางปกครอง คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
และรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะไว้ได้ โดยศาลปกครองเป็นศาลที่ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการทำหน้าที่อย่างสูง
(๒.2) ปัจจัยต่างๆ และการปรับปรุง
(๒.2.1) ความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/
สำนักงาน ทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ให้สัมภาษณ์แก่คณะผู้วิจัย
มีความคิดเห็ นตรงกันทั้ งหมดมองว่า “เจ้าหน้ าที่ ของศาลปกครองเป็ นผู้ ที่ มี ความรู้และความสามารถหรือ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานในระดับ ที่สูง” ซึ่งเกิดจากกระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่วางระบบไว้ดีแล้ว
และเจ้าหน้าที่เป็นผู้ที่มีจิตใจบริการและตั้งใจทำงานดี อย่างไรก็ตาม ก็จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับบุคลากร
ด่านหน้าที่ต้องให้บริการกับประชาชน ในการให้คำปรึกษา แนะนำต่างๆ ที่ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ที่ดี ในการ
ให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้อง ซึ่งต้องมีการอบรมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะต่างๆ ที่จำเป็นอยู่เสมอๆ
(๒.2.2) การปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความยุ ติ ธ รรม ปฏิ บั ติ โ ดยยึ ด ระเบี ย บ
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบัติ และสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ได้ให้สัมภาษณ์แก่คณะผู้วิจัยมีความคิดเห็นตรงกันทั้งหมดมองว่า “ศาลปกครองมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ยุติธรรม ปฏิบัติโดยยึดระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบัติ และสามารถตรวจสอบ
การดำเนินงานได้ ” โดยไม่พบเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เป็นข่าวตามสื่อมวลชนมากนัก
(๒.2.3) ความไว้วางใจหรือพึ่งพาอาศัยได้ ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจ
จากประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้สัมภาษณ์แก่คณะผู้วิจัยมีความคิดเห็นตรงกันทั้งหมดมองว่า “ศาลปกครอง
สามารถสร้างความไว้วางใจหรือพึ่งพาอาศัยได้ และได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจจากประชาชน” ซึ่งมีที่มา
จากการทำหน้าที่ของศาลปกครองอย่างตรงไปตรงมา สร้างผลงานในการรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรม จากการ
ตัดสินคำพิ พ ากษาในคดีป กครองต่างๆ ที่ ได้รับ การยอมรับ โดยเฉพาะในคดีที่ สำคัญ ซึ่ งมี การเผยแพร่ให้
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สังคมไทยได้รับรู้ ปัจจุบันศาลปกครองได้กลายเป็นที่พึ่งของประชาชนในคดีปกครอง ที่ได้รับการรับรู้และ
ไว้วางใจอย่างมากจากประชาชนทั่วไป
(๒.2.4) เปิ ด เผย ตรงไปตรงมา เปิ ด เผยข้ อ มู ล หรื อ ให้ ค ำแนะนำ
ที่จำเป็น อย่างถูกต้อง ชั ดเจน เชื่ อถือได้ รวมถึงการเปิ ดโอกาสให้ มีการตรวจสอบการดำเนิ นงานของ
ศาลปกครอง ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ที่ ได้ ให้ สั มภาษณ์ แก่ คณะผู้ วิจั ยมี ความคิ ดเห็ นตรงกั นทั้ งหมดมองว่ า “ที่ ผ่ านมา
ศาลปกครองได้ดำเนินงานโดยเปิดเผย ตรงไปตรงมา เปิดเผยข้อมูลหรือให้คำแนะนำที่จำเป็นอย่างถูกต้อง
ชัดเจนเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานของศาลปกครอง” ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านสื่อสารมวลชน ได้แสดงความชื่นชมการทำงานของสำนักงานศาลปกครองในการให้ความร่วมมือในด้าน
ข้อมูลต่างๆ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและให้ข้อมูลตอบข้อซักถามต่างๆของสื่อมวลชนด้วยดีมาตลอด ถือว่า
มีความโปร่งใสตรวจสอบได้
(๒.2.5) ความเอาใจใส่และเห็นอกเห็นใจ สนใจรับฟังปัญหาและความ
ต้องการที่หลากหลายของประชาชน มีจิตสาธารณะ รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานตลอดจน
การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานและคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งๆ ขึ้น ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้สัมภาษณ์แก่
คณะผู้วิจัยมีความคิดเห็นตรงกันทั้งหมดมองว่า “ศาลปกครองได้แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่และเห็นอกเห็นใจ
สนใจรับ ฟั งปั ญ หาและความต้องการที่ ห ลากหลายของประชาชน มีจิต สาธารณะ รวมถึงการพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการทำงานตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานและคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่ง ขึ้น”
ซึ่ งสั งเกตได้ จ ากการปรับ ปรุงพั ฒ นาการบริก ารของศาลปกครองให้ เกิ ด ความสะดวกสบายแก่ ป ระชาชน
โดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการให้บริการ การฟ้ องคดี การพัฒนาเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นต้น
(๒.2.6) การใช้ อ ำนาจเป็ น ไปตามอำนาจหน้ า ที่ ห รื อ อยู่ ในขอบเขต
อำนาจหน้าที่ตามบทบัญ ญัติของกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ได้ให้สัมภาษณ์แก่คณะผู้วิจัยมีความคิดเห็นตรงกันทั้งหมดมองว่า “ในภาพรวมศาลปกครองได้ใช้อำนาจหน้าที่
ตามบทบัญญัติของกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธี พิจารณาคดีปกครองได้เป็นอย่างดี ” ไม่ได้มีปัญหา
ในการทำงานที่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แต่อย่างใด
(๒.2.7) ความคุ้ ม ค่ าจากการเสี ย เวลาและค่ าใช้ จ่ายในการเข้ ามาใช้
บริก ารของศาลปกครอง ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ที่ ได้ ให้ สั มภาษณ์ แก่ คณะผู้ วิจั ยมี ความคิ ดเห็ นตรงกั นทั้ งหมดมองว่า
“ประชาชนได้รับความคุ้มค่าจากการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเข้ามาใช้บริการของศาลปกครอง” เนื่องจาก
การออกแบบกฎหมายศาลปกครองก็ได้ช่วยเหลือประชาชนในเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว ในการที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ศาลในกรณีที่เป็นการฟ้องคดีปกครองทั่วไป ที่ไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายจากหน่วยงานรัฐ และไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก
หรือจำเป็นต้องมีทนายความมาว่าความให้ในคดีปกครอง
อย่างไรก็ตาม จากความล่าช้าในการพิจารณาคดีที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันก็อาจ
เป็นเรื่องที่กระทบต่อประชาชนที่ใช้เวลารอผลการพิจารณานานพอสมควร แต่โดยรวมจากการสังเกตประชาชนที่มา
ใช้บริการก็น่าจะรู้สึกว่าคุ้มค่าจากการเสี ยเวลาเข้ามาติดต่อกับศาลปกครอง แต่ก็ไม่ควรให้ประชาชนต้องรอผล
การพิจารณาคดีที่นานเกินไป ทั้งนี้ ได้มีความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ
ด้านการเมือง เสนอว่าในกระบวนการดำเนินคดีในศาลปกครองปัจจุบันก็น่าจะมีการศึกษาทบทวนขั้นตอนต่างๆ
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ว่าจะสามารถลดขั้นตอนในเรื่องใดลงได้อีกหรือไม่ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้น และในคดีที่มีความล่าช้าอยู่จะต้อง
มีการติดตามและลงไปแก้ไขปัญหาว่าอยู่ในขั้นตอนใด และควรมีการแจ้งความคืบหน้าของคดีให้คู่ความได้รับทราบด้วย
(๒.2.8) ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณภาพการให้บริการของ
ศาลปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้สัมภาษณ์แก่คณะผู้วิจัยมีความคิดเห็นตรงกันทั้งหมดว่า “ เมื่อมองในภาพรวม
มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง ในระดับที่สูง” ซึ่งสังเกตจากการ
ที่ ศาลปกครองได้ มี การจั ดเตรี ยมและให้ บริ การแก่ ประชาชนเป็ นอย่ างดี โดยไม่ ค่ อยได้ ยิ นข่ าวร้ องเรี ยนหรื อ
วิพากษ์วิจารณ์การให้บริการของศาลตามหน้าสื่อสารมวลชน ขณะเดียวกันศาลปกครองได้ทำหน้าที่ในการเข้าถึง
ประชาชน เวลาไปศาลปกครองจะมีความเป็นพิธีการน้อยกว่าไปศาลยุติธรรม รู้สึกไม่เคร่งเครียด ตลอดจนได้ทำ
หน้าที่อำนวยความยุติธรรมในคดีปกครองสำคัญๆ ที่สามารถคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและรักษาไว้ซึ่ง
ประโยชน์สาธารณะ จนเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ในฐานะองค์กรตุลาการที่ไว้วางใจได้
อย่างไรก็ตามได้มีการเสนอปัญหา จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารราชการ
แผ่ น ดิ น ซึ่ งเป็ น เสี ย งสะท้ อ นจากเจ้ าหน้ าที่ ข องหน่ ว ยงานรัฐ คื อ นิ ติ ก รกรมที่ ดิ น ที่ ต้ อ งเข้ าไปใช้ บ ริก าร
คัดคำพิพ ากษาของศาลที่ ศาลปกครอง ที่ มีความล่าช้าอยู่บ้าง และอยากให้มีการบริการที่รวดเร็วมากขึ้น
ตลอดจนมีการจัดระบบหมวดหมู่ในการสืบค้นคำพิพากษาที่เข้าใจง่ายกว่าปัจจุบัน นอกจากนี้ คำพิพากษา
ที่เผยแพร่ ถ้าเป็นเรื่องที่สำคัญน่าสนใจ ในกรณีที่ยุติเป็นที่สุดในศาลปกครองชั้นต้นก็ควรมีการเผยแพร่ด้วย
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาทางวิชาการต่อไป
๓) ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาอุ ป สรรคในการอำนวยความยุ ติ ธ รรมทางปกครอง
การเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมของภาคส่วนต่างๆในสังคม รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
อุปสรรค
(๓.1) ปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ ผ่ า นมาของศาลปกครอง
การเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม และสาเหตุ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ให้สัมภาษณ์แก่คณะผู้วิจัยมีความคิดเห็นส่วนใหญ่ มองว่า “ปัญหาหรืออุปสรรคในการเข้าถึง
การอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของภาคส่วนต่างๆ ในสังคมนั้น เป็นเรื่องความรู้ความเข้าใจ” ซึ่งที่ผ่านมา
ศาลปกครองก็มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจไปในวงกว้างอยู่แล้ว ซึ่งเป็นเรื่องดี แต่ในบางเรื่องประชาชนก็ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอยู่บ้าง จึงควรพิจารณาถึงการเน้นในจุดที่ยังมีความเข้าใจผิดเพื่อสร้างความเข้าใจ
ที่ ถู กต้ อง ขณะเดี ยวกั นได้ มี ความเห็ นที่ น่ าสนใจของผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ด้ านกฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธรรม
(ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ) ซึ่งมองว่าปัญหาการกำหนดลักษณะคดีในการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง ที่เป็น
เขตอำนาจของศาลตามมาตรา ๙ นั้น อาจไม่เหมาะสมในการแก้ไขทุกข์ของประชาชนให้แล้วเสร็จอย่างแท้จริง
เพราะแม้จะชนะคดีไปในตอนแรก ก็อาจต้องมาฟ้องศาลปกครองใหม่ เพื่อให้ศาลวินิจฉัยอีกรอบเพื่อบังคับให้ฝ่าย
ปกครองปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
(๓.2) แนวทางหรื อ วิ ธี ก ารแก้ ไขปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคต่ า งๆ หรื อ แนวทาง
การพัฒนาการดำเนินงานของศาลปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้สัมภาษณ์แก่คณะผู้วิจัยมีความคิดเห็นตรงกันว่า
ที่ผ่านมาปัญหาหรืออุปสรรคในการเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ได้รับ
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การแก้ไขไปมากแล้ว แต่ยังมีปัญหาที่ ศาลปกครองควรแก้ไขซึ่งเป็นมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารงาน
ภาครัฐที่เสนออย่างน่าสนใจสองเรื่อง ดังนี้
(3.2.๑) ควรมีการแก้ไขพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 ในเรื่องการจัดให้มีการแต่งตั้งทนายความอาสาหรือทนายความขอแรงเพื่ อช่วย
ร่างคำฟ้องและช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดีปกครอง
(3.2.๒) ควรขยายระยะเวลาการฟ้ อ งคดี ป กครองจากภายใน 90 วั น
เป็นภายใน 1 ปี และควรขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ภายใน
ระยะเวลา 60 วัน
.
(3.3) ข้ อ เสนอแนะต่ อ แนวทางในการส่ ง เสริ ม ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมพื้นฐานให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และตรงกลุ่มเป้าหมาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ได้ให้สัมภาษณ์แก่คณะผู้วิจัยมีความคิดเห็นทั้งหมดส่วนใหญ่มองว่า ในปัจจุบันการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมพื้นฐานให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และตรงกลุ่มเป้าหมายเป็นเรื่อง
ที่ มี ค วามสำคั ญ ซึ่ งสามารถทำได้ ดี ระดั บ หนึ่ ง แต่ อ ยากให้ ส ำนั ก งานศาลปกครองมี ก ารเข้ า ไปจั ด อบรม
ในหน่วยงานของรัฐ หรือมีการประชุมในหน่วยงานรัฐเพื่อแลกเปลี่ยนทำให้ทราบปัญ หา สร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
(3.4) แนวทางในการพัฒ นากลไกหรือเครื่องมือในการให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข่าวสารด้านกระบวนการยุติธรรมหรือคดีที่ได้รับความสนใจเป็นการเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้
สัมภาษณ์แก่คณะผู้วิจัยมีความคิดเห็นเป็นส่วนใหญ่มองว่า แนวทางในการพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวสารด้านกระบวนการยุติธรรมหรือคดีที่ได้รับความสนใจเป็นการเฉพาะ จะต้อง
พัฒนาสื่อและเผยแพร่ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มให้มากที่สุด นอกจากนี้ในการเผยแพร่คำพิพากษาของศาล
ในการย่อคำพิพากษาหรือเรียบเรียงใหม่ ควรมีการเผยแพร่ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
(3.5) การปรั บ ตั ว ของศาลปกครองในยุ ค ปั จ จุ บั น เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การดำเนินงาน และการให้บริการแก่ประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้สัมภาษณ์แก่คณะผู้วิจัยมีความคิดเห็นส่วน
ใหญ่ มองตรงกันว่าในการยกระดับคุณภาพการดำเนินงานและการให้บริการแก่ประชาชนของศาลปกครองแต่ละ
ด้านข้างต้นนั้น ที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาปรับปรุงมาโดยตลอดและเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้ว แต่จะต้องมีการพัฒนา
แก้ไขในบางประเด็น กล่าวคือ
(3.5.๑) ด้านขั้นตอนการฟ้องคดี ที่ศาลปกครองได้มีการใช้ระบบการฟ้องคดี
ทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยให้เกิดความรวดเร็วและสะดวกสบายเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งทิศทางของการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ เป็นสิ่งที่ศาลปกครองเดินมาถูกทางแล้ว แต่ก็ควรนำไปใช้ในด้านอื่นให้ครอบคลุมมากขึ้น
(3.5.2) ด้านการให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านคดี ในเรื่องนี้ ศาลปกครอง
ควรพิ จ ารณาในการประสานกั บ หน่ ว ยงานทนายความ เช่ น สภาทนายความแห่ งประเทศไทย จั ด ให้ มี
ทนายความอาสามาช่วยเหลือประชาชน โดยจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อไว้ที่ศาลปกครองทุกแห่งทั้งในส่วนกลาง
และภูมิภาคเพื่อช่วยเหลือประชาชน
(3.5.3) ด้านการบังคับคดีทางปกครอง จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมเตรียม
ความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้และทั กษะต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในแต่ละหน่วยงานให้มากขึ้น ตลอดจน
ศาลปกครองควรกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ในเรื่องบังคับคดีทางปกครองให้มีความชัดเจนในแต่ละลักษณะคดี
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เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบังคับคดี
ทางปกครองมากยิ่งขึ้น
(3.5.4) ด้ า น การไกล่ เกลี่ ยข้ อพิ พ าท ท างป กค รองก่ อ น เข้ าสู่
การพิ จ ารณาคดี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ส่ ว นใหญ่ ได้ ให้ ค วามเห็ น ไปในทางเห็ น ด้ วยในการที่ ศ าลปกครองจั ด ให้ มี
การดำเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครองขึ้นมา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการระงับข้อพิพาททางปกครอง
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และทำให้ไม่มีคดีขึ้นสู่การพิจารณามากจนทำให้เกิดความล่าช้าอย่างในปัจจุบัน
(3.5.5) ด้ านเจ้าหน้ าที่ผู้ ให้ บ ริการ ผู้ท รงคุณ วุฒิ ทั้ งหมดมองตรงกัน ว่า
จำเป็นต้องสร้างระบบความก้าวหน้าในส่วนเจ้าหน้าที่ศาลปกครองให้สามารถเติบโตในสายงานของสำนักงาน
ศาลปกครองได้โดยตรง เพื่ อไม่ ให้ต้องเสียบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญ จากการเปลี่ยนสายงานเป็นตุลาการ
ศาลปกครอง
(3.5.6) ด้านอื่นๆ ได้มีความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชนที่มองว่า
ในยุคปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าเทคโนโลยีที่มากขึ้น ระบบ AI หรือ การใช้ Big Data ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ศาลปกครอง
สามารถทำได้ เพื่อนำข้อมูลที่เก็บไว้อยู่มากมายมาประมวลผลข้อมูลในการใช้ประโยชน์ตามภารกิจต่อไป ซึ่งจะต้องมี
การวางระบบการทำงานและมอบหมายให้ มี บุ คลากรดู แลรับผิ ดชอบโดยเฉพาะ ทั้ งนี้ ศาลปกครองจะต้ องให้
ความสำคัญอย่างสูงในการสร้างระบบรักษาความปลอดภัยของบรรดาข้อมูลต่างๆ ที่เก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ การขโมย หรือรั่วไหลของข้อมูลต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือ
และความมั่นใจในการทำงานของศาลปกครองได้
(3.5.7) ข้ อเสนอแนะเพื่ อให้ ศ าลปกครองสามารถสร้างความเชื่ อ มั่ น
แก่ป ระชาชนมากยิ่งขึ้ น ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ที่ ได้ให้สัมภาษณ์ แก่คณะผู้วิจัยมีความคิดเห็นที่ ตรงกันทั้ งหมดมองว่า
“การสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น คือ การที่ศาลปกครองต้องมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ของศาลให้ดี
ยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ ก็จะทำให้ประชาชนยิ่งเชื่อมั่นมากขึ้นไปอีก” จากที่มีความเชื่อมั่น
อยู่แล้ว ในการทำหน้าที่ อำนวยความยุติธรรมในคดีปกครองในฐานะที่เป็นศาล นอกจากนี้คือการสร้างคุณภาพ
ในคำพิพากษาของศาลปกครองให้ได้มาตรฐาน มีเหตุผลทางวิชาการรองรับ มีความเป็นเอกภาพและถูกต้อง มิใช่ว่า
คดีที่มีลักษณะเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกันแต่ตัดสินไปคนละทาง โดยเฉพาะหากเกิดขึ้นในคดีที่มีคู่ความเป็นกลุ่มทุน
ใหญ่ ก็จะทำให้เกิดคำถามและกระทบต่อความเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของศาลปกครองได้
(3.5.8) ข้ อ เสนอแนะอื่ น ๆ ต่ อ การปรั บ ปรุ ง การดำเนิ น งานของ
ศาลปกครอง/สำนักงานศาลปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้สัมภาษณ์แก่คณะผู้วิจัยมีความคิดเห็นส่วนใหญ่มองว่า
ข้อเสนอที่ ได้ กล่ าวถึ งในแต่ ละประเด็ นของการสัมภาษณ์ หากได้มี การดำเนิ นการแก้ไขอย่ างลุ ล่วงก็ จะเป็ นการ
ปรับปรุงการทำงานของศาลปกครองได้ครบถ้วนแล้ว ซึ่งเรื่องใหญ่ และสำคัญยิ่งคือ การสร้างความรวดเร็วในการ
พิจารณาคดีปกครองแก้ไขความล่าช้าที่มีอยู่
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๔) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังต่อการดำเนินงานของศาลปกครองในอนาคต
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้สัมภาษณ์กับคณะผู้วิจัย มีความคาดหวังที่เห็นตรงกันทั้งหมดว่า การดำเนินงาน
ของศาลปกครองในอนาคต จะต้ องมุ่ งมั่ น ในการแก้ไขปั ญ หาอุป สรรคในเรื่องความล่าช้าในการพิ จารณา
คดีปกครอง ขณะเดียวกันศาลปกครองก็ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการใช้เทคโนโลยีที่ ทันสมัยเข้ามาช่วย
ในการทำงาน ให้ เกิ ด ความสะดวกรวดเร็ว และบริก ารประชาชนที่ ดี ยิ่ งขึ้ น นอกจากนี้ ยั งมี ค วามคิ ด เห็ น
ที่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมได้เน้นย้ำถึงการที่ศาลปกครองจะต้องมีการเผยแพร่
คำพิพากษาของศาลปกครองให้แพร่หลายมากที่สุด และมิใช่แค่ คดีที่สำคัญๆ หรือคดีที่ขึ้นสู่ศาลปกครองสูงสุด
แต่คดีที่ยุติในศาลปกครองชั้นต้นก็ต้องเผยแพร่ด้วย รวมทั้งมีการจัดระบบหมวดหมู่แยกแยะประเภทคดีให้ง่าย
ต่ อ การสื บ ค้ น และศึ ก ษามากกว่ า ที่ เป็ น อยู่ ปั จ จุ บั น ตลอดจนมี ค วามจำเป็ น ที่ ต้ อ งมี ก ารย่ อ คำพิ พ ากษา
ศาลปกครอง การทำการวิเคราะห์คำพิพากษาของศาลปกครองโดยสำนักงานศาลปกครองเอง เพื่อให้เป็นการ
สร้างองค์ ค วามรู้แ ละพั ฒ นาคำพิ พ ากษาของศาลปกครองให้ มี คุ ณ ภาพยิ่งขึ้น ทั้ งนี้ ที่ ป ระชุม ใหญ่ ตุ ล าการ
ในศาลปกครองสูงสุดควรมีบทบาทเข้ามาในการวางหลักเกณฑ์หรือแนวทางของการพิจารณาคดีปกครอง
ในเรื่องสำคัญเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในแนวคำพิพากษาและความรวดเร็วในการพิจารณาคดีที่มากขึ้น
หากกล่าวโดยสรุป ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกของคณะผู้วิจัย แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการทำหน้าที่อำนวยความยุติธรรม
ในคดีปกครองของศาลปกครองในระดับที่ สูง อย่างไรก็ตามในการดำเนินงานที่ผ่านมา ก็มีประเด็นปัญ หา
อุปสรรคอยู่บ้างที่จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข โดยประเด็นสำคัญ คือ ความล่าช้าในการพิจารณาคดี ซึ่งการแก้ ไข
เพื่อปรับปรุงการให้บริการจะมีความเชื่อมโยงกับการพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิ จารณาคดีป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้ งนี้ ได้มีข้อเสนอของผู้ทรงคุณ วุฒิ ด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม (ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ) ที่น่าสนใจ ถึงการทบทวนในการกำหนดประเภทลักษณะคดี
ในการฟ้องร้องต่อศาลปกครองตามมาตรา ๙ ของกฎหมายจัดตั้งศาลปกครอง เนื่องจากการกำหนดลักษณะคดี
ปัจจุบัน ยังไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาของประชาชนจากความเดือดร้อนที่ถูกกระทบสิทธิเสรีภาพจากการใช้
อำนาจของฝ่ายปกครองได้อย่างแท้จริง โดยอาจศึกษาเปรียบเทียบกั บการกำหนดลักษณะคดีปกครองของ
ศาลปกครองเยอรมันได้
นอกจากนี้ ยั งมี ข้ อ เสนอที่ น่ าพิ จ ารณาจากผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ด้ า นกฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธ รรม
(ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์) ในการพัฒนาองค์ความรู้ของตุลาการศาลปกครอง เพื่อให้การทำหน้าที่
ในการวินิ จ ฉั ย คดี ป กครองโดยในการอบรมตุ ล าการก่ อ นเข้ าปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ควรมี วิท ยากรจากหน่ ว ยงาน
ฝ่ายปกครองที่สำคัญ เช่น กระทรวงการคลัง เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับงานของฝ่ายปกครองในทางปฏิบัติจริง
ด้วยเพื่อสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการทำงานของฝ่ายปกครองของตุลาการศาลปกครองในการ
ทำหน้ าที่ ในฐานะผู้ พิ จ ารณาคดี ซึ่ งมิ ใช่ เข้ าใจแต่ เพี ย งตั ว บทกฎหมายเท่ านั้ น แต่ ต้ อ งเข้ าใจถึ งมิ ติ ข องการ
ปฏิ บั ติงานจริงของฝ่ายปกครอง เพื่ อให้ คุ ณ ภาพของคำพิ พ ากษาศาลปกครองให้ สามารถรักษาไว้ทั้ งสิท ธิ
เสรีภาพของประชาชนและรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะได้อย่างสมดุล
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สำหรับข้อเสนอที่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ได้ให้คำแนะนำในการพัฒนาการทำงานและแก้ไขปัญหา
อุป สรรคของศาลปกครองข้างต้ น นั้ น คณะผู้วิจัยเห็ น ว่าเป็ น แนวทางที่ น่ าสนใจอย่างยิ่งและได้ มี การเริ่ม
ดำเนินงานไปบางเรื่องแล้ว ด้วยการเล็งเห็นปัญ หาการทำงานของศาลปกครองเอง โดยปรากฏชัดเจนจาก
นโยบายของประธานศาลปกครองสูงสุด ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ชาญชัย แสวงศักดิ์ ซึ่งได้กล่าวถึงในสาร
อวยพรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตอนหนึ่งว่า
“หลังเข้ารับตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้เร่งรัดและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของศาลปกครองในหลายด้าน แม้ต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโควิด เพื่อให้งานด้านการพิจารณาพิพากษาคดีดำเนินต่อไปได้ ศาลปกครองจึงได้นำระบบงาน
คดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่ อลดการเดินทางมาที่ศาล และตระหนักดีว่าทุกคนมี
ความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีด้วยความเป็นธรรม ไม่ล่าช้า และคู่กรณีพึงได้รับ
การอำนวยความยุติธรรมโดยรวดเร็ว หลังจากที่เข้ารับตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด จึงได้เร่งรัดและ
ปรับ ปรุงประสิ ท ธิภ าพการดำเนิ น งานของศาล ซึ่ งนั บ ตั้ งแต่ เข้ ารับ ตำแหน่ งมา ๓ เดื อ น มี ค ดี ที่ ได้ รับ การ
พิจารณาวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดไปแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๓๒ คดี และได้
บริหารจัดการคดีในส่วนที่ เป็นอำนาจของประธานศาลปกครองสูงสุดให้ได้รับการพิจารณาวินิจฉัยโดยเร็ว
เพื่อลดปริมาณคดีค้างสะสม พร้อมวางแนวปฏิบัติในการพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครองที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน
หรือคดีปกครองที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีเดียวกัน ให้มีแนวคำวินิจฉัยเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยการนำ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการตรวจสอบว่า คดีที่ มีเหตุแห่ งการฟ้ องคดีในทำนองเดียวกัน
ควรต้องจ่ายสำนวนคดีให้แก่องค์คณะใด เพื่อลดปัญหาการจ่ายสำนวนคดีประเภทเดียวกันให้แก่องค์คณะ
หลายองค์คณะ และลดปัญหาความลักลั่นในการวินิจฉัยคดีปกครองที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน พร้อมทั้งพัฒนา
งานวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครอง เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการต่อหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการขยายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับหน่วยงาน สถาบัน และองค์กรต่างๆ
ทั้งในและต่างประเทศ”
4.2.2 ผลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
จากการสนทนากลุ่ ม (Focus Group) จาก (1) กลุ่ ม ตั ว แทนเจ้ า หน้ า ที่ จ ากหน่ ว ยงาน
ทางปกครอง (2) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม (3) สถาบันการศึกษาที่มีการเปิดการเรียนการสอน
ในคณะและสาขาด้ านนิ ติ ศ าสตร์ (4) กลุ่ ม ผู้ น ำเอกชนหรือ ภาคธุรกิ จ (5) องค์ ก รพั ฒ นาเอกชน (NGOs)
หรือตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ (6) ผู้ที่ไม่เคยใช้บริการของศาลปกครอง ดำเนินการ จำนวน 10 ครั้ง
ใน 5 ภูมิภาค 10 จังหวัด โดยภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี ภาคเหนือ ไ ด้ แ ก่ เชี ย ง ใ ห ม่
พิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น ภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และ
ภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช ยะลา มีผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ทั้งสิ้น 205 คน ได้ผลการศึกษาดังนี้
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ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ การดำเนิ น งานของศาลปกครอง มี ค วามคิ ด เห็ น และความพึ งพอใจ
เกี่ยวกับบทบาท อำนาจศาล รวมถึงการให้บริการ และภาพลักษณ์ของศาลปกครอง
1. ความเชื่อมั่น และแนวทางการสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของศาลปกครอง
จากการสนทนากลุ่มกับกลุ่มที่เคยใช้บริการ ทั้ง (1) ด้านความรู้ความเชี่ยวชาญในการพิจารณาตัดสินพิพากษา
คดีของตุลาการศาลปกครอง (2) ด้านความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน
(3) ด้ า นการปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความยุ ติ ธ รรม ความเที่ ย งตรง เป็ น อิ ส ระ ปลอดจากการแทรกแซง
(4) ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ (5) ความโปร่งใส ตรวจสอบได้โดยการเปิดเผย ตรงไปตรงมา เปิดเผยข้อมูลหรือ
ให้คำแนะนำที่จำเป็นอย่างถูกต้อง ชัดเจน เชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการดำเนินงาน
ของศาลปกครอง (6) ความคุ้มค่าในการเข้ามาใช้บริการศาลปกครอง เมื่อเทียบกับระยะเวลาและค่าใช้จ่าย
และ (7) การเข้าถึงการอำนวยความความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่าย สะดวก เช่น การยื่นฟ้องคดีได้
โดยง่าย การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ เป็นต้น
1.1 กลุ่มที่เคยใช้บริการ
1) ความรู้ ค วามเชี่ ย วชาญในการพิ จ ารณาตั ด สิ น พิ พ ากษาคดี ข องตุ ล าการ
ศาลปกครอง เมื่ อ สอบถามถึ ง ความรู้ ค วามเชี่ ย วชาญในการพิ จ ารณาตั ด สิ น พิ พ ากษาคดี ข องตุ ล าการ
ศาลปกครองพบว่ามีกลุ่มผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม 2 กลุ่มที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันคือ กลุ่มที่ มีความ
เชื่อมั่นและกลุ่มที่มีความเชื่อมั่นน้อย กล่าวคือ
1.1) กลุ่ ม ที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ผู้ เข้ าร่วมสนทนากลุ่ ม ส่ วนใหญ่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น
ในการพิจารณาตัดสินพิพากษาของตุลาการศาลปกครองด้วยเหตุผลต่าง ๆ ได้แก่
๑.๑.1) เมื่ อ ศึ ก ษาจากคำพิ พ ากษาแล้ ว เห็ น ว่ า มี ค วามสมเหตุ ส มผล
แสดงให้เห็นว่าตุลาการศาลปกครองได้ ใช้หลักกฎหมายและจากข้อเท็จจริง ทำให้กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม
มีความเชื่อมั่นต่อตุลาการศาลปกครอง ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นที่มีต่อภาพลักษณ์องค์กร กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม
บางส่ วนเป็ น นั ก กฎหมาย เมื่ อ ได้ อ่ านคำพิ พ ากษาแล้ ว ก็ เชื่ อ มั่ น ในคำพิ พ ากษา เพราะเห็ น ว่าคำพิ พ ากษา
ได้แสดงเหตุผลประกอบ ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่าง ๆ ได้ครบถ้วนตามบริบทของความ
เป็นจริงในสังคมปัจจุบัน สามารถอธิบาย ไร้ข้อกังขา ลงรายละเอียดได้ลึก นอกจากนี้ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่ม
บางส่วน ชอบอ่านแนวคำวินิจฉัยของศาล ทำให้สามารถประเมินได้ว่าศาลปกครองให้ความเป็นธรรม ตุลาการ
มีความสามารถ จึงมีความเชื่อมั่น อีกทั้งด้วยคำพิพากษาในส่วนของข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกัน เมื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้ศึกษาแล้วมีความเห็นคล้อยตามกับคำตัดสินดังกล่าว แสดงให้เห็นถึง
ความยุติธรรมของตุลาการในการพิพากษา
๑.๑.๒) ตุ ล าการเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ มี ค วามชำนาญการ
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มบางส่วนทำงานด้านนี้มาตั้งแต่ยังไม่มีศาลปกครองจึง สามารถเปรียบเทียบได้ว่า ในอดีต
เมื่อเกิดคดีที่เกี่ยวข้องกับการปกครองแล้ว ต้องส่งให้ศาลยุติธรรม ซึ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่ามีความ
ล่าช้า ประกอบกับไม่ตรงกับลักษณะของคดี ซึ่งคดีปกครองแตกต่างจากคดีทางแพ่งหรือคดีอาญา เพราะไม่
สามารถระบุได้ว่าถูกหรือผิด ซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์โดยตรงหรือเป็นเรื่องเงินเหมือนการทำผิด
ทุจริตเหมือนของศาลอาญา ดังนั้นเมื่อมีศาลปกครองทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น ในระยะแรกที่มีศาลปกครอง
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บางท่านยังไม่เชื่อมั่นต่อตุลาการแต่ในภายหลังเมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติตุลาการ ที่มีความหลากหลายของ
วิชาชีพ ไม่ใช่เพียงแค่นิติศาสตร์ทำให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการในการได้มา
ซึ่งตุลาการว่าจะได้ตุลาการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงเห็นว่ากระบวนการได้มา
ซึ่งตุลากรของศาลปกครองน่าจะมีกลั่นกรองมาในระดับหนึ่ง แล้ว หรือแม้บางกลุ่มจะยังไม่เคยใช้บริการ แต่ยัง
เชื่อมั่ น ศาลปกครองโดยเฉพาะตุ ล าการ เนื่ องจากเห็ น ว่า ระบบการคัด สรรบุ ค คลเพื่ อ มาเป็ น ตุลาการของ
ศาลปกครองน่าจะมีประสิทธิภาพ
๑.๑.3) มีความเชื่อมั่นต่อตุลาการ เนื่องจากตุลาการมาจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งข้าราชการฝ่ายพลเรือน ข้าราชการ อัยการ ฯลฯ ทำให้ได้ตุลาการที่มีความหลากหลาย ทั้งในด้าน
ความรู้ และประสบการณ์ เช่ น มี ค วามรู้ด้ านกฎหมายมหาชน มี ความเข้าใจการกระทำของฝ่ายปกครอง
มีประสบการณ์ในการพิจารณาคดี ด้วยตุลาการเปิดโอกาสให้คู่กรณีสามารถแสวงหาข้อเท็จจริงได้อย่างเต็มที่
คำพิพากษาของตุลาการ มีความน่าเชื่อถือ เพราะระบบการได้มาของตุลาการศาลปกครอง ทำให้บุคลากร
ที่มีประสบการณ์ มีคุณสมบัติของการสอบเป็นตุลาการศาลปกครอง ทำให้ตุลาการมีมาตรฐานค่อนข้างสูง
๑.๑.๔) การเข้าถึงตุลาการศาลปกครองได้ง่าย ผ่านกระบวนการของ
ศาลปกครองที่ใช้ระบบการไต่สวน กล่าวคือ การเข้าถึงตัวตุลาการได้ง่ายกว่าศาลยุติธรรมหรือศาลอื่น ส่งผลให้
กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มมีความเชื่อมั่นต่อการพิจารณาตัดสินพิพากษาคดีของตุลาการศาลปกครอง บางส่วน
เคยติดต่อประสานงานกับศาลปกครอง บางครั้งต้องติดต่อกับ ตุลาการทำให้มีความรู้สึกว่าตุลาการเป็นบุคคล
ที่มีความรู้ความสามารถ
๑.๑.๕) ตุลาการมีข้อมูลเชิงพื้นที่ เพราะหากตุลาการมีความต้องการ
ที่จะออกมาดูพื้นทีก่ ็สามารถทำได้ ทำให้การพิจารณาคดีมีความน่าเชื่อถือ
๑.๑.๖) ตุลาการมีการพัฒนามากขึ้น จากเดิมที่ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม
เห็นว่ามีประสบการณ์ในการทำคดีบางอย่างจำกัด ยังไม่แตกฉานในบางคดี แต่ในปัจจุบันได้เห็นพัฒนาการของ
ตุลาการมากขึ้น เห็นความพยายามที่จะพัฒนาตัวเอง
1.2) กลุ่ ม ที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น น้ อ ย สำหรับ กลุ่ ม ที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ ตุ ล าการ
ศาลปกครองน้อย เกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้
1.2.1) การพิจารณาคดีบางคดีอาจเกิดปัญหาในแง่ของความแตกต่าง
ระหว่างทฤษฎีกับปฏิบัติ โดยเห็นว่า ตุลาการมีความรู้ในทฤษฎี แต่บางส่วนอาจยังขาดความรู้ในเชิงปฏิบัติ
ทำให้คำพิพากษาที่ออกมาอาจไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง บางส่วนยังไม่มีความมั่นใจว่าตุลาการจะมี
ความรู้ เกี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นมากพอ เนื่ อ งจากเป็ น ประเด็ น ที่ มี ค ดี ขึ้ น สู่
ศาลปกครองจำนวนมาก บางส่วนมีความเห็นแตกต่างจากการพิจารณาของตุลาการหรือเห็นว่าตุลาการอาจจะ
มีความรู้ความสามารถในเรื่องกฎหมายเฉพาะ แต่ในกฎหมายอื่นๆ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่น ซึ่งมีคดี
จำนวนมากอาจจะยังไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ และกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เป็นต้น
รวมทั้งการสรรหาข้อเท็จจริง ที่บางครั้งใช้เวลาค่อนข้างมากสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจ
นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอว่า ในส่วนของตุลาการควรมาจากหลากหลาย
สาขาอาชีพ ส่วนใหญ่จะมาจากพนักงานคดีปกครอง ทั้งนี้ ตุลาการศาลปกครองนอกจากจะมีคุณวุฒิแล้ว ต้องมี
วัยวุฒิด้วย ต้องเป็น ผู้ที่ชำนาญการ 3 ทาง คือ ต้องเข้าใจระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเป็นอย่างดี ต้องมี
ความรู้ท างกฎหมายมหาชนเป็ น อย่ างดี และต้อ งมี ค วามรู้ในการรวบรวมพยานหลัก ฐาน การชั่งน้ ำหนั ก
พยานหลักฐานซึ่งเป็นไปได้ยากในปัจจุบัน แต่เห็นว่าในอนาคตการคัดเลือกตุลาการศาลปกครองควรกลับมาสู่
แนวทางเดิมก็คือเลือกจากหลากหลายสาขาอาชีพ เพราะว่าข้อพิพาททางมหาชนต้องใช้ความเชี่ยวชาญ ผู้ที่จะ
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เกิดความเชี่ยวชาญได้ต้องเป็น ผู้ที่ท ำงานในองค์กรนั้น ๆ หรือมีประสบการณ์ ด้านนั้นมาก่อน เช่น องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น ซึ่งมีระเบียบกฎหมายจำนวนมาก หากไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับส่วนนั้นก็จะไม่มีความรู้
เพื่อให้สามารถวินจิ ฉัยข้อพิพาทได้อย่างชัดแจ้ง
๑.๒.๒) ขาดความชำนาญเฉพาะด้ า น ด้ ว ยมองว่ าตุ ล าการมี ค วามรู้
ที่หลากหลาย ด้วยลักษณะของคดีปกครองเอง ทำให้ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเชิงลึก บางท่าน
จบรัฐ ศาสตร์ แ ต่อ าจไม่ ท ราบข้อ กฎหมาย หรือจบนิ ติศ าสตร์ แต่ ไม่ มี ค วามรู้ในเรื่อ งของปกครอง บางครั้ง
มีประเด็นที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะด้าน เช่น ด้านวิศวกรรมศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ ฯลฯ ในขณะที่เมื่อมีคดีเข้า สู่
กระบวนการศาลปกครอง ตุลาการต้องมีความรู้จากหลายวิชาชีพเพื่อใช้ในการตัดสิน ทำให้เกิดกรณีที่บางครั้ง
เมื่อศาลปกครองตัดสิน ทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นต่อผลการวินิจฉัยของตุลาการหรือบางครั้งทำให้การพิจารณา
ในเรื่ อ งเดี ย วกั น มี ค วามเห็ น ที่ แ ตกต่ า งกั น ดั ง นั้ น หากมี ตุ ล าการฝ่ า ยเดี ย วที่ ต้ อ งพิ จ ารณาหลายเรื่ อ ง
ไม่เฉพาะเจาะจง ก็อาจจะทำให้ผลการพิจารณาไม่มีมาตรฐาน ขาดความสอดคล้องไม่ตรงกัน ซึ่งกลุ่มผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่มมีข้อเสนอว่าศาลปกครองควรจะมีแผนกคดีพิเศษ เช่นเดียวกับที่ศาลอาญามีแผนกคดีทุจริต หรือ
ศาลฎีกามีแผนกคดีอาญาดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นแผนกคดีพิเศษแยกออกมา เป็นต้น เช่นเดียวกัน
สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาดังกล่าวนอกจากผลการพิจารณาคดีแล้ว ยังสะท้อนผ่านความล่าช้าในการพิจารณา
คดี ซึ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มระบุว่า อาจเกิดจากความไม่มีความชำนาญในบางด้าน อาทิ เรื่องที่เกี่ยวกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากตุลาการไม่ชำนาญด้านท้องถิ่นก็อาจจะทำให้การทำสำนวนมีความล่าช้า
๑.๒.๓) ขาดความมี ม าตรฐานในการพิ พ ากษา จากเหตุ ที่ ตุ ล าการ
มีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ทำให้กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่า เมื่อมีการฟ้องคดีเดียวกันแนวทางเดียวกัน
แต่ตุลาการในศาลชั้นต้นพิจารณา 2 คดีแตกต่างกัน ทั้งสององค์คณะพิจารณาคดีไม่เหมือนกัน โดยมีแนวทาง
ไปคนละแนวทาง ทำให้เกิดการอุทธรณ์
๑.๒.๔) การสรรหาตุลาการ โดยต้องมีการนำเสนอผลงาน อาจทำให้ได้
บุคลากรที่มีคุณสมบัติแต่ไม่ได้บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มแสดงความคิดเห็นว่า
ในการสอบตุลาการนั้นเป็นการสอบจากคุณสมบัติ ทำให้นิติกรที่ไม่ได้อยู่ส่วนกลางแม้จะสอบผ่าน แต่อาจไม่มี
ผลงานที่จะเอาไปนำเสนอ ด้วยภาระงานที่มีมากกว่าส่วนกลาง แต่เมื่อพิจารณาจากความชำนาญคนกลุ่มนี้
มีความชำนาญซึ่งหากได้เข้าไปเป็นตุลาการ แล้ว ก็จะทำให้เกิดความรวดเร็วในการพิจารณาคดีมากขึ้น ดังนั้น
การสรรหาตุลาการศาลปกครองอาจสรรหาจากบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น
อาทิ จากนิติกรที่เคยทำงานด้านท้องถิ่น เพราะมีความชำนาญ เมื่อเข้าไปทำสำนวนจะทำให้เกิดความรวดเร็ว
๑.๒.๕) คำพิ พ ากษาของตุ ล าการบางคดี ทำให้ ไ ม่ เ ชื่ อ มั่ น ว่ า ศาล
มี ค วามเข้าใจในคดี ป กครอง โดยเฉพาะความเป็ น ไปได้ ในการบั งคั บ คดี อาทิ คำพิ พ ากษาให้ คื น ตำแหน่ ง
การชดใช้ ค่ าเสี ย หายจากคำสั่ งของหน่ ว ยงานโดยไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายซึ่ งไม่ ชั ด เจนเหมื อ นศาลยุ ติ ธ รรม
ที่ ห ากเป็ น หนี้ ก็ ต้ อ งชดใช้ พ ร้ อ มดอกเบี้ ย หากไม่ จ่ า ยก็ ต้ อ งยึ ด ทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ บั งคั บ คดี น ำเงิน มาชำระหนี้
ความเดือดร้อนที่เกิดจากการกระทำของบุคคลภายนอกซึ่งคำพิพากษาไม่สามารถจะปฏิบัติและเยียวยาได้ตาม
คำพิพากษา ดังนั้นคำพิพากษาของตุลาการอาจทำให้ความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้รับการเยียวยา
๑.๒.๖) ตุ ล าการยั ง มี จ ำนวนจำกั ด ในขณะที่ ป ริ ม าณ คดี ที่ เ ข้ า สู่
ศาลปกครองมีมาก นอกจากนี้บางคดียังมีความซับซ้อน มีกระบวนการในการดำเนินคดี 4-5 ขั้นตอน ซึ่งใน
แต่ละ 4-5 ขั้นตอน ทำให้ตุลาการมีภาระงานเกินกว่าความสามารถที่จะดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทำให้ เกิ ด ความล่ าช้ าหรือ อาจทำให้ ก ารพิ จ ารณาคดี ข าดความถี่ ถ้ วน เช่ น พิ จ ารณาจากเอกสารแต่ เพี ย ง
อย่างเดียว
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2) ความสามารถหรือ สมรรถนะในการปฏิ บั ติ งานของเจ้ าหน้ าที่ /หน่ วยงาน
จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเกี่ยวกับ ความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน สามารถจำแนกได้เป็น 2 กลุ่มเช่นเดียวกันคือ กลุ่มที่มีความเชื่อมั่นในความสามารถ
หรือสมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานและกลุ่มที่มีความเชื่อมั่นน้อย ดังนี้
2.1) กลุ่มที่มีความเชื่อมั่น โดยกลุ่มที่เคยใช้บริการศาลปกครองเป็นประจำ
ส่วนใหญ่ มีความเชื่อมั่ น ต่อกระบวนการของศาลปกครองโดยเฉพาะการปฏิบั ติหน้ าที่ ของเจ้าหน้ าที่ อาทิ
เมื่อผู้ใช้บริการไม่เข้าใจข้อกฎหมายใด ๆ สามารถที่เข้าไปสอบถามจากสำนักงานได้ว่าในประเด็นดังกล่าวต้อง
ปฏิบัติอย่างไร ซึ่งเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองได้ให้คำชี้แนะและให้คำแนะนำได้เป็นดี เมื่อผู้ใช้บริการมีการ
ดำเนินการบางอย่างผิดพลาด เจ้าหน้าที่ก็ได้แ นะให้ทำให้สามารถดำเนินงานต่อได้ การบริการของเจ้าหน้าที่
ทำให้ เกิดความสะดวกรวดเร็วในการใช้บ ริการ โดยเจ้าหน้ าที่ ให้ คำแนะนำต่าง ๆ โดยเฉพาะการบริการ
ให้คำปรึกษาคดี ดังนั้นก่อนที่ผู้ใช้บริการจะดำเนินการใดก็จะปรึกษาคดีกับเจ้าหน้าที่ก่อน ประกอบกับศาล
เป็นหน่วยงานที่เป็นมิตร มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยชี้แนะการดำเนินงาน เป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างจะนำสมัย อาทิ
ใช้บริการฟ้องผ่านออนไลน์ ในวันนี้ วันรุ่งขึ้นก็ได้รับการแจ้งจากศาลปกครองว่า ได้รับคดีแล้ว ซึ่งผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่มมีความชื่นชมในการดำเนินงานดังกล่าว
นอกจากนี้ศาลปกครองบางแห่ง อาทิ ศาลปกครองนครราชสีมายังมีประชาชน
เข้าไปใช้บ ริการเพื่ อสอบถามข้อมู ลจำนวนมาก ด้วยเพราะเจ้าหน้ าที่มีจิตบริการที่ ดี ประชาชนจึงมีความ
พึงพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ใช้บริการเกิดข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อได้สอบถามไปที่ศาลปกครอง ก็ได้รับคำตอบ
ที่น่าพอใจ การประสานงานต่าง ๆ ก็สามารถดำเนินการไปได้ด้วยดี การโทรศัพท์สอบถามเคลื่อนไหวต่างๆ
เจ้าหน้าที่สามารถให้ตอบได้อย่างชัดเจน สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่/หน่วยงานในการให้บริการ การมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการทำให้ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นที่จะต้องจ้า ง
ทนายเพราะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ทำให้เมื่อ เปรียบเทียบกับ
ศาลยุติธรรมแล้วศาลปกครองสามารถฟ้องได้ง่ายกว่า
สำหรับกลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มบางคนที่เห็นศาลปกครองมาตั้งแต่แรกเริ่ม
เห็นว่า ศาลปกครองเป็นหน่วยงานที่มี พัฒ นาการในการบริการมาโดยตลอด แม้ในตอนแรกบุคลากรจะมี
ประสบการณ์น้อยอยู่ ต้องลองผิดลองถูก แต่จากเป้าหมายของศาลปกครองที่ตั้งขึ้นมาเพื่อคุ้มครองประชาชน
และหน่วยงานปกครอง อย่างไรก็ตามระยะเวลาที่ ผ่านมาเป็นการพิสูจน์ ให้เห็นถึงพัฒนาการของเจ้าหน้าที่
ที่ช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
ตัวชี้วัดบางประการที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อศาลปกครองในส่วนของ
เจ้ า หน้ า ที่ ก็ คื อ มี ก ลุ่ ม ผู้ เข้ า ร่ ว มสนทนากลุ่ ม บางท่ า นที่ มี ค วามต้ อ งการเข้ า ไปเป็ น พนั ก งาน คดี ป กครอง
เพราะเชื่อว่าระบบการดำเนินงานของศาลปกครอง จะสามารถอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้จริง
สามารถอำนวยความยุติธรรมที่ทำให้กับประชาชนได้มาก
2.2) กลุ่มที่มีความเชื่อมั่นน้อย เห็นว่า
๒.๒.๑) พนั ก งานคดี ป กครองบางคนมี ค วามรู้น้ อ ย ยั งขาดความเข้ าใจ
ในการดำเนินคดี บางครั้งให้คำปรึกษาผิดพลาด เจ้าหน้าที่มีความรู้เฉพาะแต่ในเพียงทฤษฎี แต่ยังขาดความรู้
ในเชิงปฏิบัติ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเฉพาะบางเรื่องอาจมีน้อย อาทิ พระราชบัญ ญั ติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน กฎหมายที่เกี่ยวกับท้องถิ่นซึ่งมีจำนวนมาก พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เป็นต้น
๒.๒.๒) จากความล่าช้าในการพิจารณาคดี ทำให้กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม
เห็นว่า ปัญหาหนึ่งอาจจะมาจากจำนวนเจ้าหน้าที่ที่มีไม่เพียงพอ
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๒.๒.๓) จากการติดตามคดีทำให้พบว่า การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ขึ้นอยู่
กับ ความสั มพั น ธ์ระหว่างเจ้าหน้ าที่ กั บ ผู้ ใช้บ ริการ ทำให้ เกิด ความไม่ เท่ าเที ยม ไม่ ได้ มาตรฐาน อาทิ ถ้ามี
ความสัมพันธ์ที่ดตี ่อกันก็จะให้รายละเอียดค่อนข้างมากแต่ถ้ามีความสัมพันธ์กนั น้อย ไม่รู้จักก็จะได้ข้อมูลทั่วไป
3) การปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม ความเที่ยงตรง เป็นอิสระ ปลอดจากการ
แทรกแซง ในส่วนของการปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม ความเที่ยงตรง เป็นอิสระ ปลอดจากการแทรกแซง
พบว่า
๓.๑) กลุ่มที่มีความเชื่อมั่น กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่น
ว่ า ศาลปกครองมี ค วามยุ ติ ธ รรมไม่ ว่ า จะต่ อ ผู้ ฟ้ อ งเองหรื อ จะถู ก ฟ้ อ ง เพราะเมื่ อ พิ จ ารณาจากเนื้ อ หา
ในคำพิพากษาแล้ว ศาลปกครองค่อนข้างที่จะอธิบายกฎหมายได้อย่างละเอียด สามารถใช้เป็นแนวทางได้
โดยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาค่อนข้างเชื่อมั่นว่าศาลปกครองตัดสินคดีได้เป็นกลาง เป็นธรรม ยังไม่เคยได้ยิน
เลยว่าศาลปกครองมีการทำการทุจริต
แม้ ว่ า ในบางกรณี การตั ด สิ น คดี จ ะมี ค วามล่ า ช้ า ใช้ เวลานานมาก แต่ จ าก
การศึกษาการตัดสินคดีต่าง ๆ จากเอกสารที่ศาลส่งมาให้หน่วยงาน แสดงให้เห็นว่าศาลปกครองมีการตัดสิน
ด้วยความยุติ ธรรม อาทิ ปั ญ หากรณี ข้อพิ พ าทกับ ผู้บ ริห ารหน่ วยงาน โดยผู้บ ริห ารท้ องถิ่น ได้ ใช้ดุลยพิ นิ จ
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย อาทิ การเลื่อนระดับของพนักงาน การประเมินผลไม่ผ่านของพนักงานจ้าง ไม่ต่อ
สัญญา หรือการเลื่อนระดับสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นอย่างไม่เป็นธรรม เมื่อไปถึงกระบวนการชั้นศาลซึ่งใช้เวลาหลายปี
แต่ผลการพิจารณาผู้ฟ้องชนะคดี แสดงให้เห็นว่าศาลปกครองมีความยุติธรรม เที่ยงตรง ศาลปกครองจึงเป็น
ที่พึ่งของประชาชน ถ้า ไม่มีศาลปกครองก็ไม่ได้รับความเป็นธรรม ดังนั้นจึงยังมีความเชื่อมั่นต่อศาลปกครอง
โดยเชื่อว่ากระบวนการของศาลปกครองได้รับการจัดตั้งมาเป็นอย่างดีแล้ว
เชื่อมั่นเพราะหากไม่มีศาลปกครอง จะไม่มีคนกลางที่จะมาควบคุมอำนาจของ
หน่วยงาน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศาลจึงเป็นที่พึ่ง
ตัดสินให้ได้
นอกจากนี้ ค วามเชื่ อ มั่ น ดั ง กล่ า ว ยั ง เกิ ด จากภาพลั ก ษณ์ ข องศาลปกครอง
ที่ผ่านมา ยังไม่ มี เรื่องให้ เกิดข้อตำหนิ ในขณะที่ ส่วนใหญ่ ป ระชาชนจะโจมตี ศาลอื่น มากกว่า ด้วยคดีของ
ศาลปกครองเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของรัฐกับประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่มีการไกล่เกลี่ยมากกว่าการขึ้นศาล
กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มบางกลุ่ม แม้จะไม่ได้ใช้บริการ แต่เมื่อพิจารณาจากคำพิพากษาของศาลปกครอง
จากข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มองว่ามีความเป็นธรรม ด้วยเพราะตุลาการ พิจารณาตามข้อกฎหมาย
3.2) กลุ่มที่มีความเชื่อมั่นน้อย กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มบางส่วนมีความเชื่อมั่น
ต่อการปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม ความเที่ยงตรง เป็นอิสระ ปลอดจากการแทรกแซง น้อยลง เนื่องจาก
3.2.1) ในปั จ จุ บั น มี เหตุ ก ารณ์ ที่ ส ะท้ อ นให้ เห็ น ถึ งการแทรกแซงของ
นั ก การเมื อ งและปั ญ หาเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะความไม่ รู้ จ ากสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ที่ ท ำให้ เกิ ด ความเข้ า ใจ
ที่คลาดเคลื่อนต่อศาล โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่ที่ไม่เชื่อมั่นศาล ขาดความเชื่อมั่นต่อความเป็นอิสระของศาล
แม้ว่าจะเป็นการไม่เชื่อมั่นต่อศาลในภาพรวมไม่ใช่เพียงศาลปกครองก็ตาม ซึ่งเป็นช่องว่างที่ศาลปกครอง
อาจต้องให้ความสำคัญเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนแก่เยาวชน เพื่อที่จะดึงความเชื่อมั่นกลับมา
3.2.2) กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มบางส่วนมีความรู้สึก “คลางแคลงใจ”
เริ่ม ที่ จ ะไม่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ ศาลปกครอง เมื่ อ พิ จ ารณาจากกระบวนการยุติ ธรรมในหลายคดี เนื่ อ งจาก
มีความเห็นแย้ง แม้ว่าประชาชนในอีกรุ่นหนึ่งจะไม่มีความคิดเห็นดังกล่าวเพราะเชื่อมั่นว่าศาลมีความยุติธรรม
ที่สุด มีความเชื่อมั่นต่อศาล แต่ในส่วนของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่เป็นรุ่นที่เริ่มที่จะค้นหา เริ่มมีความคิดเห็นแย้ง
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ส่งผลให้รุ่นผู้ใหญ่ เกิดข้อสังเกตบางประการเช่นเดียวกัน โดยเด็กและเยาวชนมีการตั้งคำถามไม่แต่เฉพาะ
ศาลปกครองเท่านั้น แต่เป็นการตั้งคำถามในภาพรวม ดังนั้นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจึ งเห็นว่า หากจะเรียกความเชื่อมั่น
จากประชาชนในกลุ่มนี้ อาจจะต้องแสดงให้เห็นที่มาของตุลาการให้ชัดเจนว่ามีที่มาอย่างไร แสดงให้ เห็นถึง
ความหลากหลายของตุลาการ แสดงให้เห็นกระบวนการกลั่นกรอง ก็อาจจะทำให้ความเชื่อมั่น ของเด็กและ
เยาวชนมีมากขึ้น
3.2.3) กระบวนการยุติธรรม มีบางขั้นตอนที่ทำให้กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนา
กลุ่มบางส่วนเห็นว่าส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชน อาทิ ในกระบวนการไต่สวน การที่ศาลเรียกพยาน
เอกสารต่าง ๆ โดยไม่ได้เรียกลูกความเข้ามาสอบ ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่ายัง เป็นระบบกล่าวหาเช่นเดิม
แตกต่ า งจากศาลยุ ติ ธ รรมที่ ม องว่ า ศาลยุ ติ ธ รรมอาจจะยั งมี ค วามเป็ น ระบบไต่ ส วนมากกว่ า ด้ ว ยเพราะ
ศาลยุติธรรมมีการสืบพยาน ค้านโจทก์ สอบถามพยาน ทำให้มองว่าเป็นการไต่สวนมากกว่าศาลปกครอง ทำให้
เห็นว่าในบางกรณี ศาลปกครองไม่สามารถอำนวยความเป็นธรรมได้เต็มที่ เพราะหากศาลเรียกผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าไปไต่สวน “พบเจอหน้าของผู้ฟ้อง ผู้ถูกฟ้องบ้าง ก็จะมีความเข้าใจในเรื่องนั้นมากขึ้น ” แม้จะไม่สามารถ
ไปด้วยตนเองได้ แต่การเข้าไปแสวงหาข้อมู ล ในสถานที่ เกิดเหตุจริง ๆ ก็สามารถให้ พ นั กงานคดีป กครอง
ออกไปได้ แล้วทำรายงาน ศาลก็จะได้ประโยชน์จากกระบวนการดังกล่าวได้มากกว่า
ความไม่เชื่อมั่นดังกล่าวสะท้อนผ่านการสนทนากลุ่มในจังหวัดอื่น ๆ อาทิ
จังหวัดยะลา ที่ระบุว่า ในบางขั้นตอนอาจทำให้ความยุติธรรมลดน้อยลง อาทิ จากกระบวนการรวบรวม
หลักฐานต่างๆ เพื่อใช้ในการพิจารณาคดี โดยเฉพาะเมื่อการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ประชาชนไม่ได้มีโอกาสเข้าไป
ชี้แจงด้วยวาจาว่าพฤติการณ์จริงๆ เป็นอย่างไร จึงมีความเห็นว่า ศาลปกครองควรมีวิธีการบางอย่าง ที่จะทำให้
ศาลปกครองได้เข้าถึ งข้อเท็ จจริงต่างๆ มากขึ้น โดยไม่ควรพิจารณาเฉพาะแต่ประเด็นด้านกฎหมายเพียง
อย่างเดียว โดยไม่ได้พิจารณาข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการพิจารณาคดี
3.2.4) แนวคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ยังไม่ชัดเจนทำให้
มีผลต่อความเชื่อมั่นในความยุติธรรมของศาล อาทิ ประชาชนฟ้องศาลปกครองได้โดยไม่ต้องเสียค่าทนายความ
ไม่ต้องจ้างทนายความถือเป็นการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนอย่างแท้จริง ด้วยเพราะประชาชน
บางคนไม่มีเงินฟ้อง ไม่เงินจ้างทนายความ แต่ปัญหาคือ เมื่อศาลปกครองระบุว่าคดีดังกล่าวไม่อยู่ในเขตอำนาจ
ศาลปกครอง ต้องไปศาลยุติธรรมทำให้ประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่าย ในขณะที่บางคดีไม่แน่นอนว่าเป็นอำนาจ
ของศาลใด ความไม่แน่นอนดังกล่าวสะท้อนผ่านการตัดสินของศาล เช่น การจัดซื้อพัสดุภัณฑ์ของส่วนราชการ
บางกรณีระบุว่าเป็นหน้าที่ในการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม บางกรณีระบุว่าเป็นของศาลปกครอง แนวทาง
ที่ไม่ชัดเจนส่งผลต่อความไม่ยุติธรรมที่มีต่อประชาชน และส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในที่สุด
3.2.5) ในบางคดี หากประชาชนฟ้องศาลอื่นอาจจะได้รับความเป็นธรรม
มากกว่ า รวดเร็ว กว่ าการฟ้ อ งกั บ ศาลปกครอง ด้ ว ยความล่ า ช้ าก่ อ ให้ เกิ ด ความไม่ ยุ ติ ธรรมแก่ ป ระชาชน
อาทิ กรณีของการฟ้องสำนักงานที่ดิน ที่เกิดจากความผิดของเจ้าหน้าที่ที่ออกใบแทนไปโดยไม่ได้ตรวจสอบว่า
มีการอายัด มีการออกโฉนดไปทับสถานที่ที่ขายทอดตลาด สำนักงานที่ดินได้แนะนำให้ประชาชนผู้ฟ้อง ฟ้องใน
ประเด็นของการครอบครองดีกว่าฟ้องศาลปกครอง เพราะคำวินิจฉัยค่อนข้างจะชัดเจน แต่ ผู้ฟ้องตัดสินใจฟ้อง
ศาลปกครองในลั ก ษณะที่ เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ออกคำสั่ ง มิ ช อบ โดยเขี ย นคำฟ้ อ งส่ ง ไปหนั ง สื อ ส่ งทางไปรษณี ย์
ซึ่งศาลปกครองก็ได้รับคำฟ้อง ทำให้กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่าเป็นการฟ้องผิดศาลทำให้เสียเวลา มองว่า
ประชาชนหลงทาง
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3.2.6) ปัญหาความไม่เชื่อมั่นส่วนใหญ่เกิดจากการพิจารณาคดีที่ยาวนาน
อาทิ เรื่องที่ผู้ฟ้องฟ้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ สิทธิหน้าที่ของตำแหน่ง ที่จะเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาในการรับ
ราชการ ดังนั้นหากระยะเวลาทีศ่ าลปกครองต้องใช้เวลาในการพิจารณายาวนาน แม้ว่าผู้ฟ้องชนะคดี แต่โอกาส
ที่จะได้คืนสิทธิประโยชน์ อาจจะไม่ได้รับตามคำพิพากษา ทั้งนี้มีการระบุว่า “ความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรม”
4) ความสามารถในการตอบสนองความต้ อ งการของประชาชน ทำหน้ า ที่
คุ้ ม ครองสิ ท ธิ เสรี ภ าพของประชาชน เป็ น ที่ พึ่ งของประชาชนได้ สำหรั บ ในด้ านความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เป็นที่พึ่งของประชาชนได้
กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มมีความคิดเห็นดังนี้
4.1) กลุ่ ม ที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น กลุ่ ม ผู้เข้ าร่วมสนทนากลุ่ ม ที่ มี ค วามเชื่ อมั่ น ต่ อ
การดำเนินงานของศาล ด้วยเพราะศาลสามารถตอบสนองต่อความต้ องการของหน่วยงานได้โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้บริการศาลปกครองอยู่เป็นประจำ โดยเชื่อมั่นด้วยศาลเป็นที่พึ่งสุดท้าย แม้บางส่วน
จะยังไม่เคยใช้บริการแต่ก็อาจกล่าวได้ว่า มีความเชื่อมั่น ประกอบกับบางส่วนเชื่อมั่นด้วยเห็นว่าเนื่องจาก
เป็นหน่วยงานราชการ ศาลปกครองน่าที่จะเป็นที่พึ่งให้กับหน่วยงานได้ ด้วยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานส่วนใหญ่
มีความรู้ด้านกฎหมาย เข้าใจถึงสิทธิเสรีภาพของตนเอง การไปฟ้องคดีก็เพราะเป็นทางออกสุดท้ายเพื่อให้ได้รับ
ความยุ ติ ธ รรม ดั ง นั้ น จึ ง มี ก ารอุ ท ธรณ์ ร้ อ งทุ ก ข์ เพราะเชื่ อ มั่ น ว่ า ศาลปกครองจะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน สามารถทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและเป็นที่พึ่งของตนเองได้ โดยเฉพาะ
ในส่วนของคดีที่ ปปช. ชี้มูลความผิด แล้วหน่วยงานไม่เห็นด้วยกับ ปปช. ศาลปกครองจึงเป็นที่พึ่งของบุคลากร
หรือการให้โอกาสในการคุ้มครองเพื่อให้ทำงานต่อไปได้ เช่น คดีปลัดอำเภอ 119 คน ที่ทุกคนสามารถกลับมา
ทำงานได้และในช่วงที่กลับมาทำงานก็สามารถหาหลักฐานเพื่อต่อสู้คดีต่อได้ถือเป็นประโยชน์มาก ศาลปกครอง
จึงเป็นเหมือน “ร่มโพธิ์ที่คุ้มครองศรัทธาความเชื่อมั่น”
4.2) กลุ่มที่มีความเชื่อมั่นน้อย โดยเฉพาะบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
บางส่วนเพราะไม่เชื่อมั่นว่าศาลปกครองจะช่วยเหลือประชาชนได้ เนื่องจากพบว่าในบางกรณี ประชาชนที่
เดือดร้อนเป็นผู้แพ้คดีและยังคงได้รับความเดือดร้อนจากคำสั่งปกครอง อาทิ ในพื้นที่หนึ่งมีชุมชนอิสลามที่มีคน
มุสลิมอาศัยอยู่หลายสิบครอบครัว มีสุเหร่าอยู่ในชุมชนด้วย มีโรงเรียน ต่อมาได้มีนานทุนเข้ามาสร้างโรงโม่หิน
อยู่ติดกับชุมชน จนเกิดฝุ่นจากทราย รวมถึงมีกลิ่นเหม็นนอกจากนี้ยังมีโรงน้ำยางที่อยู่ใกล้ๆ กัน ปล่อยน้ำขี้ยาง
ซึ่งมีกลิ่นเหม็นออกมาแล้วไหลลงไปในคลอง จึงได้มีการฟ้องอุตสาหกรรมจังหวัดยะลาว่าได้ ออกใบอนุญาต
ให้ กับ โรงงานโดยมิ ช อบเพราะโรงงานอยู่ ในแหล่งชุม ชน ในช่วง ๒ ปี ศาลได้ มี การรวบรวมข้อ มู ลต่ าง ๆ
โดยไม่ ได้ มี โอกาสเข้ า ไปชี้ แ จงด้ ว ยวาจาว่ า พฤติ ก ารณ์ จ ริ งๆ เป็ น อย่ า งไร ผลการพิ จ ารณาคดี ป รากฏว่ า
ศาลปกครองวินิจฉัยแล้วว่าการตั้งโรงงานตั้งโดยชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่า
การพิ จารณาของศาลไม่ ได้ พิ จารณาบริบ ทสภาพสังคมในบริเวณดังกล่าว แม้ในส่วนของประชาชนจะได้
พยายามที่จะส่งหลักฐานด้วยการถ่ายรูปให้ศาลได้ทราบ แต่ก็ไม่เป็นผล เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดคำถามกับ
การพิจารณาคดีของศาล ว่าขาดความยุติธรรมด้ วยประชาชนได้รับความเสียหายจริง ศาลไม่รับฟังข้อเท็จจริง
อย่างตรงไปตรงมา รับ ฟั งข้ อ เท็ จ จริงมั น อาจจะไม่ ต รง เมื่ อ นำมาวินิ จฉั ย ข้ อ เท็ จ จริงข้ อ กฎหมายจึ งทำให้
ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้
บางกลุ่ ม แม้ จ ะยั งมี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ ศาลปกครองเพราะศาลจะดู ข้ อ เท็ จ จริง
แต่ด้วยระบบไต่ส่วนที่พิจารณาจากเอกสารเป็นหลัก เงื่อนไขบางอย่างอาจทำให้ประชาชนหรือหน่วยงาน
ไม่สามารถนำเสนอหรือสืบค้นข้อเท็จจริงได้ ก็อาจจะทำให้เสียเปรียบ อาทิ ข้อเท็จจริงบางอย่างอาจจะไม่ได้
เป็นเอกสาร ทำให้เกิดความกังวล ว่าประชาชนจะหาข้อเท็จจริง ไม่ได้ เพราะบางครั้งไม่อยู่ในรูปของเอกสาร
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ต้องอาศัยการพิสูจน์ในพื้นที่ เช่น กรณีเหตุการเกิดที่จั งหวัดยะลาที่เป็นเรื่องของกลิ่นรบกวนต่อประชาชน
ทำให้ไม่รู้ว่าจะนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างไร ประชาชนอาจจะไม่สามารถที่จะหาหลักฐานได้ดี แต่ถ้าหน่วยงาน
อาจจะมีเครื่องวัดที่สะท้อนปัญหาเรื่องนี้ที่จะเอาไปสนับสนุนได้ หากไม่ได้นำเสนอโดยตรงด้วยวาจาก็อาจจะ
แสดงหลักฐานไม่ได้
5) ความโปร่งใส ตรวจสอบได้โดยการเปิดเผย ตรงไปตรงมา เปิดเผยข้อมูลหรือ
ให้ ค ำแนะนำที่ จ ำเป็ น อย่ า งถู ก ต้ อ ง ชั ด เจน เชื่ อ ถื อ ได้ รวมถึ ง การเปิ ด โอกาสให้ มี ก ารตรวจสอบ
การดำเนินงานของศาลปกครอง กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อยมีความเชื่อมั่นว่าศาลปกครองเป็นหน่วยงาน
ที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้โดยการเปิดเผย ตรงไปตรงมา เปิดเผยข้อมูลหรือให้คำแนะนำที่จำเป็นอย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน เชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานของศาลปกครอง
6) ความคุ้มค่าในการเข้ามาใช้บริการศาลปกครอง เมื่อเทียบกับระยะเวลาและ
ค่าใช้จ่าย แม้ว่าในกระบวนการของศาลปกครองจะไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ยังพบว่าในกระบวนการพิจารณายังมี
ความล่าช้า อาจด้วยเพราะมีเจ้าหน้าที่น้อย ในขณะที่มีจำนวนคดีมาก ทำให้การพิจารณาล่าช้า ทำให้กลุ่ม
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มขาดความเชื่อมั่นในประเด็นนี้ บางคดีมีระยะเวลาไม่ต่ำกว่าห้าปี ทำให้ต้องมีค่าใช้จ่าย
ในส่วนอื่น ๆ เพิ่ม เช่น ดอกเบี้ย ค่าเสียโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น หรือแม้จากการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของ
ศาลปกครองบ่อยครั้ง ทำให้กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม มีความเชื่อมั่นในระบบตุลาการศาลปกครอง โดยมองว่า
ศาลปกครองกลางสามารถดำเนิ น คดี สามารถพิ จารณาคดี ป กครองได้ค่ อนข้างรวดเร็ว ส่วนศาลอื่ น เช่ น
ศาลปกครองสงขลาค่อนข้างมี ความล่ าช้ามาก เช่น ยื่นฟ้ องคดีละเมิด เมื่อ ปี ๒๕55 ศาลตัดสินปี ๒๕58
หลังจากนั้นมีการอุทธรณ์ปี ๒๕58 เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ศาลปกครองสูงสุดเพิ่งเริ่มแสวงหาข้อเท็จจริง
ทำให้คดีเดียวกันต้องซึ่งใช้เวลายาวนานถึงสิบปี ส่งผลให้ ตัวผู้ถูกละเมิดและผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งอายุมาก มีการ
ถ่ายโอนทรัพ ย์สิ น ซึ่ งอาจทำให้ เกิดปั ญ หาว่า หากศาลตัด สิน ว่าให้ ออกมาบั งคั บ คดี ก็อ าจเกิดปั ญ หาไม่ มี
ทรัพย์สินให้ยึด ความล่าช้าดังกล่าวจึงไม่มีความคุ้มค่าในการเข้ามาใช้บริการศาลปกครอง
7) การเข้าถึงการอำนวยความความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่าย สะดวก
7.1) กลุ่ ม ที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น กลุ่ ม ที่ เคยใช้ บ ริ ก ารศาลปกครองเป็ น ประจำ
มีความเชื่อมั่นต่อการเข้าถึงการอำนวยความความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่าย ทั้งการเข้าถึงผ่านการเข้าไป
ใช้ บ ริก ารที่ ศ าลปกครอง เช่ น เมื่ อ ผู้ ใช้ บ ริก ารไม่ เข้ าใจข้ อ กฎหมายใด ๆ ก็ ส ามารถที่ เข้ าไปสอบถามจาก
สำนั ก งานได้ ซึ่ งเจ้าหน้ าที่ ข องศาลปกครองได้ ให้ ค ำชี้ แ นะและให้ ค ำแนะนำได้ เป็ น อย่างดี การบริก ารให้
คำปรึกษาคดี ซึ่งจะมี เจ้าหน้าที่ คอยช่วยชี้แนะการดำเนินงาน การเข้าถึงผ่านการโทรศัพ ท์ เมื่อต้องมี การ
ประสานงานต่าง ๆ ก็สามารถดำเนินการไปได้ด้วยดี การโทรศัพท์สอบถามเคลื่อนไหวต่างๆ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่
ที่ ต อบได้ อ ย่ างชั ด เจน การเข้ าถึ งผ่ า นทางระบบออนไลน์ ต่ าง ๆ ทำให้ ศ าลปกครองได้ รั บ การยอมรั บ ว่ า
เป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างจะนำสมัย อาทิ การให้บริการผ่านออนไลน์ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
เมื่อเปรียบเทียบกับศาลอื่นแล้วศาลปกครองสามารถฟ้องได้ง่ายกว่า
7.2) กลุ่มที่มีความเชื่อมั่นน้อย ด้วยในปัจจุบันศาลปกครองมีเพียง 15 แห่ง
ซึ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่ายังมีจำนวนน้อย ทำให้ประชาชนเข้าถึงได้ยาก ไม่สะดวกต้องขับรถจาก
จังหวัดหนึ่งมาอีกจังหวัดหนึ่ง โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ชายขอบหรือข้ามจังหวัดไม่สามารถเดินทางเข้ามาขอ
คำปรึกษาได้ มีข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่าย ตัวอย่างเช่น ในกรณีของจังหวัดชลบุรี กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มให้
ข้อ มู ลว่า คดี ป กครองที่ เกิ ดขึ้ น ระหว่างเอกชนและประชาชนกับ หน่ วยงานของรัฐ ซึ่ งเป็ น ประชาชนทั่ วไป
เมื่ อ เกิ ด ข้อ พิ พ าทกับ หน่ วยงาน ทางออกอั น ดั บ แรกประชาชนจะนึ ก ถึงหน่ วยงานที่ อ ยู่ ใกล้ตั วก่ อ น ได้แ ก่
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ท้ อ งถิ่ น มี ทั้ งที่ มี ห น่ ว ยงานที่ รั บ เรื่ อ งและไม่ มี ในกรณี ที่ ไม่ มี อ าจจะไปที่
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ศูนย์ดำรงธรรมระดับอำเภอซึ่งมีอยู่ทุกอำเภอ โดยหน่วยงานนี้สามารถให้คำปรึกษา ไกล่เกลี่ย ประนีประนอม
ข้อพิพาทได้ในระดับหนึ่ง เมื่อไม่สามารถตกลงกันได้จึงต้องไปพึ่งหน่วยงานที่สูงกว่านั้น ซึ่งก็คือศาลปกครอง
ที่แม้จะมีระบบการสื่อสารต่างๆ ที่ไม่ต้องเข้าไป แต่ในกรณีของประชาชนทั่ วไปอาจไม่สามารถใช้ช่องทางต่างๆ
ได้เต็มที่ โดยเฉพาะการขอรับการปรึกษาเชิงลึก แต่ด้วยประชาชนอยู่จังหวัดชลบุรี ทำให้ต้องเดินทางไประยอง
ซึ่งมีระยะทางไกลพอสมควร ทำให้ประชาชนบางส่วนไม่สามารถไปใช้บริการได้ ทำให้ประชาชนกลุ่มนี้เข้าไม่ถึง
การอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง จึงมีข้อเสนอให้จังหวัดที่ไม่มีศาลปกครอง มีศูนย์ที่ประสานงานที่จะ
คอยประสานเมื่อเกิดข้อพิพาทต่างๆ หรือควรต้องขยายเขตพื้นที่ เขตอำนาจศาลออกไป เพิ่มศาลให้ขึ้นมา
นอกจากนี้บางครั้งผู้ใช้บริการต้องเดินทาง ติดต่อประสานงานต่าง ๆ โดยเฉพาะ
หน่ ว ยงาน อาทิ การฟ้ อ ง การดำเนิ น การต่ า งๆ ทางธุ ร กรรม เมื่ อ อยู่ ห่ า งไกลทำให้ เกิ ด ความล่ า ช้ า ยาก
ไม่ต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนเข้าถึงยาก
1.2 กลุ่ ม ที่ ไม่ เคยใช้ บ ริก าร สำหรับ กลุ่ ม ที่ ไม่ เคยใช้ บ ริก ารพบว่ามี ก ารรับ รู้เกี่ ย วกั บ
ศาลปกครองและมีสาเหตุที่ไม่เคยใช้บริการศาลปกครองดังนี้
1) การรับรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง การรับรู้เกี่ยวกับศาลปกครองของกลุ่มที่ไม่เคยใช้
บริ ก ารศาลปกครองสามารถจำแนกได้ เป็ น 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ที่ เ ป็ น นิ ติ ก รและกลุ่ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น นิ ติ ก ร
โดย (1) กลุ่มที่เป็นนิติกรของหน่วยงานท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองเป็นอย่างดี แม้จะไม่
เคยใช้บริการโดยตรง แต่ก็ได้ศึกษาแนวคำพิพากษาของศาลปกครองจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ส่วนนิติกรของ
หน่วยงานภาครัฐ อาทิ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาลแรงงานมากกว่า
ในขณะที่ไม่มีประสบการณ์ในคดีปกครอง แม้จะมีผู้ที่เข้ามาปรึกษา และ (2) กลุ่มที่ไม่ได้เป็นนิติกร อาทิ กลุ่มที่
เป็ นตั วแทนหน่ วยงานภาครัฐต่ าง ๆ เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัดรวมถึงเกษตรกร ต่ างมี ความรู้เกี่ยวกั บ
ศาลปกครองค่ อ นข้ า งน้ อ ย เนื่ อ งจากลั ก ษณะของงานไม่ มี ค ดี ขึ้ น สู่ ศ าลปกครอง ทำให้ รับ ทราบเพี ย งว่ า
มีศาลปกครองอยู่ ส่วนกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ มีการรับรู้ค่อนข้างน้อย สำหรับบางกลุ่ม อาทิ ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เคยใช้บริการของศาลปกครองเลย ยังไม่เคยได้มีคดีความหรือทำผิดที่ต้องใช้
บริการศาลปกครองจะมีความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองค่อนข้างน้อย โดยเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัว
2) สาเหตุที่ไม่เคยใช้บริการ สามารถจำแนกได้ดังนี้
2.1) เนื่องจากเป็นผู้บริหารท้องถิ่นที่เพิ่งขึ้นมารับตำแหน่ง บางส่วนโยกย้ายมา
จากพื้นที่อื่น ทำให้ยังไม่มีประสบการณ์ในการใช้บริการศาลปกครอง
2.2) หน่วยงานไม่มีคดีขึ้นสู่ศาลปกครอง ด้วยเพราะเป็นเรื่องร้องเรียนเล็กน้อย
ประกอบกับมี ระบบภายในที่สามารถจัดการ สามารถบริหารได้ สามารถตกลงกันได้ทำให้ ไม่มีคดีขึ้นสู่ศาล
โดยคณะผู้วิจัยพบว่ามีห น่วยงานมี กลไกในการไกล่ เกลี่ยก่อน ทำให้ไม่มีคดีขึ้นสู่ศาลปกครอง บางจังหวัด
มีหน่วยงานต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยโดยตรง อาทิ ศูนย์ยุติธรรมอำเภอ
2.3) บางหน่ วยงาน อาทิ สำนั ก งานโยธาธิการและผั งเมื อ งมี ค ณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ในระดับจังหวัด ก่อน ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนจะเข้าสู่กระบวนการส่วนนี้ ซึ่งส่วนใหญ่สามารถ
ตกลงกันได้ในระดับนี้ จึงทำให้ไม่มีคดีขึ้นสู่ศาลปกครอง
2.4) เป็ น หน่ วยงานของรัฐ ที่ ลักษณะงานไม่ เกี่ ยวข้องกั บ คดี ป กครองมากนั ก
อาทิ สำนักงานเกษตรจังหวัด ซึ่งคดีที่ขึ้นสู่ศาลส่วนใหญ่เป็นคดีที่เกี่ยวกับศาลอื่น อาทิ เกษตรกรถูกฟ้องจาก
การกู้ยืม เงิน หรือการใช้ห นี้ หน่วยงานจะเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกร ส่วนในกรณี ที่บุคลากรของหน่วยงาน
ถูกฟ้องนั้นไม่ค่อยมี เนื่องจากหน่วยงานทำหน้าที่ในการช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือ
ที่ชัดเจน รวมถึงมีคณะกรรรมการหลายระดับชั้น ทำให้โอกาสในการทำผิดมีน้อย นอกจากนี้อาจเป็นเพราะ
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การดำเนินงานของสำนักงานเกษตรเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง เช่น การช่วยเหลือน้ำท่วม
ภัยแล้งแม้ว่าบางครั้งจะไม่ทันกับความต้องการของเกษตรกร แต่ส่วนใหญ่ จะสามารถพูดคุยกับ เกษตรกรได้
จึงไม่มีปัญหาที่จะเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครอง หรือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้องกับศาลหรือกฎหมายอื่น ๆ
มากกว่ากฎหมายปกครอง อาทิ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้องกับศาลแรงงาน กฎหมาย
แรงงาน ซึ่ ง หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วจะมี ก ารประชุ ม ทุ ก ๆ ปี เพื่ อ ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น หรื อ กระบวนการพิ จ ารณา
กระบวนการของศาลซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ ปี ทำให้ทุกคนเข้าใจ คดีแรงงานส่วนมากไม่ว่าจะเป็นการใช้
อำนาจทางปกครองคือการออกคำสั่งทางปกครองในเชิงกฎหมายแล้วจะไม่ได้ไปที่ศาลปกครอง แต่จะไปขึ้น
ศาลแรงงานซึ่งเป็นศาลชำนัญพิเศษแทน
2.5) หน่ ว ยงานบางหน่ ว ยงาน เช่ น ศู น ย์ ด ำรงธรรม ไม่ เคยใช้ บ ริ ก ารกั บ
ศาลปกครองโดยตรง แต่ส่วนใหญ่ ติดต่อกับหน่วยงานอื่น ๆ ในกระบวนการยุติธ รรม อาทิ สำนักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิเป็นหลัก เจ้าหน้าที่ตำรวจ และศาลยุติธรรมมากกว่า
2.6) ประชาชนมีความสะดวกในการใช้บริการจากหน่วยงานอื่น ๆ มากกว่า เช่น
พื้นที่ตั้งอยู่ใกล้ศาลากลางจังหวัด ประชาชนในเขตพื้นที่ส่วนใหญ่ เมื่อมีปัญหาจะเข้าไปร้องเรียนที่ศาลากลาง
โดยตรง ด้วยเพราะใกล้ ทำให้ใช้บริการหน่วยงานอื่นที่ตั้งอยู่ในบริเวณศาลากลางจังหวัดมากกว่า
2.7) ยั ง ไม่ เคยไปใช้ บ ริ ก ารของศาลปกครองโดยตรง แต่ มี ภ ารกิ จ ร่ ว มกั น
การประชุมผู้บริหารก็จะมีการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการดำเนินคดีของศาลปกครองซึ่งมีอยู่จำนวนมากเป็นเรื่อง
ของการก่อสร้างอาคาร
2. ความพึงพอใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจศาลในปัจจุบัน จากการศึกษา (1) การพิจารณา
พิพากษาคดีปกครอง (2) การบังคับคดีปกครอง (3) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครอง
กระบวนวิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม และ (4) การพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง
และวางแนวทางปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดให้แก่หน่วยงานทางปกครองพบว่า
2.1) การพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง สำหรับความพึงพอใจในการพิจารณาคดีของ
ศาลปกครองนั้นสามารถจำแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีความพึงพอใจในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง
และกลุ่มที่มีความพึงพอใจน้อย กล่าวคือ
2.1.1) กลุ่มที่มีความพึงพอใจ เมื่อพิจารณาจากการพิพากษา มีความพึงพอใจ
ต่อคำพิพากษาของตุลาการ และมีความเชื่อมั่น โดยมองว่าเป็นธรรมกับทั้งประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ
พอสมควรตามเอกสาร ตามพยาน โดยเฉพาะเมื่อหน่วยงานเป็นผู้ชนะคดี เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดที่ศาล
ให้เหตุผลมาถือว่ามีความพึงพอใจต่อการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ส่วนกระบวนการพิจารณาคดี
ศาลปกครองเปิดโอกาสให้ผู้ถูกฟ้องชี้แจงข้อเท็จจริงได้เต็มที่ ไม่ได้ปิดกั้น
2.1.2) กลุ่มที่มีความพึงพอใจน้อย โดยให้เหตุผลต่าง ๆ ดังนี้
1) การพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ป กครองบางส่ ว นยั ง ขาดความชั ด เจน
คำพิพากษามีลักษณะเป็นแนวทางกว้าง ๆ ทำให้เกิดความสับสน หน่วยงานต้องมาตีความ ทำให้หน่วยงานต้อง
สอบถามกลับไปที่ศาลว่าต้องปฏิบัติอย่างไร เช่น กรณีปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการประกอบอาชีพของประชาชน
ศาลพิพากษาให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น บริหารจัดการในการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังกล่าวร่วมกับ
จังหวัด แต่ไม่ ได้ระบุว่าต้องแก้ปัญ หาอย่างไร ทำให้หน่วยงานต้องมานั่งคิดวิธีการในการแก้ไขปัญ หาหรือ
บางคดีเป็นคดีที่ทางศาลได้สั่งให้หน่วยงานจ่ายค่าเสียหายแต่ด้วยคำพิพากษาที่อาจจะกำกวมทำให้คิดดอกเบี้ย
ไม่ ต รงกั น แต่ ท างหน่ ว ยงานก็ ได้ ให้ ส ำนั ก งานศาลฯ คิ ด ให้ จึ ง สามารถแก้ ไขปั ญ หาไปได้ อย่ า งไรก็ ต าม
กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มบางท่าน ให้ความเห็นว่า ในบางกรณีคำตัดสินดังกล่าว ก็อาจทำให้หน่วยงานมีความ
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ยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ ทั้งผู้ถูกฟ้อง และผู้ฟ้อง เช่น เข้า ไปเปลี่ยนวิธี
จากเผาอิฐของประชาชนที่ทำให้เกิดมลพิษให้เกิดควันน้อยที่สุด ทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาโดยทุกฝ่าย
2) การพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ป กครองบางส่ ว น ยั ง ขาดการสื บ เสาะ
ข้อเท็จจริงจากพื้นที่โดยตรง อาจทำให้การพิจารณาพิพากษาเป็นไปโดยขาดความยุติธรรม อาทิ ผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่มบางส่วนเห็นว่า ในช่วงระยะแรกของการตั้งศาลปกครองคดียังมีจำนวนน้อย การพิจารณาของศาล
ซึ่งใช้ระบบไต่สวน หากเป็นลักษณะของคดีที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่อาคารหรือว่าสิ่งแวดล้อม ศาลจะเข้ามาดูบริบท
ของพื้นที่ประกอบการวินิจฉัย ซึ่งศาลได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ของศาลซึ่งเป็นพนักงานคดีปกครองลงมา
สืบเสาะหรือว่ามาดูสภาพพื้นที่ แล้วทำเป็นสรุปข้อเท็จจริงประกอบคำพิพากษา ทำให้ได้ลงมาพบกับผู้ฟ้อง
ผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งเป็นประชาชน ได้มีการพูดคุยกัน ทำให้สามารถสรุปประเด็นปัญหาบางอย่างได้ ด้วยศาล
นำกลับไปสู่การวินิจฉัย ทำให้คำวินิจฉัยตรงกับสภาพปัญหาที่แท้จริงของการฟ้อง แต่ภายหลังกลุ่มผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่มเห็นว่าเมื่อคดีขึ้นสู่ศาลปกครองจำนวนมาก คดีมีความล่าช้า ทำให้ศาลละเลยกระบวนการในส่วนนี้ไป
ดังนั้นการพิจารณาของศาลปกครองจึงแตกต่างจากศาลแพ่ง ศาลอาญา เพราะศาลดังกล่าวคู่กรณี สามารถ
พู ด ได้ ชี้ แ จงได้ บ้ าง ขณะที่ ศ าลปกครองใช้ ในรูป แบบการพิ จ ารณาเป็ น การไต่ ส วน แล้ วพิ จ ารณาเอกสาร
เป็นหลัก แต่ด้วยบางกรณีเอกสารอย่างเดียวไม่เพียงพอ แม้ว่าเอกสารจะเป็นพยานหลักฐานได้แต่ในระดับหนึ่ง
แต่ในบางกรณีต้องอาศัยการแถลงการณ์ของบุคคลที่จัดทำเอกสารขึ้นด้วย หรือควรต้องมีการไต่สวนหรือรับฟัง
เพิ่มเติมขึ้นมาจะทำให้กระบวนพิจารณาคดีดีขึ้น
3) การพิ จ ารณาคดี บ างคดี โดยเฉพาะด้ านสิ่ งแวดล้ อ ม หากพิ จ ารณา
เฉพาะเอกสารเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถครอบคลุมสภาพปัญหาในพื้นที่ ได้ทั้งหมด ด้วยบริบทของพื้นที่กับ
ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น แต่ ล ะแห่ ง แตกต่ า งกั น ไป แม้ จ ะเป็ น ประเด็ น ฟ้ อ งในหลั ก เดี ย วกั น ก็ ต าม โดยเฉพาะเรื่อ ง
สิ่งแวดล้อม กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มจึงเห็นว่าควรมีการสืบเสาะข้อมูลจากพื้นที่ โดยการออกมารับทราบ
ปัญหาในพื้นที่จริง ๆ ของตัวแทนทางศาล อาทิ พนักงานคดีปกครองหรือตุลาการ เจ้าของสำนวน ด้วยเห็นว่า
การพิจารณาคดีที่ผ่านมา สภาพปัญหาในพื้นทีย่ งั ไม่มีการนำเข้าไปใช้ในการพิจารณา
4) ในหลายกรณี ความผิดอาจไม่ได้เกิดจากหน่วยงานใดเพียงหน่วยงาน
หนึ่ง แต่ผลการพิจารณาคดี หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเป็นหน่วยงานเดียว ซึ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่า
ศาลควรมีการไต่สวนหน่วยงานอื่น ๆ ประกอบด้วย อาทิ ความล่าช้าเกิดขึ้นในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่มี
หน่วยงานเป็นผู้ที่ทำสัญญากับผู้รับเหมาเพียงหน่วยงานเดียว ทำให้กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่า ศาลไม่ได้
ไต่ ส วนหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งที่ ด ำเนิ น การในเรื่ อ งนั้ น ๆ ทำให้ ไม่ ได้ รั บ ความยุ ติ ธ รรม เช่ น โครงการของ
การท่องเที่ยวมีกรมการท่องเที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องกับจังหวัด เมื่อทำหนังสือเบิกจ่ายงบประมาณ เขียนแปลน
ก่อสร้าง มีความล่าช้าเกิดขึ้น ผู้รับเหมาจึงฟ้องหน่วยงานด้วยทำให้บริษัท เสียเวลา บางกรณีไม่รับเงินในส่วน
ที่ เป็ น ค่ า ปรั บ ดั งนั้ น หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งเหล่ า นั้ น ควรเข้ า มาร่ ว มในคดี แม้ ว่ า หน่ ว ยงานจะดำเนิ น การ
ตามระเบียบกฎหมาย แต่ในทางวิธีการปฏิบัติ ใช้เวลาเพื่อขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยาวนาน ทำให้
โครงการล่าช้า ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับการไต่ส่วนด้วย ดังนั้นจึงเห็นว่าศาลปกครองควรที่จะมีการ
ไต่สวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงานที่ถูกฟ้องได้รับความยุติธรรมมากยิ่งขึ้น
5) การพิจารณาคดีมีความล่าช้า แม้ในศาลชั้นต้น จะมีความรวดเร็วขึ้น
แต่เมื่อขึ้นสู่ศาลปกครองสูงสุดแล้วมีความล่าช้า ไม่ทราบความคืบหน้า บางครั้งผู้ฟ้อง ผู้ถูกฟ้องเสียชีวิตไปแล้ว
ซึ่งพบได้มาก หรือแม้แต่ผู้ที่เป็นบุคลากรที่อยู่ในกระบวนการยุติ ธรรมเอง อาทิ อัยการซึ่งมีการรับรู้เกี่ยวกับ
ศาลปกครองเป็นอย่างดี ว่าทำหน้าที่อะไรอย่างไร แต่ยังมีความกังวลในเรื่องของความล่าช้าในการพิจารณาคดี
อาทิ มีคดีที่ขึ้นสู่ศาลปกครองที่ต้องใช้เวลานานถึง 2 ปี จึงจะฟังคำพิพากษาได้ ซึ่งในมุมมองของอัยการใช้เวลา
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ค่ อ นข้ า งนานเมื่ อ เที ย บกั บ คดี อื่ น ๆ ในภาพรวมแล้ ว กระบวนพิ จ ารณาคดี แม้ ว่ า บางคดี ศาลเห็ น ว่ า
มีข้อเท็จจริงเพียงพอแล้ว ไม่ต้องทำคำคัดค้านคำให้การ ผู้ถูกฟ้องไม่ต้องให้คำให้การเพิ่มเติม แต่การวินิจฉัยคดี
ซึ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่าล่าช้ามาก ในขณะที่กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม บางส่วนวิเคราะห์ว่าอาจเป็น
เพราะมีตุลาการจำนวนน้อย ในขณะที่มีจำนวนคดีมากทำให้มีความล่าช้า
นอกจากนี้ ใ นการพิ จ ารณาคดี ป กครอง ในคดี ที่ ต้ อ งมี ค วามรวดเร็ ว
ในการพิจารณา เช่น คำสั่งไล่ออกจากราชการ แต่กลับมีการพิจารณาคดีที่ล่าช้า บางคนต้องต่อสู้คดีมาอย่าง
ยาวนานจนตัวเองเกษียณอายุราชการไปแล้ว คดียังไม่สิ้นสุด บางคนเสียชีวิต แม้ต่อมาศาลปกครองสูงสุด
จะพิจารณาพิพากษาโดยให้เพิกถอนคำสั่งไล่ออกราชการ โดยให้เป็นผู้บริสุทธิ์ก็ตาม แต่ด้วยผู้ถูกฟ้องเสียชีวิต
ไปแล้ว จึงไม่สามารถคืนสิทธิให้ได้หรือเมื่อเกษียณไปแล้วผู้ถูกฟ้องไม่สามารถกลับมารับตำแหน่งเดิมได้แล้ว
ดังนั้นคดีพิพาทในการบริหารงานบุคคลควรจำเป็นต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว เพราะเกี่ยวพันกับชื่อเสียง
เกียรติยศของตัวเองที่ไม่สามารถชดเชยได้
ทั้งนี้ การพิจารณาคดีที่ใช้เวลานานโดยเฉพาะคดีที่สั่งให้พ้นจากตำแหน่ง
โดยเห็นว่าแม้จะแพ้คดีแต่ก็ควรให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แพ้คดีด้วย เพราะความล่าช้าคือความไม่เป็นธรรมหรือ
กรณี ที่ ปปช. ชี้ มู ล เรื่ อ งวิ นั ย เจ้ า หน้ า ที่ ถู ก ไล่ อ อกซึ่ ง บางกรณี ที่ ห น่ ว ยงานไม่ เห็ น พ้ อ งด้ ว ยกั บ ปปช.
ด้วยบางสำนวนไม่ได้มีเจตนาทุจริตชั ดเจน เพียงแต่ต้องยึดตาม ปปช. ไม่สามารถจะพิจารณาเป็นอื่นไปได้
ดังนั้น จึงต้องดำเนินการไปตามขั้นตอน แต่ด้วยความล่าช้าในการพิจารณาคดีของศาล เมื่อ ถึงเวลากว่าที่
ศาลจะพิ พ ากษาผู้ ฟ้ องเกษี ยณอายุไปแล้ ว ในขณะที่ช่วงระยะเวลาก่อนหน้า นี้ เขาควรจะมีสิทธิพึ งมี พึ งได้
เพราะทำให้ เขาเสี ยหาย ด้ วยเพราะบางคดี ศ าลปกครองให้ ค วามเป็ น ธรรม ทำให้ บุ ค ลากรได้ ก ลั บ เข้ ามา
แต่ความล่าช้าทำให้ความเป็นธรรมนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้นั้น
โดยกลุ่ ม ผู้ เข้ า ร่ ว มสนทนากลุ่ ม เห็ น ว่ า การพิ จ ารณาของศาลควรมี
ระยะเวลาที่ชัดเจนหรือเวลาที่แน่นอน เช่น กรณีที่ไม่มีความยุ่งยากใช้เวลา 1-2 ปี แล้วแต่ดุลพินิจของทางศาล
ที่จะเห็นสมควร ถ้าคดียุ่งยากก็ อาจจะใช้เวลาไม่เกิน 5 ปี เป็นต้น ด้วยเพราะเมื่อประชาชนเข้าไปยื่นคำร้อง
ประชาชนต้ อ งการทราบว่ า เมื่ อ ไรว่ า การพิ จ ารณาของเขาจะถึ ง จะสิ้ น สุ ด เพื่ อ ให้ ผู้ ฟ้ อ งมี ค วามหวั ง ว่ า
ทางศาลปกครองจะพิจารณาให้เขาอย่างไร
6) บางกรณี เ กิ ด ปั ญ หาคำพิ พ ากษาในส่ ว นของศาลปกครองสู ง สุ ด
ขัดกันเอง ทำให้เกิดการลักลั่นกัน หรือการตัดสินคดีมีความแตกต่างกัน คำพิพากษาบางคำพิพากษาตัดสิน
ไม่เหมือนกัน มีมาตรฐานแตกต่างกัน แม้ว่าลักษณะในข้อเท็จจริงเหมือนกัน กฎหมายเหมือนกัน แต่การตัดสิน
ต่างกัน ในขณะที่หลักเกณฑ์ควรต้องตัดสินคล้าย ๆ กัน
7) ในการรวบรวมพยานเอกสาร พยานหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งน่าจะเพียงพอแล้ว
ที่จะเป็นไปตามคำฟ้อง แต่ศาลได้วินิจฉัยคำร้องแล้วขอเอกสารเพิ่มเติม บางครั้งพยานหลักฐานที่ขอเพิ่มเติม
เป็นพยานหลักฐานที่ยังไม่สามารถจัดหาให้ได้ อีกทั้งในปัจจุบันกำลังจะมีพระราชบัญญัติห้ามเปิดเผยความลับ
จึงเป็นการยากในการที่จะรวบรวมพยานเอกสารให้ได้ตรงตามความต้องการของศาล นับว่าเป็นอุปสรรคมาก
8) ผลการตัดสินพิ พ ากษาบางกรณี ยังไม่สามารถแก้ไขปั ญ หาได้ อาทิ
คดี ที่ เกี่ย วกับ บ่ อ ขยะซึ่ งเทศบาลได้ ซื้ อ ไว้ แล้วเทศบาลเอาขยะไปทิ้ งทำให้ ชาวบ้ านฟ้ อง คดี ดั งกล่าวเข้าสู่
ศาลปกครองกลาง ศาลพิพากษามาให้เทศบาลดำเนินการแก้ไขปัญ หา ซึ่งในขณะนี้ระยะเวลาผ่านมากว่า
10 ปีแล้วยังไม่มีการแก้ไข ทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเหมือนเป็นการเอื้อให้ทางราชการด้วยกันเมื่อมีใครมา
ร้องเรียนก็ไม่มาดำเนินการ แต่ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มมองว่า เป็นการแก้ไข
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ปัญหาที่ไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด ด้วยเพราะประชาชนมีความเดือดร้อนทั้งสองฝ่าย ถ้าปิดบ่อขยะประชาชนในเมือง
ก็จะเดือดร้อน ในขณะที่ประชาชนในพื้นที่บ่อขยะก็เดือดร้อนจากขยะเช่นเดียวกัน
9) คำพิ พ ากษาของศาลปกครองบางคำตั ด สิ น ไม่ ส ามารถนำไปเป็ น
แนวปฏิบัติได้ หรือหน่วยงานไม่นำไปเป็นแนวปฏิบัติทำให้มีคดีขึ้นสู่ศาลจำนวนมาก เช่น กรณีของการจ่ายเงิน
โบนัสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงคดีเบิกจ่ายเงินร้อยละ 25 ซึ่งมีหนังสือสั่งการมาจากกรม และ
ได้มีมีคำพิพากษาออกมาหลายคดี แต่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ยอมรับคำพิพากษา โดยมองว่า
ถ้าต้องการได้สิทธิก็ต้องไปฟ้อง โดยคำพิพากษาไม่ถือว่าเป็นแนวทางปฏิบัติ การตัดสินคำพิพากษาให้ถือเป็น
กรณีไป ด้วยอาจเพราะศาลปกครองพิพากษาตามบริบทของท้องที่ พิจารณาที่ประโยชน์สาธารณะ
10) คำพิพากษาไม่ให้ความสำคัญ กับการเยียวยาผู้ที่แพ้คดี โดยเฉพาะ
ในส่วนของประชาชน อาทิ เมื่ อประชาชนฟ้ องเพราะได้รับ ความเดือดร้อน แต่เมื่อพิ จารณาตามระเบี ยบ
ข้ อ กฎหมายแล้ ว หน่ วยงานของรั ฐ ทำตามระเบี ย บ ประชาชนผู้ ฟ้ อ งน่ า จะแพ้ ค ดี แต่ ก ารแพ้ ค ดี ดั งกล่ าว
ประชาชนยั งมี ค วามเดื อ ดร้ อ น คำพิ พ ากษาไม่ ได้ ส นใจเรื่ อ งการเยี ย วยา โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งเมื่ อ ทุ ก ฝ่ า ย
ยึดคำพิพากษาเป็นหลัก ทำให้ไม่กล้าเข้ามาแก้ไขปัญหา หน่วยงานที่ชนะคดีก็ไม่กล้าทำ ทำให้ปัญหายังคงอยู่
โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่า คำพิพากษาของศาลแม้จะ
ออกมาเพื่อชี้ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายชนะ แต่เห็นว่าฝ่ายที่แพ้คดีควรจะได้รับการบรรเทาความเดือดร้อน หากศาล
พิพากษามาเพียงว่าแพ้คดี แล้วไม่มีการสั่งการต่อว่าผู้แพ้จะได้รับการเยียวยาอะไรบ้าง ก็อาจทำให้ประชาชน
ไม่ ได้ รับ ความเป็ น ธรรม เช่ น ศาลสั่ งต่ อ โดยชี้ ล งไปว่า จะให้ ห น่ วยงานที่ ช นะคดี บ รรเทาความเดื อ ดร้ อ น
แก่ประชาชนอย่างไร ให้ ไปปฏิบัติอย่างไร เพราะหากไม่เปิดช่องทางหน่วยงานอื่นๆ ที่จะเข้ามาช่วยเหลือไม่
สามารถทำได้ เพราะต้องยึดตามคำพิพากษาของศาล ดังนั้นหากมี ข้อเสนอให้บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน อย่างน้อยก็ให้ไปดำเนินการที่ไม่ขัดต่อคำสั่งของศาล เยียวยาให้ประชาชนอยู่ได้ อยู่รอด โดยไม่ต้อง
ไปกระทบกับคำพิพากษาที่แพ้ชนะกันมาก่อน ด้วยเพราะประชาชนยังคงเดือดร้อนจากปัญหานั้นๆ อยู่
2.2) การบังคับคดีปกครอง ในส่วนของการบังคับคดีปกครอง ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ค่อนข้างน้อย เกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้
2.2.1) ประเด็นเรื่องการบังคับคดีเป็นเรื่องใหม่ของหน่วยงาน ต้องให้หน่วยงาน
เรียนรู้ไปสักระยะหนึ่ง บางหน่วยงานอยู่ในระหว่างการอบรมให้ความรู้ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการบังคับคดีปกครองโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบังคับคดีทุกองค์กรไม่มีความรู้
ทางด้านนี้ ไม่เชี่ยวชาญเหมือนเจ้าพนักงานบังคับคดี เมื่อต้องดำเนินการบังคับคดี โดยการนำประมวลความผิด
มาใช้ บั งคั บ ประกอบกั บ การเป็ น เจ้าหน้ าที่ ข องรัฐ ไม่ ได้ มี ฐ านะเป็ น เจ้าพนั ก งานในด้ านนี้ และองค์ ค วามรู้
มีน้อยมาก โดยเฉพาะไม่มีความรูเ้ ชิงปฏิบัติ
ดังนั้นจึงมีข้อเสนอว่าควรมีการอบรมให้ความรู้ อาทิ กรมบังคับคดีในบางจังหวัด ได้
สร้ า งเครื อ ข่ า ยวิ ท ยากรโดยเชิ ญ ภาคส่ ว นต่ า งๆ มาช่ ว ยอบรมให้ ค วามรู้ แ ก่ บุ ค ลากรของท้ อ งถิ่ น อาทิ
เรื่องการขายทอดตลาด ศาลปกครองควรนำแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการอบรมให้ความรู้ โดยเน้นการปฏิบัติ
การพาไปดูกรณีศึกษา เช่น การขายทอดทรัพย์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้จริงๆ หรือหากเป็นไปได้
ควรมีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางในส่วนนี้ ไว้รองรับการบังคับคดีของท้องถิ่น
2.2.2) คำพิพากษาบางกรณี บังคับคดีได้ยาก อาทิ ในส่วนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หากศาลพิพากษาให้ผู้บริหารท้องถิ่นกลับเข้ารับตำแหน่ง ในขณะที่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้มี
การเลือกตั้งซ่อม ท้องถิ่นมีผู้บริหารท้องถิ่นคนใหม่แล้ว ทำให้การบังคับคดีทำได้ยากทำให้เกิดปัญหาไม่สิ้นสุด
เพราะผู้ บ ริห ารที่ ม าจากการเลื อ กตั้ งซ่ อ มก็ จ ะฟ้ อ งต่ อ คำพิ พ ากษาบางกรณี อ าจไม่ ส ามารถบั งคั บ คดี ได้
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อาทิ กรณี ของการฟ้องจากการออกใบอนุญ าตให้สร้างอาคารไม่มีรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบ
ก่อนทีม่ ีใบอนุญาต เมื่อเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครอง ผลการพิจารณาของศาลชั้นต้นมีการวินิจฉัยออกมา
ให้อาคารที่สร้างต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกอบ ทำให้เกิดปัญหาว่า ได้มีการสร้างอาคารไปแล้ว
แต่ ร ายงานสิ่ ง แวดล้ อ มเพิ่ ง ทำประกอบในการขออนุ ญ าต บางโครงการดำเนิ น การเสร็ จ สิ้ น แล้ ว
เกื อ บทั้ งหมด ทำให้ เกิ ด ปั ญ หาในทางปฏิ บั ติ ว่ า จะแก้ ไขได้ ต ามหลั ก เกณฑ์ ข อง EIA ได้ ห รือ ไม่ ห รื อ กรณี
การเพิกถอนคำสั่ง อาทิ การสั่งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พ้นจากตำแหน่ง เป็นคำขอในเรื่องของการ
ขอคืนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ไม่ใช่เรื่องของการฟ้องขอเรื่องของการรับผิดทางละเมิดหรือค่าสินไหมทดแทน
ที่ ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ต้ อ งจ่ า ยให้ เกิ ด ปั ญ หาว่ า ในกรณี ที่ ศ าลพิ พ ากษาให้ ช นะคดี การปฏิ บั ติ ต ามคำพิ พ ากษา
ในลัก ษณะนี้ ศาลจะไม่ ได้ ออกคำบั งคับ มาก แต่ จะให้ มี การเพิ กถอนคำสั่งให้ พ้ น จากตำแหน่ ง ผลจากการ
เพิกถอนคำสั่งนั้น เป็นปัญ หาในทางปฏิบัติ ด้วยแต่ละเรื่องมีรายละเอียดของกฎหมายปลีกย่อยที่หน่วยงาน
ต้องไปปฏิ บั ติ ซึ่ ง ขาดความชัด เจนว่า หากมี การปฏิ บั ติ ถูกต้อ งตามระเบี ยบของหน่ วยงานนั้ น ๆ จะขัดกั บ
คำพิพากษาหรือข้อสังเกตท้ายคำพิพากษาหรือ ไม่ จะขัดกับวัตถุประสงค์หรือเจตนาขององค์คณะที่ทำการ
พิพากษานั้นหรือไม่ บางเรื่องอาจต้องขอหารือแนวทางปฏิบัติจากศาล ซึ่ง กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่า
หลายเรื่องคำบังคั บที่ออกมา ปฏิบัติไม่ได้ เช่น การคืนค่าตอบแทนให้กับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง ในทางปฏิบัติกฤษฎีกาหรือแนวปฏิบัติ ได้มีการวางหลักการไว้แล้วว่าคืนให้ไม่ได้
เพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่ถูกสั่งให้พ้น หากหน่วยงานดำเนินงานในลักษณะแบบนี้ ก็จะเป็นปัญหา
2.2.3) บางหน่ ว ยงานพบปั ญ หาในการบั ง คั บ คดี อาทิ ไม่ ส ามารถบั ง คั บ คดี
ผู้ถูกฟ้องที่ อยู่ต่างประเทศ เช่น ผู้ที่ รับทุ น ไปเรียนแล้วผิดสัญ ญาและคาดว่าจะอยู่อาศัยต่อในต่างประเทศ
ประกอบกั บ ไม่ มี ท รั พ ย์ สิ น ในประเทศไทย ทำให้ ก ารบั ง คั บ คดี ท ำได้ ย าก ไม่ ส ามารถดำเนิ น การได้
ในขณะเดียวกันก็เป็นกังวลหากไม่มีการดำเนินการเพราะไม่สามารถให้คำตอบกับ สตง. ได้ หรือการสืบทรัพย์
คดีปกครองบางหน่วยงานไม่รู้ว่าจะสืบอย่างไร
2.2.4) การบังคับคดีมีความล่าช้า อาทิ คดีที่หน่วยงานฟ้องเรื่องทุนการศึกษาของ
พนักงานแต่เกิดความล่าช้าทำให้ไม่สามารถบังคับคดีได้ ด้วยการอายัดเงินทำได้ยาก ดังนั้นศาลปกครองจึงควร
มีหน่วยงานที่ช่วยบังคับคดี
2.3) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครอง กระบวนวิธีพิจารณาคดี
ในศาลปกครองให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม ในประเด็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครอง
กระบวนวิธีพิ จารณาคดีในศาลปกครองให้ แก่ทุ ก ภาคส่วนในสังคม มี กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ที่ มีค วาม
พึงพอใจและมีความพึงพอใจน้อย ดังนี้
2.3.1) กลุ่มที่มีความพึงพอใจ ได้แก่
(1) ศาลมี แ นวคดี ม าให้ ศึ ก ษามี แ นวคำพิ พ ากษาย่ อ มาให้ ศึ ก ษา
ซึ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่าดี เป็นการเติมเต็มองค์ความรู้กับหน่วยงาน แม้บางหน่วยงานจะไม่มีคดีขึ้น
สู่ศาลปกครอง แต่ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการวินิจฉัย ที่ได้วางหลักการปฏิบัติทางราชการไว้ มีวารสาร
เกี่ยวกับแนวทางการพิพากษาพิจารณาคดีต่าง ๆ ส่งมาให้กับหน่วยงาน แม้ว่าจะมีจำนวนมากไม่สามารถอ่าน
ได้หมด แต่หากหน่วยงานสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าว ก็จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานมาก หากได้มีการศึกษา
คดี ป กครอง ในเบื้ อ งต้ น สามารถเข้ าใจสำนวนคดี ป กครองได้ ง่าย มี ก ารสรุป ข้ อ เท็ จ จริ งในประเด็ น ต่ างๆ
ได้ครอบคลุม ซึ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มบางคนได้ศึกษาคดีปกครองและสามารถทำความเข้าใจสำนวนคดี
ปกครองได้ไม่ยาก ด้วยมีการสรุปข้อเท็จจริงในประเด็นต่าง ๆ ได้ครอบคลุม
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(2) ศาลปกครองบางจังหวัดมีโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรของ
หน่วยงานเป็นประจำทุกปี อาทิ การเชิญนิติกรจากหน่วยงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรม
ทำให้เป็นการเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นให้ได้รับการศึกษามากขึ้น บางจังหวัดมีการอบรมเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง
2.3.2) กลุ่มที่มีความพึงพอใจน้อย มีสาเหตุมาจาก
(1) เกิดกรณีของการฟ้องผิดศาล ทำให้ผู้ฟ้องต้องเสียเวลา เนื่องจากกว่าที่
ผู้ฟ้องจะทราบว่าฟ้องใช้เวลานานซึ่งการฟ้องผิดศาลสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจของประชาชนหรือ
บุคลากรของหน่วยงานเช่น บางครั้งส่งมาเป็นข้อพิพาทของศาลยุติธรรม บางครั้งอาจจะเกิดจากความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในเขตอำนาจศาล หรือว่าคำวินิจฉัยของศาลเอง วินิจฉัยเขตอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ จึงอาจจะต้องมี
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับทราบว่า แนวทางเป็นอย่างไร เพื่อที่จะได้
ไม่ต้องเสียเวลา โดยการสร้างข้อมูลที่ชัดเจน เป็นแนวทาง แล้วประชาสัมพันธ์ออกไป ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้
(2) แหล่งสืบค้นข้อมูลของศาลปกครองค่อนข้างเข้าถึงยาก โดยเฉพาะคดี
ของศาลปกครองกลางซึ่งไม่ใช่คดีของศาลปกครองสูงสุด ควรแบ่งประเภทของข้อมูลตามคดี อาทิ คดีว่าด้วย
อาคาร คดีว่าด้วยกฎหมายสาธารณสุข คดีว่าด้วยเหตุรำคาญ คดีสิ่งแวดล้อม
(3) ประชาชนยังมีความรู้สึกเชิงลบต่อศาล ไม่ต้องการไปศาล สะท้อนให้
เห็ น ถึ งผลการให้ ค วามรู้ ความเข้ าใจว่ ายั ง ไม่ ป ระสบผลสำเร็ จ มากนั ก จึ งควรให้ ค วามรู้แ ก่ ป ระชาชนแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการเข้าถึงศาลและควรทำอย่างต่อเนื่อง บางคนระบุว่าในส่วนของบุคลากรของหน่วยงานมี
การจั ด ฝึ ก อบรมมาโดยตลอด ในส่ ว นของการให้ ค วามรู้ แ ก่ ป ระชาชนยั ง มี ค่ อ นข้ างน้ อ ย อาจจะเน้ น การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้มากขึ้น
อย่างไรก็ตามในกรณีของกรุงเทพมหานครมีคดีที่ถูกฟ้องประมาณ 5,000
คดี เดิมสำนักกฎหมายดูแลทุกคดี แต่ปัจจุบันมีหน่วยงานอื่นช่วยดูแล อาทิ สำนักเทศกิจ สำนักงานการโยธาฯ
โดยสำนักกฎหมายจะเป็นการประสานงานเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง พบว่าบุคลากรบางส่วนยังมีความรู้เกี่ยวกับ
ศาลปกครองน้อย ทำให้มีการดำเนินการตามขั้นตอน มีทั้งดำเนินการถูกและดำเนินการผิด ทำให้เสียเวลา
โดยควรมีกระบวนการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในคดี ส่วนข้อเท็จจริงที่ เกิดขึ้นที่จะต้อง
ชี้แจงศาลก็อาจต้องเร่งดำเนินการให้เร็วขึ้น
4) ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับ
ศาลยุติธรรมมากกว่า โดยคนที่รู้ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ แม้แต่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่นิติกรบางส่วนหาก
ไม่มีคดีปกครอง และมีการไกล่เกลี่ยกันก่อนก็จะไม่มีความรู้ในกระบวนการของศาลปกครอง
5) แหล่งข้อมูลความรู้เรื่องคำพิพากษา กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่า
เนื้อหาสั้นเกินไป ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ บางครั้งไม่พบข้อมูลแม้จะมีหมายเลขคดี แม้ว่าใน
เว็บไซต์ของศาลปกครองจะมีการแบ่งหมวดหมู่ แบ่งตามหัวเรื่องซึ่งเหมาะสมแล้ว แต่อาจจะยังไม่มี ความ
ทันสมัย ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน บางหัวข้อที่ต้องการศึกษาค้นไม่พบ แม้จะทราบเลขคดี แต่เมื่อนำไปค้นหาแล้ว
ไม่พบ คำพิพากษาสั้นเกินไป ทำให้อ่านไม่เข้าใจ ต้องการให้เผยแพร่คำพิพากษาฉบับเต็มเพื่อศึกษา
ทั้ งนี้ ได้มี ข้อ เสนอแนะต่างๆ ที่ เกี่ย วข้อ งกั บ การเสริม สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครอง กระบวนวิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม กล่าวคือ
(1) ศาลปกครองควรประสานกั บ หน่ ว ยงานอื่ น เพื่ อ อบรมให้ ค วามรู้
แก่ประชาชนและหน่วยงาน อาทิ สภาทนายความ มีการจัดสัมมนาต่าง ๆ ให้แก่ทนายความ เพื่อให้มีความรู้
ในด้านศาลปกครองให้มากขึ้นและมีการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ หรือ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) ด้วยเป็นหน่วยงานที่มีส่วนที่ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนโดยตรงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
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และให้ ป รึ ก ษาทางด้ า นกฎหมายได้ ใ นทุ ก เรื่ อ ง หากศาลปกครองขอความร่ ว มมื อ หรื อ นำเอกสารของ
ศาลปกครอง สื่อเผยแพร่ความรู้ ฝากไว้ เพื่ อเผยแพร่ประชาสัมพั นธ์ให้กับ ประชาชน ก็จะทำให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย ด้วยเพราะหากเป็นชาวบ้านจริง ๆ เมื่อเกิดคดีขึ้นมา คงไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ซึ่งก็มัก
มองหาหน่วยงานท้องถิ่น หรือหน่วยงานในจังหวัด ที่ เข้าถึงได้ง่ายในการขอคำแนะนำและคำปรึกษา ซึ่ง สคช.
เป็น อีกหน่ วยงานหนึ่ ง บางแห่ งตั้งอยู่ศาลากลางจังหวัด สะดวกในการเข้าถึง ดังนั้น สคช.น่ าที่ จะเป็ น อีก
ช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองให้กับประชาชนได้
(2) การอบรมให้ ค วามรู้กั บ ประชาชนในพื้ น ที่ ต่ างจังหวัด ควรจัด อบรม
ให้กับผู้นำ อาทิ ผู้ใหญ่ บ้าน ด้วยประชาชนมีความใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ บ้าน นอกจากนี้ผู้ใหญ่ บ้านยังมีความรู้
เบื้องต้นทำให้การอบรมเป็นไปโดยง่าย
(3) การอบรมเชิงรุกเช่น “ศาลปกครองเคลื่อนที่” โดยยกตัวอย่างกรณี
ของ ศาลแรงงานเคยจัด โครงการร่วมกั บ กรมสวัส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงานโดยใช้ ค ำว่า “ศาลแรงงาน
เคลื่อนที่” โดยศาลแรงงานจะประสานไปในพื้นที่ของหน่วยงานราชการ แล้วก็ไปให้ความรู้ ว่าประชาชน
สามารถเข้าถึงศาลแรงงานได้อย่างไร เป็นต้น หรือการทำงานเชิงรุกในการเข้าไปในชุมชน เช่น หากในพื้นที่
มีศูนย์ยุติธรรมชุมชน ก็อาศัยศูนย์ดังกล่าวในการให้ความรู้ การส่งสื่อ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ไปยังรายการวิทยุ
ส่งไปทีห่ อกระจายข่าวในชุมชนให้ช่วยกระจายข่าว
(4) ศาลปกครองควรมี ก ารรวบรวมคำพิ พ ากษาให้ เ ป็ น หมวดหมู่
แล้ วประชาสั ม พั น ธ์โดยอาจแจ้งมายั งหน่ วยงานอย่างเป็ น ทางการ เพื่ อ ให้ ห น่ วยงานใช้เป็ น แนวทาง เช่ น
ของกระทรวงมหาดไทยหากมีข้อมูลข่าวสารทางกฎหมายใดจะมีการแจ้งทุกเดือน ซึ่งหน่วยงานจะนำไปใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติ ทำให้คดีขึ้นสู่ศาลลดลง
(5) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้รับทราบถึงเขตอำนาจศาล เพื่อ ป้องกันการฟ้องผิดศาล เพื่อให้ผู้ใช้บ ริการไม่ต้องเสียเวลา โดยการสร้าง
ข้อมูลที่ชัดเจน เป็นแนวทาง แล้วประชาสัมพันธ์ออกไป ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้
(6) ทำอย่ า งไรให้ ทุ ก คนสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ถู ก ต้ อ งชั ด เจน
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ศาลปกครอง
2.4) การพั ฒ นาหลั ก กฎหมายปกครองและวางแนวทางปฏิ บั ติ ร าชการ
จากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดให้แก่หน่วยงานทางปกครอง
2.4.1) กลุ่ มที่ มีความพึ งพอใจ กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า ศาลมีแนวคดีมาให้
ศึกษา มีแนวคำพิพากษาย่อมาให้ศึกษาซึ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่าดี โดยแนวคำพิพากษาของศาล
ค่อนข้างเปิดกว้าง ในกรณีที่ มีการกระทำการที่ไม่ถูกต้อง ศาลก็จะให้โอกาสที่จะกลับมาดำเนินการให้ถูกต้อง
ที่สุด ไม่ได้เพิกถอนไปเสียทีเดียว เป็นวิธีการทำให้สามารถสิ้นสุดด้วยดีทั้งสองฝ่าย
นอกจากนี้ ห ลายหน่ ว ยงานได้ น ำคำพิ พ ากษาของศาลมาเป็ น แนวในการ
ดำเนินการโครงการต่างๆ เช่น หากจะทำโครงการใดก็จะมาดูแนวคำพิพากษาของศาลก่อนว่า มีการดำเนินการ
อย่างไรบ้าง เพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้ถูกร้องเรียน ดังนั้นคำพิพากษาของศาลน่าที่จะถือเป็นบรรทัดฐานได้
2.4.2) กลุ่มที่ มีความพึงพอใจน้อย ด้วยบางหน่วยงานเมื่อ แพ้คดีก็จะนำ
กลั บ มาศึ ก ษาตามข้ อ กฎหมายเพื่ อ ศึ ก ษาความผิ ด พลาด ซึ่ ง เมื่ อ กลั บ มาดู บ างสำนวนพบว่ า มี แ นวทาง
คำพิพากษาของศาลปกครองที่แตกต่างกัน อาทิ ศาลปกครองขอนแก่นพิพากษาแบบนี้ แต่ เมื่อดูศาลปกครอง
อุดรธานีพบว่ามีการพิพากษาอีกแบบหนึง่ แม้ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงเดียวกัน เรื่องคล้ายกันก็ตาม
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อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มให้ข้อเสนอแนะว่า ศาลปกครองควรมี
การรวบรวมคำพิพากษาให้เป็นหมวดหมู่ แล้วประชาสัมพันธ์โดยอาจแจ้งมายังหน่วยงานอย่างเป็นทางการ
เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทาง เช่น ของกระทรวงมหาดไทยหากมีข้อมูลข่าวสารทางกฎหมายใดจะมีการแจ้ง
ทุกเดือน ซึ่งหน่วยงานจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ทำให้คดีขึ้นสู่ศาลลดลง
3. ความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของศาลปกครอง สำหรั บ การศึ ก ษา
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง ซึ่งประกอบไปด้วย (1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ของสำนักงานศาลปกครอง (2) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (3) ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร
(4) ด้านบริการต่างๆ เช่น การรับฟ้อง การให้คำปรึกษาคดี เป็นต้น และ (5) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า
3.1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานศาลปกครอง
3.1.1) กลุ่ ม ที่ มี ค วามพึ ง พอใจ กลุ่ ม เป้ าหมายมี ค วามพึ งพอใจต่ อ เจ้ าหน้ าที่
ที่ให้บริการ ทั้งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน การต้อนรับ การเข้าห้องพิจารณาคดี
บางส่วนได้รับการอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองมาก โดยเฉพาะบางหน่วยงานที่ยังมีประสบการณ์
ในคดี ป กครองค่ อ นข้ า งน้ อ ย ทำให้ ต้ อ งเข้ า ปรึ ก ษาเจ้ า หน้ า ที่ ข องศาลปกครองบ่ อ ยครั้ ง ซึ่ ง ได้ รั บ
ความอนุเคราะห์อย่างดีตลอดมา โดยเจ้าหน้าที่มีการให้บริการที่ดี ทั้งการติดต่อปฏิสัมพันธ์ที่ศาล การขอข้อมูล
ขอสำเนาคำพิ พ ากษาต่ าง ๆ เจ้ าหน้ าที่ ให้ ค วามร่วมมื อ อย่างดี แตกต่ างจากศาลอื่ น ๆ อาทิ ศาลยุติ ธรรม
ซึ่ ง จะมี ก ระบวนการขั้ น ตอนที่ ยุ่ ง ยากกว่ า โดยเฉพาะในช่ ว งการแพร่ ร ะบาดของโควิ ด 19 เจ้ า หน้ า ที่
ให้ ค ำแนะนำได้ ดี สามารถโทรไปประสานได้ สามารถฟ้ อ งทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ หน่ ว ยงานธุ ร การของ
ศาลปกครองมีความรู้ที่ดีมาก และให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ ประชาชนได้เป็นอย่างดี
สำหรับ ในการฟ้ องคดี เห็ น ว่าศาลปกครองให้ ค วามสำคั ญ กั บ การให้ ค ำแนะนำ
หลายคดี มี ปั ญ หาในการดำเนิ น งาน แต่ ห ลั ง จากที่ พ นั ก งานคดี ห รื อ เจ้ า หน้ า ที่ ศ าลให้ ค ำแนะนำแล้ ว
มี ค วามเข้ า ใจมากขึ้ น บางกรณี ไม่ เกิ ด การฟ้ อ งร้ อ ง บางคดี ส ามารถยื่ น ฟ้ อ งได้ มี ก ารแนะนำที่ ดี ในเรื่ อ ง
ของการเขียนคำฟ้อง การแนะนำเรื่องการยื่นฟ้อง ศาลปกครองให้ความสะดวกในส่วนนี้ค่อนข้างมาก รวมทั้ง
ได้รบั ความสะดวกในเรื่องของการชี้แจงในหลายๆ เรื่องเท่าที่ศาลสามารถชี้แจงได้
3.1.2) กลุ่มที่มีความพึงพอใจน้อย เกิดจากการเข้ามาปรึกษาคดีของบุคลากรกับ
นิติกร สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรของหน่วยงานมีความรู้เฉพาะ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาลปกครอง แต่ยังขาด
ความรู้ในเชิงลึกทำให้ต้องมาขอให้ฝ่ายกฎหมายหรือนิติกรในองค์กรช่วย นอกจากนี้ ปัจจุบันคดีปกครองมีมาก
ขึ้น ศาลปกครองควรคำนึงถึงความรวดเร็วในการพิจารณาคดี แม้ในปัจจุบันจะเร็วขึ้นกว่าเดิม อาจเป็นเพราะ
ขาดแคลนบุคลากร ทั้ งตุลาการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน นอกจากนี้ การติดตามคดี ผ่านการโทรศัพ ท์
บางแห่งพบปัญ หาว่า เจ้าหน้าที่เปลี่ยนผู้รับผิดชอบและไม่มีการมอบหมายงานไว้ ทำให้ บางครั้งต้องไปด้วย
ตนเอง
3.2) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
3.2.1) กลุ่มที่มีความพึงพอใจ
(1) กระบวนการ/ขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก ารส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนและ
หน่วยงานสามารถเข้าถึงศาลปกครองได้ไม่ยาก การเข้าถึงระหว่างประชาชนและหน่วยงาน ไม่แตกต่างกัน
ด้วยศาลปกครองเน้นกระบวนการที่ เรียบง่ายในการนำปัญหาเข้าสู่กระบวนการพิจารณา แม้มีจดหมายเพียง
ฉบั บ เดี ย วศาลปกครองก็ รับ ฟ้ อ ง แตกต่ างจากศาลยุ ติ ธรรมที่ อ าจจะไม่ รับ ฟ้ อ ง ระบบการดำเนิ น คดี ข อง
ศาลปกครองเรียบง่าย การเสนอคำฟ้องการทำคำให้การ หรือการให้การเพิ่มเติมอะไรต่างๆ ก็ไม่ยึดติดกับ
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ฟอร์มของศาลเป็นหลักมากมาย อีกอย่างหนึ่งสามารถฟ้องทางไปรษณีย์ได้ด้วย ถือว่ าอำนวยความสะดวก
คำร้องเขียนง่ายอธิบายในภาษาชาวบ้าน ไม่ต้องมีขั้นตอนดำเนินการมาก
(2) ในบางขั้นตอนมีความรวดเร็วในการให้บริการ อาทิ การยื่นคำร้อง
ขอคำบังคับค่อนข้างรวดเร็ว ด้วยเป็นสถานที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าศาลยุติธรรม มีค่าใช้จ่ายน้อย ศาลปกครอง
ให้โอกาสผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องในการพิสูจน์
(3) มี ก ารพั ฒ นากระบวนการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อาทิ ระบบไกล่ เ กลี่ ย
เป็นระบบใหม่ที่ ดี ระบบศาลถือว่าอำนวยความสะดวก เรียบง่าย เช่น มีการฟ้องเป็นคดีเกี่ยวกับสัญญาจ้าง
ของผู้รับเหมาใหม่เข้ามาทำงานจนล่วงเลยเวลาจึงมีค่าปรับเกิดขึ้น จึงต้องบอกเลิกสัญญาเพราะเกินกรอบ
ของสัญญาจ้าง ซึ่งก่อนหน้านี้มีการยื่นจดหมายแจ้งเตือนให้มาจ่ายค่าปรับแต่ผู้รับเหมาไม่มาจ่าย จึงต้องนำคดี
ขึ้นสู่ศาล แล้วศาลมีระบบใหม่เกิดขึ้น คือ ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศาลได้ถามมาที่หน่วยงานโดยหน่วยงาน
ได้ยื่นขอไกล่เกลี่ยไปก่อน แต่สุดท้ายวันที่ศาลนัดไกล่เกลี่ยผู้รับ เหมาไม่มา จึงสิ้นสุดขั้นตอนของการไกล่เกลี่ย
ถือเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ต ามในประเด็ น การไกล่เกลี่ย ด้วยการไกล่เกลี่ยทางปกครอง
แตกต่างจากกฎหมายแพ่ง ซึ่งเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชน อาศัยหลักการตกลงร่วมกัน แต่กฎหมาย
ปกครองใช้ ก ฎหมายมหาชนซึ่ ง เป็ น ข้ อ พิ พ าทระหว่ า งรั ฐ กั บ เอกชน หรื อ รั ฐ กั บ รั ฐ อาจไม่ ส ามารถ
ไกล่เกลี่ ยได้ โดยทั น ที อาจต้ อ งมี ก ฎหมายรองรับ เพื่ อ ให้ ดำเนิ น การไกล่ เกลี่ ยได้ หากสามารถไกล่เกลี่ยได้
ก็จะสามารถลดปริมาณคดีเข้าสู่ศาล
3.2.2) กลุ่มที่มีความพึงพอใจน้อย
(1) ในบางขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนดไว้ไม่เหมาะสม อาทิ การอุทธรณ์
ในกรณีที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาผู้แพ้คดีต้องอุทธรณ์ภายใน 30 วัน ซึ่งคำพิพากษาศาลปกครองถือเป็น
ระยะเวลาตาม พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ที่ไม่สามารถขยายได้ แม้ว่าเจตนารมณ์
ของศาลปกครองต้องการให้คดีพิจารณาเป็นไปโดยเร็ว แต่ในทางปฏิบัติบางคดีเป็นคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน
ทำให้หน่วยงานไม่สามารถเตรียมการได้ทัน เพราะบางกรณี เป็นการทำสัญญาทางปกครองกับบริษัทข้ามชาติ
เช่น ซื้อวัคซีน ซื้อบริการสาธารณะ ฯลฯ ทำให้การติดต่อ ทำได้ช้า ส่งผลให้ไม่สามารถทำอุทธรณ์ได้ภายใน
30 วัน บางกรณีประเด็นข้อพิพาทมีมาก ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม ควรมีการแก้ไข น่าจะมีข้อยกเว้น โดยให้
สามารถขยายระยะเวลาอุทธรณ์ได้
นอกจากนี้ ยั งได้ มี ก ารสะท้ อ นปั ญ หาเรื่ อ งระยะเวลาในการดำเนิ น คดี
เพิ่มเติมว่า การขยายระยะเวลาอุทธรณ์ที่ไม่สามารถขยายได้ เพราะหลังจากเวลา 30 วันที่ศาลมีคำพิพากษา
แล้ว ก็ออกคำสั่งให้หน่วยงานอุทธรณ์ไป เมื่อหน่วยงานรับเรื่องมา เช่น กรมที่ดินต้องทำหน้าที่แก้ต่างคดีในส่วน
ที่อธิบดีหรือกรมที่ดินถู กฟ้อง แต่ด้วยข้อเท็จจริงบางอย่างจะไม่ได้อยู่ที่กรมที่ดิน แต่จะอยู่ที่สำนักงานที่ดิน
จังหวัดหรือสาขา ต้องประสานไปที่จังหวัด บางเรื่องที่มีค่าเสียหาย กรมที่ดินก็ต้องมอบให้อัยการเป็นผู้แก้ต่าง
คดีแทน พนักงานอัยการก็จะต้องขอข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาอีก 10 วัน ทำให้หน่วยงานมีเวลาในการรวบรวม
ข้อเท็ จจริงได้เพี ยง 20 วัน ทำให้เกิดข้อสงสัยว่า ระยะเวลาอุทธรณ์ ไม่สามารถขยายได้ แต่ระยะเวลาแก้
อุทธรณ์สามารถขยายได้ปกติ ซึ่งในการแก้อุทธรณ์เวลาชนะคดี ส่วนใหญ่การแก้อุทธรณ์เป็นข้อเท็จจริงตาม
คำพิพากษาเดิมใช้เวลาน้อย ซึ่งสามารถแก้ได้ และสามารถขยายได้
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(2) การส่งเอกสารต่าง ๆ ในบางครั้งไม่ได้รับการตอบกลับ อาทิ ไม่ทราบ
ว่าได้รับเอกสารหรือไม่อย่างไร กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มที่เป็นตัวแทนของสำนักงานที่ดินให้ความเห็นว่า
ขั้นตอนของศาลปกครองค่อนข้างยุ่งยากและล่าช้า โดยเฉพาะเอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นแก้คำให้การ
แต่ละครั้งต้องส่งหลายครั้ง โดยมองว่ามีความซ้ำซ้อนกันและมีจำนวนมาก
(3) ปัญ หาเรื่องข้อเท็จจริงเดียวกันเหตุเดียวกันแต่ผู้ฟ้ องคดีมีหลายคน
ทำให้ต้องทำเอกสารหลายสำนวนในขณะที่เป็น เอกสารอย่างเดียวกัน เรื่องเดียวกัน ประเด็นเดียวกัน แต่ต้อง
ทำเป็ น จำนวนมากตามที่ ฟ้ อ งมาหรือ ในการใช้ บ ริก ารต้ อ งใช้ เอกสารจำนวนมาก โดยเฉพาะเมื่ อ ต้ อ งการ
ประสานกับพนักงานอัยการทำให้ต้องจัดเตรียมเอกสารมากขึ้น
(4) ระยะเวลาในกระบวนการยุ ติ ธ รรมยาวนานเกิ น ไป กระบวนการ
พิจารณามีความล่ าช้า ใช้เวลานานกว่าคดี จะถึงที่ สุด ทั้ ง ศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองสูงสุด บางครั้ง
ยาวนานจนผู้ถูกฟ้ องเสี ยชีวิตไปแล้วก็ยังไม่ ได้รับการพิ จารณา ความล่าช้าของศาล เช่น คดีทะเลาะวิวาท
ศาลต้นตัดสินไปเมื่อ 2 ปีที่แล้ว และผู้ถูกลงโทษได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดจนเข้าปีที่ 4 ทำให้ ผู้ถูกฟ้อง
เสียโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเพราะติดคดี โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเปรียบเทียบกับศาลอื่น
อาทิ ศาลยุติธรรม ทำให้เกิดปัญหา อาทิ เอกสารสูญหาย มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่ดูแล เป็นต้น โดยกลุ่ม
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่า ความล่าช้าดังกล่าวค่อนข้างชัดเจนในปัจจุบัน โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนาเห็นว่า
ความล่าช้า มีสาเหตุมาจาก
(4.1) ศาลปกครองอาจมี ข้ อ จำกั ด ด้ า นจำนวนบุ ค ลากรของศาล
รวมถึงจำนวนศาลอาจจะยังไม่เพียงพอต่อจำนวนคดีที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่คดีที่เป็นคดีที่รื้อฟื้นขึ้นมาพิจารณาใหม่
ซึ่ งกลุ่ ม ผู้ เข้ าร่วมสนทนากลุ่ ม เห็ น ว่ า การพิ จารณาน่ าจะเร็วกว่าเดิ ม แต่ ผ ลปรากฏว่าคดี ยั งคงล่ าช้ า ทั้ งนี้
กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มวิเคราะห์ว่า อาจเป็นเพราะมีเจ้าหน้าที่น้อย ในขณะที่มีจำนวนคดีมาก ทำให้การ
พิจารณาของศาลช้า บางคดีมีระยะเวลาไม่ต่ำกว่าห้าปีก็ยังไม่พิ จารณา ซึ่งจะส่งผลต่อ ดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้น
แม้ว่าหน่ วยงานจะได้ มี การติดตามทวงถามจากพนักงานคดีปกครองแล้วก็ตามแต่ก็ได้รับ คำตอบว่าอยู่ใน
ระหว่างการพิ จารณา ในขณะที่ ศาลปกครองไม่ได้แสวงหาข้อเท็ จจริงหรือไม่ได้เรียกเอกสารเพิ่มเติมแล้ว
ก็น่าจะพิจารณาได้อย่างรวดเร็ว
(4.2) ในกระบวนการพิจารณาคดี กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเข้าใจว่า
ศาลปกครองได้วางหลักในเรื่องของการดูแลประชาชนไว้ค่อนข้างมาก แต่อาจเกิด ปัญหาเรื่องของการต่อสู้
โต้แย้งเรื่องการทำคำให้การ ระหว่างฝั่งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งจะมีการต่อสู้หักล้างโต้ตอบกันจำนวน
หลายครั้ง ในหลายคดีการนำเสนอข้อเท็ จจริงในลักษณะนี้ ปรากฏว่าในส่วนของประชาชนหรือผู้ฟ้ องคดี
มีลักษณะของการนำเสนอข้อเท็จจริงที่ค่อนข้างซ้ำซ้อน ซึ่ง อาจเป็นข้อเท็จจริงที่ว่ากล่าวกันแล้วในส่วนของ
คำฟ้อง พอทำคำให้การ แก้คำให้การ ก็จะเป็นประเด็นปัญหาในเรื่องของข้อเท็จจริงเดิมทำให้เกิดการใช้เวลา
มาก แม้ว่าศาลปกครองจะให้ความสำคัญ กับการรับฟังข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความยุติธรรม แต่ กลุ่มผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่มเห็นว่าบางครั้งไม่จำเป็นที่จะต้องรับฟังมาก เพื่อลดระยะเวลาของกระบวนการพิจารณาให้สั้นลง
(4.3) ระยะเวลาในการฟ้ อ งค่ อ นข้ า งนาน ทำให้ เกิ ด ความล่ า ช้ า
โดยเฉพาะเมื่ อ มี ก ารอุ ท ธรณ์ บางครั้ ง ช้ า เพราะการรั บ เอกสารในบางพื้ น ที่ อาทิ ยะลา ในช่ ว งแรกที่
ศาลปกครองยะลาเปิดทำการ ในการพิพากษาคดีหรือในการตัดสินคดีค่อนข้างเร็ว เนื่องจากว่า ไม่มีจำนวน
คดีค้าง แต่หลังจากที่ เปิดไปได้ระยะเวลาหนึ่ง การดำเนินการทางคดีเริ่มชะลอตัวลง ทำให้เกิด จำนวนคดี
ที่รับเข้ามาสะสมมากขึ้น
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(4.4) การฟ้องกลับไปกลับมา บางครั้งศาลก็พิพากษาแล้ว แต่มีผู้ที่
คัดค้าน ผู้ที่เสียหายก็ยื่นคำร้องค้านกลับ ทำให้ล่าช้าไป ความล่าช้าจึงเป็นปัญหาเพราะว่าทำให้ไม่สามารถ
บังคับได้ตามกฎหมาย ซึ่งกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมสนทนากลุ่มจึงมีข้อเสนอว่า ควรจะมีการกำหนดจำนวนครั้งของการ
แก้ต่างๆ เช่น 2 ครั้ง 3 ครั้ง ส่วนการแก้ต่างในข้อเท็จจริงเดิม ๆ ข้อเท็จจริงเดียวกัน ควรจะยุติการแก้ต่าง
เพื่อไม่ให้คดียืดเยื้อ บางคดีต้องใช้เวลายาวนานกว่า 4 ปี
(4.5) ความล่าช้าของคดีที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ เป็นเรื่องของการประสาน
เพื่ อ ที่ จ ะเปิ ด รับ ข้ อ เท็ จ จริงก่ อ นที่ จ ะส่ งให้ อั ย การยื่ น คำให้ ก าร เพราะบางครั้งถ้ าประสานหน่ วยงานแล้ ว
หน่ ว ยงานมี ภ ารกิ จ มากไม่ มี เวลาที่ จ ะสรุป ข้ อ เท็ จ จริ ง ก็ ต้ อ งมี ห นั งสื อ เตื อ น ทำให้ เกิ ด ความล่ าช้ าในการ
ดำเนินการด้วยกระบวนการศาลส่วนใหญ่สู้กันที่ข้อเท็จจริงทำให้เกิดความล่าช้า
(5) สำนักงานศาลปกครองบางแห่งขาดการบริการด้านการถ่ายเอกสาร
ทำให้เมื่อเกิดปัญหาเอกสารไม่ครบ ผู้ใช้บริการต้องเดินทางเข้ามาใช้บริการในชุมชนทำให้เสียเวลา สำนักงาน
ศาลปกครองควรมีบริการถ่ายเอกสาร หรือกรณีที่เอกสารมีจำนวนมาก อาจปรับมาใช้การสแกน QR Code
เพื่อลดภาระของผู้ใช้บริการ
(6) การรับคำให้การในคดี ไม่สามารถยื่นโดยตรงที่ศาลได้ ทำให้เกิดความ
ไม่สะดวก โดยทั่วไปเวลาส่งคำให้การต้องส่งทางไปรษณีย์แต่เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วน บุคลากรบางท่านจึงนำ
เอกสารและจดหมายที่ มี ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามแล้วไปส่งที่ศาล ปรากฏว่า ศาลปกครองไม่รับ ต้องส่ง
ไปรษณีย์อย่างเดียว ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเห็นว่าศาลปกครองควรปรับปรุงในขั้นตอนนี้ และเห็นว่าควรต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
(7) ในขั้นตอนของการไปฟังคำสั่งศาลปกครองมีการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ
จำนวนมากโดยเฉพาะต้องมีการมอบอำนาจจากผู้ว่าฯ แม้ว่าบุคลากรจะได้ไปในนามของผู้ว่าฯ โดยอาศัย
หนังสือราชการเป็นบันทึกข้อความที่ผู้ว่ามอบอำนาจให้ บุคลากรไปฟัง แต่เมื่อไปถึงศาลปกครองท่านตุลาการ
หรือ พนั ก งานคดี ป กครองไม่ ย อมรับ ในหนั งสื อ ราชการดั งกล่ าว แม้ ว่า ผู้ ว่าฯ จะเป็ น คนลงนามแล้ ว ก็ ต าม
ศาลปกครองควรปรับ ปรุ งในส่ วนนี้ เพื่ อให้ เกิ ดความสะดวกในการใช้บ ริก ารมากขึ้นหรือ มี แนวทางปฏิ บั ติ
ที่ถูกต้อง
(8) กลุ่ ม ผู้ เ ข้ า ร่ ว มสนทนากลุ่ ม บางส่ ว นเห็ น ว่ า การบริ ก ารระหว่ า ง
ศาลปกครองกลางและศาลปกครองภูมิภาค มีการบริการที่แตกต่างกัน ไม่เป็นมาตรฐาน โดยถ้าไปศาลปกครอง
กลางพนักงานบริการดี มีระบบขั้นตอนต่าง ๆ ดี แต่เมื่อไปที่ศาลปกครองภูมิภาคมีความแตกต่าง มาตรฐาน
การให้ บ ริ ก ารแตกต่ า งกั น ศาลควรปรั บ ปรุ ง ในส่ ว นนี้ ควรปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการบริ ก ารให้ ใกล้ เคี ย งกั บ
ศาลปกครองกลาง หรือศาลปกครองสูงสุด
3.3) ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร
3.3.1) กลุ่มที่มีความพึงพอใจ
(1) ศาลปกครองสามารถเข้าถึงได้ง่าย การประสานงานต่างๆ สามารถ
โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ โดยเฉพาะในช่วงของการแพร่ ระบาดของโควิด 19 กลุ่มเป้ามาย
ไม่จำเป็นต้องไปถึงศาล สามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ง่าย โดยศาลจะให้คำแนะนำบอกวิธีการดำเนินการ
อาทิ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ต้องมีเอกสารอะไรบ้าง แหล่งที่มาของเอกสาร เขียนอะไรบ้างลักษณะใด
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(2) การติ ด ต่ อ สื่ อ สารทำได้ ง่ า ย โดยเฉพาะหน่ ว ยงานที่ อ ยู่ ใ กล้
ศาลปกครอง นอกจากนี้ยังมี การพัฒ นาระบบอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาให้บริการเพิ่ม ก็อาจจะช่วยบริการแก่
ประชาชนและหน่วยงานที่อยู่ห่างไกล อยู่จังหวัดอื่น ๆ เช่น เชียงราย แม่ฮ่องสอน ซึ่งน่าที่จะสามารถแก้ปัญหา
ในเรื่องของการเดินทางที่จะต้องเดินทางระยะไกล ๆ ได้
3.3.2) กลุ่มที่มีความพึงพอใจน้อย บางส่วนเห็นว่าศาลปกครองมีการสื่อสารถึง
หน่วยงานและประชาชนค่ อนข้างน้ อย ด้ วยเพราะบุ คลากรและประชาชนมีค วามรู้เกี่ยวกั บ ศาลปกครอง
ค่ อ นข้ างน้ อ ย รู้เฉพาะเจ้ าหน้ า ที่ นิ ติ ก ร ผู้ ป ฏิ บั ติ เพราะเข้ ามาสู่ ก ระบวนการยุ ติ ธรรม สะท้ อ นให้ เห็ น ว่ า
การสื่อสารองค์กรของศาลปกครองยังไปถึงประชาชนน้อย โดยในอดีตมีการนำเสนอเป็น การ์ตูนกราฟฟิก
ออกอากาศตามโทรทัศน์ แต่ในปัจจุบันไม่มี ควรนำกลับมาเสนอใหม่หรืออาจจะใช้สื่อสมัยใหม่ อาทิ TikTok
เพื่อสื่อสารกับคนสมัยใหม่ ปรับให้เข้ากับยุคสมัยด้วย
อย่างไรก็ตามการสื่อสารควรพิจารณาคุณลักษณะของกลุ่มคน ประชาชนบางกลุ่ม
ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้ เช่น ไปยื่นเองไม่ได้ ต้องส่งเอกสารหรือกรอกในระบบถึงจะฟ้องได้ เพื่อไม่ให้กีดกัน
ผู้ด้อยโอกาส ด้วยบางคนไม่มีคอมพิวเตอร์ ช่องทางการสื่อสารจึงต้องมีหลากหลายวิธที ี่จะให้เข้าถึงได้
3.4) ด้านบริการต่างๆ เช่น การรับฟ้อง การให้คำปรึกษาคดี เป็นต้น
3.4.1) กลุ่มที่มีความพึงพอใจ
(1) กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่าศาลปกครองสามารถเข้าถึงการใช้
บริการได้ง่าย เป็นขั้นตอนที่ดีมาก ประชาชนสามารถที่จะเข้าไปฟ้องเองได้หรือหน่วยงานสามารถที่จะเข้าไป
ดำเนินการประสานข้อมูลต่าง ๆ ศาลปกครองจึงเป็นองค์กรที่เข้าถึงได้ง่าย และมีการให้ความรู้กับประชาชน
ได้ดีมาก มีความพึงพอใจต่อกระบวนการของศาลปกครอง ถือได้ว่าเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสิทธิ์ในการ
โต้แย้งข้อเท็จจริงต่าง ๆ
(2) ด้วยมีหลายกรณี ที่ประชาชนสามารถฟ้องคดีปกครองได้โดยการ
แนะนำของเจ้าหน้าที่ของศาลปกครอง จนประชาชนบางคนมีความเชี่ยวชาญในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ลักษณะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าพนักงานคดีปกครองสามารถให้คำแนะนำได้ดีมาก ประชาชนสามารถเรียนรู้
ได้โดยง่าย ประกอบกับกระบวนการของศาลปกครองไม่มีความยุ่งยาก ทำให้ประชาชนสามารถมาใช้บริการที่
ศาลปกครองได้ บ่งบอกถึงความสามารถของประชาชนที่จะพึ่งพาศาลปกครองได้เป็นอย่างดี การให้บริการ
ประชาชนในการเขียนคำร้องในการให้คำปรึกษา จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ เป็นการเปิดโอกาสให้กับคนที่
ไม่รู้ไม่เข้าใจสามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่ในสำนักงานของศาลได้ง่ายขึ้น
(3) หน่ ว ยงานและประชาชนสามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารได้ เป็ น อย่ า งดี
จากประสบการณ์ของนิติกรของหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้รับมอบในการแก้ต่างคดีให้กับทางหน่วยงาน เห็นว่าในส่วน
การเข้าถึงการให้บริการศาลปกครองมีความแตกต่างจากศาลยุติธรรมค่อนข้างมาก เพราะว่าศาลปกครองจะมี
กระบวนการขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน สามารถเข้าถึงได้ง่าย ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการปฏิบัติหน้าที่หรือคำสั่งทาง
ปกครองหรือสัญญาทางปกครองก็สามารถเข้าถึงได้
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3.4.2) กลุ่มที่มีความพึงพอใจน้อย
(1) กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มบางส่วนมีความพึงพอใจน้อยต่อการยื่น
เอกสาร โดยเฉพาะงานที่มักเป็นผู้ถูกฟ้อง ที่ต้องแก้ต่างด้วยการรวบรวมเอกสารเพื่อ ใช้ในการต่อสู้หรือยื่น
ต่อศาล แต่พบว่าในบางคดีต้องใช้เอกสารจำนวนมาก ต้องทำสำเนาเอกสารและต้องมีการรับรองเอกสารทำให้
เป็นภาระ โดยเฉพาะในกรณีที่มีผู้ถูกฟ้องหลายคน นอกจากนี้ยังต้องทำสำเนาให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทำให้
เกิดความไม่สะดวกในการใช้บริการหรือการฟ้องเรื่องเดียวกันแต่มีจำนวนผู้ฟ้องจำนวนมาก เช่น อาจารย์
มหาวิทยาลัย 300 คน ฟ้องมหาวิทยาลัยเรื่องเบี้ยฝึกสอนทำให้ต้องใช้เอกสารจำนวนมาก ด้วยเพราะแต่ละคน
มีระยะเวลาในการทำงานต่างกัน ฐานเงินเดือนไม่เหมือนกัน ทำให้ต้องทำเอกสารแยกจากกันเป็น 300 คดี
แต่กรณีดังกล่าวได้มีการถอนฟ้องก่อนเพราะสามารถตกลงกันได้
(2) มีปัญหาเรื่องการส่งเอกสาร ต้องส่งหลายรอบ เป็นเอกสารตัวเดิม
อีกทั้งสำเนาเอกสารที่ใช้มีจำนวนมาก
(3) แม้ว่าการใช้บริการของศาลปกครองจะไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ในปัจจุบัน
ได้ มี ท นายที่ รับ ทำคดีป กครอง โดยเฉพาะการทำคดี ให้ กั บ องค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่น เพื่ อ เรียกเงิน จาก
หน่วยงานราชการ ซึ่งอาจจะกระทบต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในอนาคต
(4) ด้ านการบริก ารข้ อ มู ล ในกลุ่ ม ที่ ยั งไม่ เคยเข้ าสู่ ก ระบวนการของ
ศาลปกครอง แต่เคยใช้ บ ริการการสืบ ค้น คำพิ พ ากษา โดยมี ความเห็ นว่า ศาลปกครองควรปรับ ปรุงข้อมู ล
คำพิพากษา โดยจัดหมวดหมู่ให้ชัดเจน ปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน ประกาศหรือข้อมูล
เกี่ยวกับคดีบริหารงานบุคคลจะไม่ค่อยแพร่หลาย ค้นหาได้ยากหรือไม่มีประสบการณ์ โดยเฉพาะหากเป็น
ประชาชนทั่วไป
(5) ขั้นตอนในการยื่นคำร้องหรือเขียนคำฟ้องค่อนข้างยาก โดยเฉพาะ
สำหรับ ประชาชนที่ ไม่ มี ค วามรู้ ประชาชนไม่ ก ล้ ามาขอคำแนะนำกั บ เจ้ าหน้ าที่ ข องรัฐ เนื่ อ งจากเกรงว่ า
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้คำปฏิเสธและให้คำแนะนำว่าไม่ให้ฟ้อง “ฟ้องไปก็แพ้” ด้วยเพราะนิติกรในหน่วยงาน
มักไม่ต้องการดำเนินงานด้วยขั้นตอนในการฟ้องคดีของศาลปกครองค่อนข้างยุ่งยาก
(6) เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับทำข้อเท็จจริง ศาลได้กำหนดระยะเวลา
ขั้นต้น ไว้ 30 วัน โดยแม้ จะสามารถขยายเวลาได้ แต่เป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ปฏิบัติงาน ต้องไปทำเรื่อง
ขอขยายเวลาต่อผู้บริหาร ผ่านไปยังสำนักงานกฎหมาย สำนักงานเทศกิจ ในส่วนของกรุงเทพมหานครจนไปถึง
อัยการ เป็นการเพิ่มภาระให้ทางเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมเอกสาร
(7) มีอุปสรรคในเรื่องการติดตามคดี ไม่สามารถติดตามคดีได้สะดวก
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3.5) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1) กลุ่มที่มีความพึงพอใจ การเข้าถึงหรือการหาข้อมูลจากศาลปกครอง
สามารถสืบค้นได้จากระบบสารสนเทศ เมื่อต้องปฏิบัติงาน กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้เข้าไปสืบค้นข้อมูล
สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของศาลปกครองได้ สามารถเข้าถึงข้อมูลแนวทางการพิพากษาได้
3.5.2) กลุ่มที่มีความพึงพอใจน้อย
(1) การค้นคำพิพากษามีปัญหา อาทิ มีเลข มีข้อมูลว่าเป็นคำพิพากษา
ที่ ดีมาก แต่เมื่ อเข้าไปค้น ในเว็บ ไซต์ของศาลปรากฏว่าไม่มี หรือศาลไม่ ได้ลงข้อมูลไว้ หรือ ที่ มีเป็ น ฉบั บ ย่อ
ไม่สามารถใช้งานได้ เป็นประเด็นเรื่องการค้นหาคำพิพากษา หรือคำพิพากษาที่ปรากฏในสื่อสามารถนำมาใช้
ได้ แต่เมื่อเข้าไปค้นหาคำพิพากษาจากเว็บไซต์ศาลปกครอง ปรากฏว่าหาไม่ พบ เป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่ง
ทำให้ไม่สามารถนำมาอ้างอิงได้ นอกจากนี้ เนื้อหาบางส่วนสั้นเกิน ไปต้องการฉบับเต็ม หรือกลุ่มผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่มบางคนเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เรื่องคดีปกครอง เนื่องจากหลายหน่วยงานยังขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีป กครอง ทำให้ ใช้บ ริการการสืบค้น ข้อมูลแนวคำพิ พากษาจากเว็บ ไซต์ของ
ศาลปกครอง แต่ กลั บ ไม่ พ บข้ อมู ล จึงมี ข้ อเสนอแนะว่าควรมี ก ารแบ่ งเป็ น หมวดหมู่ ให้ ชัด เจน แยกแต่ล ะ
ประเภท เพื่อที่จะได้มีคำแนะนำให้กับผู้ที่มาปรึกษา บางกลุ่มยังไม่เคยใช้บริการ แต่มีการสืบค้นข้อมูลซึ่งการ
สืบค้นค่อนข้างจะยากและไม่พบข้อมูล หากต้องเอาเลขคดีไปขอคัดถ่ายที่ศาลปกครอง ก็ถือว่าไม่สะดวกในการ
ใช้บริการ แต่หากลงในเว็บไซต์ก็จะมีประโยชน์กับทุกคนมากกว่า
ดั งนั้ น ศาลปกครองควรมี ก ารรวบรวมคำพิ พ ากษาให้ เป็ น หมวดหมู่
แล้ วประชาสั ม พั น ธ์โดยอาจแจ้งมายั งหน่ วยงานอย่างเป็ น ทางการ เพื่ อ ให้ ห น่ วยงานใช้เป็ น แนวทาง เช่ น
กระทรวงมหาดไทยหากมีข้อมูลข่าวสารทางกฎหมายใดจะมีการแจ้งทุกเดือน ซึ่งหน่วยงานจะนำไปใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติ ทำให้คดีขึ้นสู่ศาลลดลง
(2) การคัดคำพิพากษายังคงต้องเดินทางไปขอคัดที่ศาลปกครอง อีกทั้ง
ยังใช้เวลานานและไม่สามารถขอคัดบางส่วนได้ ทำให้สิ้นเปลืองทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ดังนั้นศาลปกครอง
จึงควรมีแอปพลิเคชันที่สามารถคัดคำพิพากษาได้ ทั้งของศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองกลาง ศาลปกครอง
ภูมิภาค รวมถึงคำวินิจฉัยชี้ขาดหรือคำสั่งไม่รับฟ้อง (มีแล้วแต่ไม่ครบถ้วน) โดยให้สามารถคัดถ่ายได้ครบถ้วน
เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐหรือของประชาชน
(3) ศาลปกครองยังไม่มีระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการติดตามคดีจึงมี
ข้อเสนอให้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือขั้นตอนในการติดต่อสื่อสาร เหมือนกับการปฏิบัติงานของงานพัสดุ
ซึ่งมีระบบพัสดุออนไลน์ ที่สามารถติดตามการดำเนินงานได้ตั้ง เริ่มปฏิบัติการจนขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งสามารถ
ติดตามดูขั้นตอนต่าง ๆ ได้ว่าการดำเนินงานอยู่ขั้นตอนใด ใครเป็นผู้ปฏิบัติงาน สามารถมาประยุกต์ใช้กับการ
ติดตามการดำเนินงานของศาลปกครองได้ ประกอบกับประชาชนในปัจจุบันสามารถเข้าถึงระบบออนไลน์
ได้มาก ทุกคนมี โทรศัพ ท์ มื อถือสามารถที่ จะดาวน์ โหลดแอปพลิเคชั นได้ การติดตามความคืบ หน้ าในการ
พิ จารณาคดีควรทำเป็ น ดิจิทั ล ที่ ผู้ ใช้บ ริการสามารถเข้าไปสืบ ค้น ได้ว่า อยู่ในขั้น ตอนใดของศาลปกครอง
เพื่อที่จะได้เตรียมการ
(4) ข้ อ มู ล ขาดความทั น สมั ย แม้ ในเว็ บ ไซต์ จ ะมี ก ารแบ่ ง หมวดหมู่
แบ่งตามหัวเรื่องของข้อมูลซึ่งถือว่าดี แต่เมื่อพิจารณาจากการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยพบว่ายังไม่ทันสมัย
คดีจะมีเลขคดีอยู่แต่ไปค้นหาแล้วไม่พบ ต้องนำเลขคดีไปขอคัดถ่ายที่ศาล แบบนี้ก็จะยากกว่าถ้าลงในเว็บไซต์
ซึ่งจะมีประโยชน์กับทุกคนมากกว่า
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4) ภาพลักษณ์ และแนวทางการปรับปรุงภาพลักษณ์ของศาลปกครอง จากการศึกษา
ภาพลักษณ์และแนวทางการปรับปรุงภาพลักษณ์ของศาลปกครอง ได้ผลการศึกษาดังนี้
4.1) ภาพลักษณ์
4.1.1) เป็นหน่วยงานที่มีความยุติธรรม ภาพลักษณ์ที่ดีของศาลปกครองคือเป็น
หน่วยงานที่ยุติธรรม เป็นหน่วยงานที่ มีการพัฒนาให้เกิดความสะดวกรวดเร็วขึ้น เข้ากับยุคสมัย ดำรงไว้ซึ่ง
ความยุติธรรม
4.1.2) เป็ นศาลที่ช่วยเหลือประชาชน มีการพั ฒ นาเพื่ อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงการฟ้องได้ ฟ้องคดีได้ด้วยตัวเอง (กรุงเทพมหานคร, 6 มกราคม 2565) เป็นที่พึ่งของประชาชนและ
ภาคเอกชนได้ เพราะในแง่การทำธุรกิจ ทำให้ผู้ดำเนินธุรกิจมีความสบายใจด้วยกระบวนการพิจารณาเที่ยงตรง
สามารถที่ จะใช้ ได้ ศาลจึงมี ภ าพลั กษณ์ ข ององค์ กรที่ ส ามารถเป็ น ที่ พึ่ งของทุ ก คนได้ สะท้ อ นให้ เห็ น ความ
ยุติธรรมของศาล
ศาลปกครองมีภาพลักษณ์ของการช่วยเหลือประชาชน โดยกลุ่มผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่มเห็ น ว่า ในการพิ จารณาคดี หากพิ จารณาในมุม ของข้าราชการ ในการฟ้ องหน่ วยงานราชการ
ส่วนใหญ่ หากเป็นกรณีหน่วยงานของรัฐถูกฟ้องคดี ส่วนใหญ่ หน่วยงานจะต้องชดใช้แทบทุกกรณี โดยเห็นว่า
หลักในการพิจารณาคดีของศาลปกครองค่อนข้างกว้าง ค่อนข้างที่จะให้ความช่วยเหลือกับผู้เดือดร้อน
4.1.3) เป็ น ศาลที่ ป ระชาชนเชื่ อ มั่ น ดำรงไว้ ซึ่ ง ความยุ ติ ธ รรม ซึ่ ง จะทำให้
ประชาชนโดยทั่ ว ไปยึ ด ถื อ ตามคำพิ พ ากษาเป็ น ที่ ตั้ ง เป็ น ศาลที่ ดี ยึ ด มั่ น ในความถู ก ต้ อ ง ขั้ น ตอนวิธี ก าร
ที่กฎหมายกำหนดมีความเป็นธรรม มีภาพลักษณ์ที่ดี ยังมีภาพลักษณ์ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อมั่น
ด้วยคำพิ พ ากษาที่ ได้รับ มี ความเป็น เหตุ เป็น ผล ที่ ได้มีการปรับ จากหลักกฎหมายและปรับจากข้อเท็ จจริง
ซึ่งตุลาการศาลปกครองเป็นผู้วินิจฉัยมา ทำให้ยังคงเป็นองค์กรที่ไว้วางใจจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ศาลปกครองมีภาพลักษณ์ ของความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม ด้วยเพราะในส่วนของผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูก
ฟ้ องคดี ไม่ จำเป็ นต้ องมี ความรู้ หรื อมี ทุ นทรัพย์ ไม่ จำเป็ นต้ องจ้ างทนายก็ สามารถเข้ าสู่ กระบวนการยุ ติ ธรรมได้
ดังนั้นจึงถือว่าศาลปกครองเป็นองค์กรที่สามารถสร้างภาพลักษณ์ ของหน่วยงานที่สร้างความยุติธรรมได้เป็น
อย่างดี เป็นองค์กรที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ในเรื่องความยุติธรรมแก่ประชาชนได้ โดยพิจารณาจาก
ผลการพิพากษาจากคดีต่าง ๆ
4.1.4) เป็ น ศาลที่ มี ตุ ล าการที่ มี ค วามรู้ มี ค วามยุ ติ ธรรม โดยภาพลั ก ษณ์ ข อง
ศาลปกครอง ยังเป็นภาพลักษณ์ในเชิงบวกในส่วนของตุลาการซึ่งเป็นผู้มีความรู้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้
สามารถบริหารจัดการด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ได้ เป็นศาลที่สามารถปรับตัวได้รวดเร็ว เพราะกว่าที่จะ
ได้มาซึ่งตุลาการก็ต้องมีการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์สูงกว่าศาลอื่น
4.1.5) เป็นศาลที่มีความทันสมัย ด้วยศาลปกครองเป็นศาลที่เกิดขึ้นใหม่ แนวคิด
บางอย่ างนำมาจากต่ างประเทศ ทำให้ ส ามารถพั ฒ นาได้ ทั น สมั ย เร็วกว่ าศาลอื่ น มี ค วามสะดวกรวดเร็ ว
เป็ นธรรม แต่น่าจะทำให้มี ความเรียบง่ายขึ้นด้วยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึ งแล้วก็สะดวก อาจจะลดขั้นตอน
บางอย่ าง ไม่ ว่าจะเป็ น เรื่อ งของการยื่ น ฟ้ อ ง เรื่อ งการนำส่ งพยานหลั ก ฐานบางอย่ างควรลดลง มี ก ารนำ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้มากขึ้น
4.1.6) เป็นศาลที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย ปัจจุบันศาลปกครองเป็นศาลที่ มีความ
สะดวกในการเข้าถึงโดยเฉพาะการนำอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ โดยควรนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ให้มากขึ้น
4.1.7) เป็นศาลที่มองเห็นประโยชน์ของสาธารณะมากกว่า จากผลการพิจารณา
คดีทั้งศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุด ศาลให้เหตุผลเดียวกันว่า เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์
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4.1.8) เป็นศาลที่มีการพัฒนา มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีพัฒนาการในรูปแบบของ
การอำนวยความยุติธรรมทางด้านคดีปกครองมากขึ้น เรื่อย ๆ เมื่อพิจารณาจากแนวปฏิบัติที่ศาลส่งมาให้
หน่วยงาน (ปีละ 1 เล่ม) ก็ทำให้เห็นว่าศาลได้มีการพัฒนาการ มีการเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดไปในอดีต
4.1.9) เป็นที่พึ่งสุดท้ายของทั้งประชาชนและหน่วยงานที่ต้องการพึ่งการบังคับใช้
ทางกฎหมาย มองศาลเป็ น ที่ พึ่ งในการพิ จารณาตัดสิน ส่วนกระบวนพิ จารณาคดี การตัดสิน คดี ขึ้น อยู่กับ
ข้อเท็จจริง แต่ ควรเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบถึงคดี ที่น่าสนใจว่า มีข้อเท็จจริง อย่างไร มีข้อกฎหมายใด
ให้ประชาชนได้รับทราบ เป็นหน่วยงานที่มี ความน่าเกรงขามแตกต่างจากคดีแพ่ง คดีอาญา โดยยังมองว่า
ศาลปกครองยังเป็นที่พึ่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เนื่องจาก ส่วนมากเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะชนะ เนื่องจากมีความ
เชี่ยวชาญในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4.1.10) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการที่จะดูแลควบคุมการปฏิบัติงานหรือการ
กระทำของหน่วยงานทางการปกครองให้มีความชอบด้วยกฎหมาย เป็นที่พึ่งของประชาชนได้
4.2) การปรับปรุงภาพลักษณ์
4.2.1) ภาพลั กษณ์ ของศาลปกครองที่ ควรปรับ ปรุงมากที่ สุ ดคือ การปรับ ปรุง
ในเรื่องความล่าช้าในการพิจารณาคดี เพราะการรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ฟ้องคดี ข้อจำกัดในการ
ค้ น หาพยานเอกสาร ต้ อ งใช้ เวลา คำพิ พ ากษาของศาลไม่ ค วรนานเกิ น ไป เพราะอาจจะทำให้ เกิ ด ปั ญ หา
ในการบังคับคดี ซึ่งต้องใช้เวลาอีกมากเช่นเดียวกัน ทำให้สัมฤทธิ์ผลของคดีช้า เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นได้
4.2.2) ศาลควรพิ จารณาว่าคำสั่งที่ สั่ งออกไป หน่ วยงานสามารถทำได้ ห รือ ไม่
เนื่ อ งจากเมื่ อ มี ค ำพิ พ ากษาของศาลมาทุ ก คนย่ อ มกั งวลถ้ าไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม แต่ ด้ วยคำพิ พ ากษาที่ ไม่ ชั ด เจน
ทำให้ปฏิบัติได้ยากและไม่มั่นใจว่าจะถูกต้อง สุดท้ายเพื่อทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ในสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ
4.2.3) ปรับปรุงภาพลักษณ์ของตุลาการ ด้วยประสบการณ์ในการทำคดีซึ่งอาจจะ
จำกัดอยู่ในกฎหมายบางประเภท อาจทำให้ตุลาการศาลปกครอง ยังไม่แตกฉานในเรื่องของคดีอื่น มากนัก
แต่เห็นว่าศาลมีความพยายามที่จะพัฒนาตัวเองมากขึ้น ทั้งการสร้างบรรทัดฐานของคำวินิจฉัย ซึ่งในระยะแรก
กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่าเมื่ออ่านคำพิพากษาแล้ว ยังมีความรู้สึกเห็นต่าง แต่ในขณะนี้ได้มีการพัฒนา
มากขึ้น
4.2.4) ในส่วนของประชาชน ศาลปกครองยังมีภาพลักษณ์ว่าศาลอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ
ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกฟ้องหรือเป็นผู้ฟ้อง มีความรู้สึกว่าศาลไม่เข้าข้างประชาชน ดังนั้นความคาดหวังก็
คือภาพลักษณ์ของศาลควรอยู่ฝั่งเดียวกับประชาชน ถ้าต้องติดต่อประสานกับศาลปกครอง ประชาชนจะต้องมี
ความรู้ สึ ก มั่ น ใจว่ า จะได้ รั บ ความยุ ติ ธ รรม อี ก ทั้ งภาพลั ก ษณ์ ข องศาลปกครองอยู่ ในวงแคบ ในส่ ว นของ
ประชาชนส่ ว นใหญ่ ยั ง ไม่ ท ราบ ศาลปกครองควรประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อ ที วี ห รื อ สื่ อ สั ง คมต่ า งๆ
ให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รู้จัก โดยใช้คดีง่ายๆ สื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบ เช่น คดีเกี่ยวกับสุนัขจรจัด
ไปกัดสัตว์เลี้ยงหรือคน
4.2.5) ภาพลักษณ์ของศาลไม่ได้มีลักษณะที่เป็นมิตร ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางผู้ฟ้อง
และผู้ถูกฟ้องก็ตาม การออกมารับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ เป็นการเริ่มต้นที่ดี
4.2.6) แม้ว่าศาลปกครองจะพิจารณาคดีที่ไม่มีความรุนแรงเหมือนกับคดีอาญา
แต่อาจมีบางกรณีที่เมื่อหน่วยงานของรัฐชนะคดี แล้วประชาชนมองว่าไม่เป็นธรรมได้ ศาลควรทำความเข้าใจ
หรือให้ข้อมูลความรู้กับประชาชนในขั้นตอนของการดำเนินการทางศาล

158
4.2.7) พัฒนาภาพลักษณ์ด้านการเข้าถึงของประชาชนด้วยการขยายเขตอำนาจ
ศาลออกไปให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขตรวมถึงพื้นที่ในส่วนภูมิภาค เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ เพราะประชาชนในส่วนภูมิภาคไม่รู้จักศาลปกครอง การประชาสัมพันธ์ว่าศาลมีอำนาจหน้าที่
อย่างไร จะดูแลประชาชนช่วยเหลือประชาชนได้อย่างไร แตกต่างกับศาลยุติธรรมอย่างไรเป็นเรื่องสำคัญ
4.2.8) อย่าให้ผู้ฟ้องหรือผู้ถูกฟ้องเกิดความรู้สึกว่ามีการแทรกแซงจากหน่วยงาน
ใดหรือบุคคลใดในทุกมิติ เพราะหากมีความรู้สึกอย่างนั้นแล้ว ก็จะรู้สึกว่าความยุติธรรมอาจจะไม่เกิด
ความคิ ดเห็ น ต่อปั ญ หาอุป สรรคในการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง การเข้าถึง
การอำนวยความยุติธรรมของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญ หาอุปสรรค
และการปรับตัวของศาลปกครอง โดยเฉพาะในสภาวะที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
1. ปั ญ หาอุ ป สรรคในการอำนวยความยุ ติ ธ รรมทางปกครอง การเข้ า ถึ งการอำนวย
ความยุ ติ ธ รรมของภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ในสั งคม ปั ญ หาอุ ป สรรคในการอำนวยความยุ ติ ธรรมทางปกครอง
การเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม สามารถจำแนกได้เป็นปัญหาโดยตรงที่เกิด
จากศาลปกครองและปัญหาโดยอ้อมที่ไม่ได้เกิดจากศาลปกครอง
1.1 ปัญหาโดยตรง ก่อนหน้านี้คณะผู้วิจัยได้กล่าวถึงปัญหาต่าง ๆ มาบ้างแล้ว โดยเป็น
ปั ญ หาที่ ท ำให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ ศาลปกครองน้ อ ยหรื อ มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การบริ ก ารขอ ง
ศาลปกครองน้อย สำหรับในส่วนนี้ปัญหาโดยตรงที่พบในส่วนของศาลปกครอง ได้แก่
(1) กระบวนการพิจารณามีความล่าช้า ดังที่ปรากฏไปก่อนหน้านี้ ปัญหาอุปสรรค
ในการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ได้แก่ ปัญหาความล่าช้าในการพิจารณาคดี ทำให้ “ความล่าช้า
คือความไม่ยุติธรรม” โดยปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากศาลปกครองมีจำนวนตุลากร และเจ้าหน้าที่น้อย ในขณะ
ที่มีจำนวนคดีมาก ทำให้การพิจารณาของศาลช้า ปัญ หาปริมาณงานเกินกว่าจำนวนพนักงานคดีปกครอง
ศาลปกครอง อาจขาดบุคลากรที่จะทำงานช่วยตุลาการศาลปกครองทำให้คดีล่าช้า ปัญหาภายในกระบวน
พิ จารณาคดีที่ มี การนำเสนอหลั ก ฐานกัน ไปมา กรณี ที่ ตุลาการผู้แถลงคดีที่ รับ คดีตั้งแต่แรกมี การโยกย้าย
เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คดี ล่าช้า เป็นต้น ผลจากความล่าช้าดังกล่าวนอกจากจะกระทบต่อผู้ฟ้องที่ต้องการ
ความเป็นธรรมแล้วยังรวมถึงผู้ถูกฟ้องที่ต้องการแสดงความบริสุทธิ์ ทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ เพิ่ม
เช่น ดอกเบี้ย ค่าเสียโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น ทำให้มีปัญหาเกี่ยวข้องกับอายุความอาจทำให้คดีหมดอายุความ
ส่งผลต่อ การบังคับคดีที่ ทำให้ ต้องล่าช้าออกไปด้วย ทำให้ในบางครั้งผู้ถูกฟ้องอาจจะโยกย้ายทรัพย์สินหนี
ก่อนคดีจบสิ้นหรืออาจตามตัวไม่เจอ ในการฟ้องคดีสัญญาทางปกครอง คดีละเมิด อาทิ มีการติดตามคดีจาก
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินซึ่งต้องตอบคำถามทุกปี อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มบางส่วนเห็นว่า
ในช่วงปีที่ผ่านมามีความรวดเร็วในการพิจารณาคดีมากขึ้น
(2) ปัญ หาความยุ่งยากในกระบวนการยุติธรรม อาทิ การต่อสู้คดีต้องใช้ เอกสาร
ที่ต้องมีการรับรองจำนวนมากทำให้เกิดภาระต่อผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะในกรณีที่มีผู้ถูกฟ้องหลายคน
(3) ปัญ หาการปฏิบัติตามการพิจารณาคดี เนื่องจากคำพิพากษาบางกรณี อาจไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือยากที่จะแก้ไขได้ อาทิ กรณีของการฟ้องด้วยเพราะการออกใบอนุญาตให้สร้าง
อาคารไม่มีรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกอบก่อนที่ใบอนุญาต เมื่อเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครอง
ผลการพิจารณาของศาลชั้นต้นมีการวินิจฉัยออกมาให้อาคารที่ สร้างต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ประกอบ ทำให้ เกิ ด ปั ญ หาว่า ได้ มี ก ารสร้างอาคารไปแล้ว แต่ รายงานสิ่ งแวดล้ อ มเพิ่ ง ทำประกอบในการ
ขออนุญาต ทำให้ในทางปฏิบัตไิ ม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
4) ปัญหาในการเข้าถึงศาลบางศาล เช่น ศาลปกครองยะลา ที่ตั้ง
ของศาลค่อนข้างที่ตั้งอยู่นอกเมือง “ค่อนข้างไกล” อาจส่งผลต่อการเข้าถึงของประชาชน ประชาชนค่อนข้าง
เข้าถึงยาก ทำให้ไม่มีหน่วยงานที่จะแนะนำประชาชน อีกทั้งยังไม่มีหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลหรือมีสาขา
ย่อยที่จะมาแนะนำให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชน โดยเฉพาะจังหวัดอื่น ๆ ที่ไม่มีศาลปกครองอยู่ในพื้นที่
อาทิ ปัตตานีหรือนราธิวาส ประชาชนจะยิ่งขาดความรู้
1.2 ปัญหาโดยอ้อม
(1) ปัญหาการกระผิดในคดีปกครองมีการเชื่อมโยงกับบุคคลหลายบุคคล หน่วยงาน
หลากหลายหน่วยงาน บางส่วนเป็นปัญหาจากต้นสังกัด อาทิ หน่วยงานที่ออกระเบียบมา ทำให้เกิดกรณีของ
การฟ้องร้องจำนวนมาก เป็นคดีซ้ำ ๆ
(2) หน่ วยงานไม่ มี บุ ค ลากรที่ เป็ น นิ ติ ก ร ทำให้ เกิ ด ความล่าช้าในการทำคดี ไม่ รู้
กฎหมาย ทำให้มีปัญหาในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
(3) ปั ญ หาเรื่อ งความรู้ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บ ศาลปกครอง โดยหน่ วยงานภาครัฐ
บางส่วนไม่มีความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มบางคนเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ
เรื่องคดีปกครอง เนื่องจากหลายหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครอง ทำให้ใช้บริการการ
สืบค้นข้อมูลแนวคำพิพากษาจากเว็บไซต์ของศาลปกครอง แต่เกิดปัญหาในการสืบค้นข้อมูล จึงมีข้อเสนอแนะ
ว่าควรมีการแบ่งเป็นหมวดหมูใ่ ห้ชัดเจน แยกแต่ละประเภท เพื่อจะได้มีคำแนะนำให้กับผู้ที่มาปรึกษา
(4) เจ้าหน้าที่ของรัฐยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในการบังคับคดีปกครองโดยเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม้ว่าจะมีนิติกร
(5) ปั ญ หาการมาผิดศาลทำให้ ไม่ได้รับความเป็ นธรรม เนื่ องจากประชาชนหรือ
หน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจ ทำให้ ในบางคดี หากประชาชนร้องเรียนผ่านหน่วยงานอื่นอาจจะได้รับความ
เป็น ธรรมมากกว่า รวดเร็วกว่าการฟ้ องกับศาลปกครอง อาทิ กรณี ของการฟ้ องสำนักงานที่ดิน ที่เกิดจาก
ความผิด ของเจ้าหน้ าที่ ที่ ออกใบแทนไปโดยไม่ ได้ ตรวจสอบว่า มี ก ารอายัด มี การออกโฉนดไปทั บ สถานที่
ที่ ข ายทอดตลาด สำนั ก งานที่ ดิ น ได้ แ นะนำให้ ป ระชาชนผู้ ฟ้ อ งฟ้ อ งในประเด็ น ของการครอบครองดี ก ว่ า
ฟ้ อ งศาลปกครอง เพราะคำวิ นิ จ ฉั ย ค่ อ นข้ า งจะชั ด เจน แต่ ผู้ ฟ้ อ งตั ด สิ น ใจฟ้ อ งศาลปกครองในลั ก ษณะ
ที่ เจ้าหน้ าที่ รัฐ ออกคำสั่ งมิ ชอบ โดยเขียนคำฟ้ องส่ งไปทางไปรษณี ย์ซึ่ งศาลปกครองก็ ได้รับ คำฟ้ อง ทำให้
กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่าเป็นการฟ้องผิดศาลทำให้เสียเวลา
(6) เจ้าหน้าที่ ของหน่ วยงานผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเองมีการเคลื่อนย้ายบ่อยครั้ง
บางคดีศาลยังพิจารณาไม่เสร็จสิ้น ทำให้เอกสารบางส่วนสูญ หาย เจ้าหน้าที่ ที่ดำเนินงานต่อทำงานยากขึ้น
ทำให้ส่งผลต่อกระบวนการยุติธรรม
(7) การบังคับใช้กฎหมายของบุคลากร ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ บางครั้งต้องสนอง
นโยบายของผู้บริหาร เช่น การขุดลอกคลองต่างๆ ที่ต้องมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ด้วยต้องตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริหารทำให้เกิดข้อผิดพลาด หรือการขอใช้ที่ดิน ขอถอนสภาพ ขอเปลี่ยนแปลงสภาพ
ที่สาธารณะมักมีกระบวนการยุ่งยาก แต่ผู้บริหารต้องการพัฒนาพื้นที่ เมื่อนำพื้นที่ไปพัฒนาแล้วก็ทำให้เกิด
ความผิด
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(8) ด้วยงานหลายอย่างมุ่งมาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นด่านหน้าที่ต้องทำงานหลากหลาย ทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อม การก่อสร้าง ฯลฯ มาลงที่ท้องถิ่น ทำให้
ท้องถิ่นมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่จะทำให้เกิดคดีปกครองขึ้นสู่ศาลปกครอง
(9) พื้ น ที่ ที่ มี บ ริ บ ทความเป็ น เมื อ งสู ง อาทิ เชี ย งใหม่ ปั ญ หาในคดี ป กครองมั ก
เกี่ยวข้องกับกฎหมายควบคุมอาคารในส่วนของการออกคำสั่งอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ซึ่ง จะเกี่ยวของ
กั บ การหมดอายุ ข องผั งเมื อ ง การทำประเมิ น ผลกระทบทางด้ านสิ่ งแวดล้ อ ม เกิ ด ปั ญ หาการตี ค วามของ
หน่วยงานท้องถิ่นในการออกใบอนุญาตจนทำให้เกิดความผิดพลาดจึงเป็นที่มาของคดีความ จากการที่ กลุ่ม
นักวิชาการอาจจะเป็น NGOs ได้ยื่นฟ้องต่อศาลในประเด็นที่ว่ามีการออกใบอนุญาตโดยไม่ชอบ
(10) เนื่องจากคดีป กครองบางคดี บางส่วนเป็ นปัญ หาจากการออกระเบียบของ
ต้นสังกัด ทำให้เกิดกรณีของการฟ้องร้องจำนวนมาก ทำให้มีคดีขึ้นสู่ศาลจำนวนมาก ดังนั้นหากศาลปกครอง
สามารถที่จะประสานงานกับหน่วยงานดังกล่าวได้ ก็จะสามารถลดจำนวนคดีที่ขึ้นสู่ศาลได้
2. แนวทางหรื อ วิ ธี ก ารแก้ ไขปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคต่ า งๆ หรื อ แนวทางการพั ฒ นา
การดำเนินงานของศาลปกครอง
2.1 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและกระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครองพื้นฐานให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และตรงกลุ่มเป้าหมาย
(1) การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนหรือหน่วยงาน ควรแยกตามคุณลักษณะ
ของแต่ละกลุ่ม อาทิ กลุ่มปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจมีการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวคดีปกครอง
แนวปฏิบัติ หรืออื่น ๆ ที่ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรรู้ หรือควรอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารท้ องถิ่น
เนื่ อ งจากยั งขาดความรู้ เพราะส่ ว นใหญ่ ผู้ บ ริ ห ารจะไม่ ค่ อ ยมี ค วามรู้ เรื่ อ งนี้ เท่ า กั บ นิ ติ ก ร รวมถึ งปั จ จุ บั น
ประชาชนยังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้ ศาลปกครองควรมีโครงการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเจ้าหน้าที่จะสามารถให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ได้ โดยเฉพาะในส่วนของประชาชน
เพื่ อ เป็ น การสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนต่ อ ศาลปกครองจึ งควรพั ฒ นาให้ ป ระชาชนมี องค์ ค วามรู้
ทั้ งลั ก ษณะของคดี ป กครองส่ วนใหญ่ เป็ น คดี ที่ เกี่ ยวกั บ หน่ วยงานทางปกครอง ออกคำสั่ ง ออกกฎต่ าง ๆ
การละเมิ ด หรือ การใช้ อ ำนาจทางปกครองที่ เป็ น การละเมิ ด ต่ อ ประชาชน ถ้ าต้ อ งการฟ้ อ งจะไปฟ้ อ งที่ ใด
มีขั้นตอนในการพิจารณาคดี ขั้นตอนในการฟ้องคดี อย่างไร นำเสนอให้ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้ อำนาจ
ของศาลปกครอง วิธีการทำงานของศาลปกครองที่จะพิจารณาคดีของศาล เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
ในประชาชนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่เป็นชาวบ้านทั่วไป เพราะจะขาดองค์ความรู้เหล่านี้ ทำให้
ต้องไปขอคำแนะนำหรือปรึกษาจากหน่วยงานใกล้ตั ว อย่างเช่น องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ซึ่งบางครั้ง
เจ้าหน้าที่ก็ไม่เข้าใจ ไม่มีองค์ความรู้ที่ดีเกี่ยวกับศาลปกครอง การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความรู้เกี่ยวกับ
ศาลปกครองจึงมีความจำเป็น
ตั ว อย่ า งกรณี ข องวิ ธี ก ารพิ จ ารณาคดี ศาลปกครองจะใช้ ร ะบบไต่ ส วน
ศาลมีอำนาจในการเสาะหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานด้วยศาลเอง ซึ่งจะมีขั้นตอนที่ศาลให้คู่กรณีชี้แจง
ข้อเท็จจริงมาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเรียกมาให้ถ้อยคำ ซึ่งหากคู่กรณีขาดความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงาน
ของศาลก็จะเข้าไม่ถึง การส่งเสริมให้ประชาชนทราบขั้นตอนการทำงานของศาลก็ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับศาลวิธีการหนึ่ง ศาลจึงควรให้ความรู้ทั้งสองฝ่าย ทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนเพราะเจ้าหน้าที่จะ
ช่วยทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาแก่ประชาชน อาทิ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมซึ่งประชาชนนิยมมาปรึกษา เจ้าหน้าที่
จะช่วยให้ข้อมูล อธิบายให้ประชาชนเข้าใจได้
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รวมถึ งกลุ่ ม เด็ ก และเยาวชนหรื อ คนรุ่น ใหม่ ที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ ศาลต่ างๆ
ในประเทศไทยลดน้อยลง ดังนั้นจึงควรสร้างความรับรู้ในคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับกระบวนการหรือการพิจารณาของ
ศาลปกครอง ให้ เขาได้รับรู้ถึงกระบวนการถึงแนวทางต่าง ๆ ของศาล เพราะความรับรู้ที่ ได้รับอาจไม่ตรง
หรือไม่เป็นข้อเท็จจริงก็ทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อน อาจใช้เทคโนโลยีที่เข้าถึงได้รวดเร็ว ศาลปกครองอาจจะมีการ
สร้างความรับรู้ในเรื่องของการเข้าถึง ในส่วนนี้ เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่เชื่อมั่นต่อศาลปกครอง ต้องแสดงให้เห็นถึง
ความพยายามที่ ศ าลจะแสวงหาข้ อ เท็ จ จริง ต้ อ งเปิ ด เผยข้ อ เท็ จ จริงว่า เป็ น การทำตามระเบี ย บกฎหมาย
ในขั้นตอนใด แบบใด รวมถึงควรที่จะประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ เขตอำนาจของศาลปกครองว่าแตกต่างจาก
ศาลอื่นอย่างไร
(2) การอบรมให้ ค วามรู้ แ ยกตามเนื้ อ หา ด้ ว ยเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ยั งขาดความรู้
ความเข้าใจ ในการบังคับคดีปกครองโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม้ว่าจะมีนิติกร รวมทั้งหน่วยงาน
อื่น ๆ จึงควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว ควรมีโครงการที่จะให้ความรู้แก่บุคลากรทุกด้าน และ
สามารถแนะนำคนอื่นได้ แม้จะไม่ได้ทำหน้าที่นั้น ๆ โดยตรง หรือผู้บริหารท้องถิ่น ด้วยเป็นผู้ที่ต้องควบคุมดูแล
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน รวมถึงเพื่อให้การตัดสินใจบริหารพื้นที่เป็นไปอย่างถูกต้อง ในขณะ
ที่ในปัจจุบันผู้บริหารท้องถิ่นมีความรู้ด้านนี้ค่อนข้างน้อย
(3) การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการช่ ว ยเหลื อ ด้ า นกฎหมายปกครอง
ด้วยบางหน่วยงาน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางท้องถิ่นไม่มีนิติกร ศาลปกครองจึงควรส่งเสริม
ให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ความรู้และช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว โดยอาจเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันหรือสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดที่จะอบรมให้ความรู้หรือเป็นพี่เลี้ยงแก่องค์กร
ปกครองส่วนถิ่นนั้น ๆ
(4) ศาลปกครองควรทำคำอธิบายที่สั้น ๆ เข้าใจง่ายในสื่อทุกประเภท ทั้งสื่อทางทีวี
หรือมัลติมีเดียต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รู้ถึงอำนาจ สิทธิ ที่จะไปฟ้องศาลปกครอง เนื่องจากประชาชนหรือ
เจ้าหน้าที่มีจำนวนมากที่ไม่ทราบ หากไม่ได้ทำงานด้านนี้โดยตรง เป็นสื่อสั้นๆ เข้าใจง่าย จำลองสถานการณ์
การพิพากษาต่าง ๆ ระหว่างรัฐกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือรัฐกับหน่วยงานเอกชน เป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับ
ประชาชนได้ รับ ทราบถึงอำนาจหน้ าที่ ของศาล หรือควรมี การประชาสั มพั น ธ์ให้ ค วามรู้ แ ก่ เจ้าหน้ าที่ และ
ประชาชนทั่วไป ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร อาจทำแอปลิเคชันของศาลปกครองเพื่อให้
ความรู้ ขั้ น ตอนระเบี ย บกฎหมาย วิธี ก ารหรื อ มี ส ายด่ ว นให้ ค ำปรึ ก ษา หรือ ประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ านช่ อ งทาง
การสื่อสารของหน่วยงานอื่น ๆ อาทิ ทางสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครมีแอปพลิเคชั น ให้ป ระชาชน
แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ศาลปกครองสามารถใช้กลไกในส่วนนี้ได้
นอกจากนี้ยังปรากฏว่ามีการฟ้องผิดศาล สะท้อนให้เห็นว่าการประชาสัมพันธ์
ยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ เมื่อฟ้องผิดศาลสิ่งที่ตามมาคือความล่าช้า การเสียโอกาส จะทำอย่างไรที่จะแปลภาษา
กฎหมายให้เป็นภาษาชาวบ้าน ให้ประชาชนได้ทราบ
(5) ควรส่งเสริมให้เกิดการไกล่เกลี่ยหรือชี้แจงทำความเข้าใจ โดยเฉพาะในคดีเล็ก ๆ
เพื่อลดคดีขึ้นสู่ศาลปกครอง หรือควรมีห้องไกล่เกลี่ยก่อนมีคดีขึ้นสู่ศาล คล้ายกับศาลแพ่ง ซึ่งจะมีห้องไกล่เกลี่ย
และมีผู้พิพากษาเป็นองค์คณะสำหรับไกล่เกลี่ย ซึ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มมักเข้าไปใช้บริการเพื่อ ให้มีการ
ไกล่ เกลี่ ย ก่อ น โดยเฉพาะในประเด็ น เรื่อ งค่ าเสี ยหาย การตกลงต่ าง ๆ เพื่ อ ลดความตึ งเครียด ในขณะที่
ศาลปกครองขาดการคุยกัน เพราะหากมีระบบไกล่เกลี่ยขึ้นมาก่อนที่จะขึ้น สู่ชั้นศาล ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ช่วยลด
ความตึงเครียด ทำให้ท ราบปัญ หาและสามารถช่วยแก้ ไขปั ญ หาได้ หรืออาจเป็ นศูนย์ไกล่เกลี่ย เนื่องจาก
มีบางหน่วยงานที่เริ่มมีการทำงานร่วมกัน อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับศาลจังหวัด โดยศาลจังหวัดได้ตั้ง
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ศูนย์ไกล่เกลี่ยขึ้นมาที่เทศบาล หากมีการดำเนินคดีแพ่งก็จะมีผู้พิพากษาศาลจังหวัดสมทบเข้าไกล่เกลี่ย แล้วทำ
MOU กัน หากกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง MOU ก็สามารถใช้เป็นสภาพบังคับของศาลได้โดยไม่ต้อง
สื บ ต่ อ ในส่ ว นของศาลปกครองก็ ค วรมี ก ารดำเนิ น การในลั ก ษณะเดี ย วกั น โดยเห็ น ว่ า สามารถมาตั้ ง ได้
ที่หน่วยงานราชการ เป็นการลดขั้นตอนได้มาก
ดังนั้นหากผู้ฟ้องหรือผู้ถูกฟ้องได้นั่งคุยกัน ด้วยกระบวนการไกล่เกลี่ยก็จะทำให้
ลดจำนวนคดีลงจำนวนมาก ซึ่งก็เป็นผลดีโดยเฉพาะเมื่อศาลปกครองเป็นผู้ไกล่เกลี่ย ในเบื้องต้นทำให้เกิดการ
ยอมรับเพราะว่ามีคนกลางที่มีคุณวุฒิย่างน้อยผู้ฟ้องกับผู้ถูกฟ้องก็จะได้นั่งคุยกัน
(6) ความล่าช้าของคดีอาจแก้ไขปัญ หาได้โดยการแยกคดี ด้วยแต่ละคดีมีความ
ซับซ้อนไม่เหมือนกัน คดีที่มีความซับซ้อนมากอาจให้เวลาในการพิจารณานาน ด้วยข้อเท็จจริงมีมาก ส่วนใน
บางคดีมีความซับซ้อนน้อย บางคดีศาลปกครองได้มีแนววินิจฉัยมาแล้วก็สามารถใช้เวลาในการพิจารณาน้อยลง
เช่ น การบริหารงานบุ คคล หรือควรปรับปรุงให้ กระบวนการให้ เกิดความรวดเร็ว ระยะเวลาในการฟ้ องคดี
การทำคำให้ ก าร คั ด ค้ านคำให้ ก าร การทำคำให้ ก ารเพิ่ ม เติ ม ทางผู้ ฟ้ อ งหรือ ผู้ ถู ก ฟ้ อ งทำตามระยะเวลา
ที่กฎหมายกำหนด ตามที่ ศาลกำหนด แม้จะมีการขอเปลี่ยนแปลงเวลาบ้าง เมื่อ ศาลสรุปยุติการแสวงหา
ข้อเท็จจริงแล้วกว่าจะได้พิจารณาคดีครั้งแรกใช้เวลานาน การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาคดีอาจทำให้
การดำเนินคดีเร็ว แต่อาจต้องระวังเรื่องผลเสีย ในเรื่องของความละเอียดในการพิจารณาคดี เพราะการเร่งรัด
คดีอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม
(7) จากปัญ หาการใช้เอกสารในกระบวนการยุติธรรมมาก จึงมีข้อเสนอแนะให้
ศาลปกครองสามารถให้ใช้ระบบสแกนเอกสารทดแทนการทำสำเนา โดยให้มีการรับรองเพียงครั้งเดียว อาทิ
รับรองว่าเอกสารที่ส่งไปมีกี่หน้า เพื่อลดภาระในเรื่องของการรับรองเอกสาร ผู้ใช้บริการสามารถยื่นเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดจำนวนเอกสารที่เป็นกระดาษ
(8) คดีที่มีลักษณะเหมือนกัน ควรมีการตัดสินคดีไปในแนวทางเดียวกัน
(9) ใช้ เทคโนโลยี ในการให้ บ ริ ก ารมากขึ้ น อาทิ ด้ ว ยในปั จ จุ บั น บางศาล เช่ น
ศาลแรงงานในกระบวนการไกล่เกลี่ยเป็นการไกล่เกลี่ยโดยใช้ระบบออนไลน์ ด้วยเพราะลูกจ้างไม่ได้อยู่ในพื้นที่
ประกอบกับศาลแรงงานเป็นศาลภาคดูแลหลายจังหวัด จึงใช้กระบวนการออนไลน์เป็นหลัก ยกเว้นกรณีที่มี
การสื บ พยานที่ ต้ อ งใช้ เอกสารจำนวนมากจึ งจะนั ด ไปที่ ศ าล ส่ วนกระบวนการอื่ น ๆ เช่ น การทำสั ญ ญา
ประนีประนอมยอมความ ศาลอนุญ าตให้ใช้การลงนามผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทำให้สะดวกต่ อคู่ความ
เอกสารสามารถส่งผ่านทางไลน์ให้ศาลตรวจสอบได้ หากเอกสารใดใช้ไม่ได้ก็สามารถให้ส่งฉบับจริงมาอีกครั้ง
เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการได้ง่ายขึ้น ศาลปกครองอาจใช้วิธีการดังกล่าวได้
2.2 การพัฒนากลไก หรือเครื่องมือในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวสาร
ด้านกระบวนการยุติธรรมหรือคดีทางปกครอง
(1) ความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมหรือคดีปกครอง
มักมาจากประสบการณ์ในการฟ้องคดี อาทิ มีประชาชนบางคนที่มีการฟ้องร้องคดีปกครองเป็นประจำ ทั้งคดี
ปกติและคดีสิ่งแวดล้อม ด้วยอยู่ในชุมชน เมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ก็จะรวบรวมข้อมูลและฟ้องศาลปกครอง
แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้จบทางด้านกฎหมาย แต่เมื่อฟ้องคดีไปหลายครั้ง ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ทั้งการ
แก้คำฟ้อง การชี้แจงเพิ่ม เติม สามารถอ่านคำพิพากษาแล้ว เข้าใจกระบวนการ จุดแข็งต่างๆ สามารถอ้าง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกฎหมายและ ใช้เป็นประเด็นในการฟ้องและมักจะชนะคดี ดังนั้นหากศาลปกครองสามารถ
ที่ จ ะฝึ ก ประสบการณ์ โดยตรงกั บ ประชาชนได้ ในลั ก ษณะนี้ ก็ จ ะสามารถทำให้ ป ระชาชนมี ค วามเข้ า ใจ
กระบวนการยุติธรรมหรือคดีทางปกครองมากยิ่งขึ้น
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(2) การใช้ ห น่ ว ยงานอื่ น ๆ เป็ น กลไกในการให้ ค วามรู้ อาทิ สภาทนายความ
เป็นอีกหนึ่งกลไกในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองให้ประชาชน อาทิ การเตรียมพร้อมในการไปศาล
การพิ จ ารณาดำเนิ น คดี ในศาลปกครอง นิ ติ ก รของหน่ ว ยงานโดยเฉพาะหน่ ว ยงานขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีบทบาทสำคัญในการเป็นที่ปรึกษาหรือช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรของรัฐ โดยมักจะมาขอ
คำปรึกษาจากนิติกร ซึ่งจะให้คำปรึกษาในกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ บางหน่วยงานนิติกรได้ทำเป็น Guild
line เพื่ อ อำนวยความสะดวกให้ บุ ค ลากร นิ ติ ก รของหน่ ว ยงานจึ ง เป็ น กลไกสำคั ญ ที่ ช่ ว ยศาลปกครอง
ในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองแก่ประชาชนได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยมีส่วนอย่างมากในการ
ให้ความรู้แก่เยาวชน โดยอาจทำ MOU ร่วมกัน เพื่อให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ไปฝึกงาน โดยจะมีพนักงาน
คดีปกครองหนึ่งคนต่อนักศึกษาหนึ่งคนในการฝึกงาน หรือในกระบวนพิจารณาคดี นักศึกษาสามารถเข้าไปฟัง
กระบวนพิจารณาคดีได้ ทำให้นักศึกษาเข้าใจขั้นตอนกระบวนการในการดำเนินการพิจารณาคดีทางปกครอง
(3) การพั ฒ นากลไกการไกล่ เกลี่ ย ก่ อ นมี ค ดี เข้ า สู่ ศ าลปกครอง เช่ น องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการไกล่เกลี่ยเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชน ด้วยเมื่อ เกิด
ปัญหาขึ้นมาส่วนใหญ่คนที่เข้ามาหาท้องถิ่น ดังนั้นหากท้องถิ่นสามารถรับฟังปัญหา เข้าใจปัญหา สามารถ
พูดคุยกันได้ ก็จะไม่มีคดีขึ้นสู่ศาล ซึ่งตอนนี้ในบางพื้นที่พบว่า ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ความรู้
เกี่ยวกับศาลปกครอง ด้วยในชุมชนเองมีศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างกรณีต่าง ๆ ด้วยกัน ถ้าไกล่เกลี่ยกันได้
ก็ จ ะไม่ ต้ อ งเป็ น ภาระของศาล นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารอบรมต่ า ง ๆ ซึ่ ง จะมี ตั ว แทนของชุ ม ชนเข้ า ไปอบรม
กระบวนการเกี่ยวกับการฟ้องร้อง กระบวนการเกี่ยวกับการไต่สวนต่าง ๆ แล้วตัวแทนจะมาเล่าให้ชุมชนฟัง
ศูนย์ไกล่เกลี่ยจะเป็นที่ปรึกษาในการต่อสู้คดี แม้แต่กรุงเทพมหานครเคยจะทำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามเขต
ต่าง ๆ แต่เมื่อมาศึกษากฎหมายแล้ว ไม่สามารถตั้งศูนย์ได้ ทำให้เรื่องเงียบหายไป ในส่วนของภูมิภาคระดับ
อำเภอมี ศู น ย์ ไ กล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าททางแพ่ ง และคดี ที่ เ ป็ น คดี เ กี่ ย วกั บ ครอบครั ว มี ขั้ น ตอนที่ ชั ด เจน
มีคณะกรรมการไกล่เกลี่ย มีค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ส่วนศูนย์ไกล่เกลี่ยคดี ปกครองเขตหรือ
อำเภอยังไม่มี ซึ่งถ้าเกิดขึ้นได้ก็จะเป็นประโยชน์ในส่วนของประชาชนและของศาลทำให้สามารถสกัดคดีขึ้นสู่
ศาลปกครองได้ ทำให้ ตุ ล าการมี ค ดี น้ อ ยลง ความล่ าช้ าในการอำนวยความยุ ติ ธรรมจะลดลงนอกจากนี้
ศาลปกครองสามารถใช้กลไกที่มีอยู่ในแต่ละจังหวัด เพื่อให้ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับข่าวสารด้านกระบวนการ
ยุติธรรมหรือคดีทางปกครอง อาทิ การประสานงานกับศูนย์ดำรงธรรมเพื่อชี้แนะแนวทางการปฏิบัติราชการ
แก่ประชาชน การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเบื้องต้น เพื่อทำให้ไม่ต้องมีคดีขึ้นสู่ศาลปกครองซึ่งอาจใช้เวลา
ยาวนาน การไกล่เกลี่ยในบางจังหวัด เช่น ยะลา ศูนย์ดำรงธรรมจะมีบทบาทหลัก การรับเรื่องร้องเรียน ถ้าเป็น
เรื่องของการบริหารงานบุคคล หรือกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็จะเข้ามาร้องเรียน
ด้ วยตนเองที่ ศู น ย์ ด ำรงธรรม หากเรื่อ งใดที่ ส ามารถพู ด กั น ได้ ทางศู น ย์ ด ำรงธรรมก็ จะแจ้ งประสานไปยั ง
หน่วยงาน บางเรื่องสามารถเข้าไปชี้แจงทำความเข้าใจกัน ได้ ก็จะไม่มีการร้องเรียนกันต่อ ไม่มีคดีกันต่อ ทั้งนี้
คดีปกครองที่สามารถไกล่เกลี่ยได้ในปัจจุบันมีแค่ 4 รายการ ควรเพิ่มเติมรายการอื่น และควรเพิ่มเติมในเรื่อง
ระยะเวลาในการไกล่เกลี่ยครั้งแรก จากไม่เกิน 90 วัน เป็น 60 วัน หรือ 45 วัน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้น
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3. การปรับตัวในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะในสภาวะที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อยกระดับคุณภาพการดำเนินงานและการให้บริการแก่ประชาชน ด้วยการ
ดำเนินงานในปัจจุบัน ศาลปกครองสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ดีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มมีความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ
เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
3.1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้วยกระบวนการอำนวยความยุติธรรม
ของศาลปกครองส่วนใหญ่ มีความสอดคล้องกับ สภาวะที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการฟ้อง การทำคำให้การ การรวบรวมหลักฐานต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเอกสาร การส่ง
เอกสาร การพิจารณาคดี ฯลฯ อีกทั้งยังเป็นกระบวนการที่เรียบง่าย ไม่ยุ่งยาก ดังนั้นสถานการณ์ปัจจุบันจึงไม่
กระทบต่อกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการของศาลปกครองมากนัก
อย่างไรก็ตามศาลปกครองอาจยกระดับคุณภาพการดำเนินงานและการให้บริการ
มากขึ้น โดยการกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนและเหมาะสม ประชาชนสามารถ
ติดตามกระบวนการทำงานของศาลปกครองในแต่ละขั้นตอนได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ผ่านสื่อออนไลน์
ศาลปกครองสามารถให้บริการแก่ ประชาชนได้อย่างทัน ท่วงทีโดยไม่ต้องรอนานหรือมีระยะเวลาในการรอ
ให้ น้ อ ยที่ สุ ด ลดกระบวนการที่ ต้ อ งใช้ เอกสารที่ เป็ น กระดาษลง โดยหั น มาใช้ ร ะบบการจั ด การเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น พัฒนาศูนย์ประสานงานในระดับจังหวัดสำหรับจังหวัดที่ไม่มีศาลปกครองที่สามารถ
ให้บริการแก่ประชาชนที่ต้องการเดินทางมาใช้บริการในภาวะปกติ โดยศูนย์ ประสานงานดังกล่าวมีสิ่งอำนวย
ความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการ โดยเฉพาะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องมือการสื่อสารต่าง ๆ
3.๒) ด้านบริการต่างๆ เช่น การรับฟ้อง การให้คำปรึกษาคดี เป็นต้น ปัจจุบัน แม้จะ
อยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ แต่กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มก็เห็นว่าศาลปกครอง
ยังสามารถคงไว้ซึ่งคุณภาพในการให้บริการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงการใช้บริการได้ง่าย มีขั้นตอนที่ดี ประชาชน
สามารถที่จะฟ้องได้สะดวก หน่วยงานต่างๆ สามารถที่จะประสานข้อมูลต่างๆ กับศาลปกครองได้โดยสะดวก
อย่างไรก็ตามควรมีการปรับปรุงการให้บริการในบางเรื่อง เพื่อเป็นการยกระดับ
คุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้น อาทิ ลดเอกสารที่เป็นกระดาษที่ ใช้ในการดำเนินคดี การรับรองเอกสารผ่าน
ระบบดิจิทัล การจัดส่ งเอกสารต่างๆ ในการดำเนิน คดีผ่านระบบจัดการเอกสารออนไลน์ เพื่ อให้ บุคคลที่
เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาใช้ได้อย่างปลอดภัยซึ่งจะก่อให้เกิดความสะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติด เชื้ อไวรัส โคโรนาฯ นอกจากนี้ ยั งรวมถึ งการพั ฒ นาระบบข้อ มู ลคำพิ พ ากษาต่างๆ ที่ ให้
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านอุปกรณ์ การสื่อสารต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงของการทำงาน จากที่บ้าน
(Work from home) การมีระบบการติดตามคดีที่ทำให้สามารถติดตามคดีได้สะดวก เป็นต้น
3.๓) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ทั้งนี้ในสภาวะที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 แม้ จะทำให้ การให้บ ริการโดยตรงผ่านเจ้าหน้าที่ จ ะมีจำนวนน้อยลดลง แต่ เจ้าหน้าที่ ก็ได้
เพิ่มการให้บริการในส่วนของการบริการทางอ้อมมากขึ้น โดยเฉพาะการให้บริการทางโทรศัพท์และทางสื่อ
ออนไลน์ต่างๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสามารถให้บริการได้ เป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่มี ทักษะในการให้บริการ
มีจิตบริการ สามารถสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ได้
อย่ า งไรก็ ต าม มี ข้ อ เสนอแนะว่ า ด้ ว ยสถานการณ์ นี้ จ ะยั ง คงอยู่ ต่ อ ไปและ
อาจเกิดขึ้น ได้อีกในอนาคต ดังนั้นศาลปกครองจึง เตรียมความพร้อมบุคลากร โดยควรอบรมให้ความรู้และ
พัฒ นาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ แก่บุคลากรมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดรับการพัฒ นาด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของศาลปกครองในอนาคต
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3.๔) ด้ า นช่ อ งทางการสื่ อ สาร ด้ ว ยในปั จ จุ บั น ศาลปกครองมี ช่ อ งทางการสื่ อ สาร
ที่หลากหลายดีอยู่แล้ว ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางการสื่อสารดังกล่าวได้โดยง่าย การประสานงานต่างๆ
สามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ โดยเฉพาะในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ
กลุ่มเป้าหมายไม่จำเป็นต้องไปถึงศาล สามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้
อย่างไรก็ตามสิ่งที่ควรดำเนินการโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนาฯ ก็ คื อ การใช้ ช่ อ งทางเหล่ า นั้ น ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้ อ งกั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย เนื่ อ งจาก
กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมีการเข้าถึงช่องทางดังกล่าวแตกต่างกัน เช่ น ประชาชนในเขตเมืองสามารถเข้าถึง
ช่องทางการสื่อการทางออนไลน์ได้โดยสะดวก ในขณะที่ในชนบทการเข้าถึงช่องทางดังกล่าวอาจทำได้ยาก
โดยเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองควรจะให้คำแนะนำต่างๆ แก่ประชาชนมากขึ้น
นอกจากนี้ ศ าลปกครองยั งควรมี ก ารพั ฒ นาระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต่ า งๆ เข้ า มา
ให้บริการเพิ่ม ก็อาจจะช่วยบริการแก่ประชาชนและหน่วยงานที่อยู่ห่างไกลซึ่งน่าที่จะสามารถแก้ปัญหาในเรื่อง
ของการเดินทางที่ จะต้องเดินทางระยะไกล ๆ ได้ โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาฯ
ที่ทำให้ยิ่งเกิดข้อจำกัดในการเดินทางมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มยังเห็นว่า ในช่วงของการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาฯ ศาลปกครองควรเพิ่มความถี่ในการสื่อสารกับหน่วยงานและประชาชน
ให้มากขึ้น ผ่านทางสื่อต่างๆ ที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มคน เช่น หากเป็นหน่วยงานราชการสื่อสารผ่านโดยตรง
มาที่ต้นสังกัดของหน่วยงานนั้น ๆ เพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้กับบุคลากร หากเป็นประชาชนอาจอาศัยกลไก
ในพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น
3.๕) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว แม้ในปัจจุบันศาลปกครอง
จะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการใช้บริการบ้างแล้ว แต่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนาฯ หรือเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้น ศาลปกครองควรมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศดั ง ต่ อ ไปนี้ (๑) ระบบจั ด การเอกสารออนไลน์ เพื่ อ ลดการใช้ เอกสารที่ เป็ น กระดาษและ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพในการใช้ งานข้ อ มู ล เอกสารสำหรับ บุ ค ลที่ ห ลากหลายมากยิ่งขึ้ น (๒) ควรนำเอาระบบ
e-Certificate สำหรับ ออกหนั งสื อรับรองและสำเนาเอกสารที่ ต้องรับ รองทางอิเล็กทรอนิ กส์ มาใช้ เพื่ อให้
เอกสารที่ เป็ น หลั ก ฐานต่ างๆ ที่ เข้ ามาสู่ ก ระบวนการยุ ติ ธรรม เป็ น เอกสารที่ มี ค วามน่ าเชื่ อ เพื่ อ ใช้ ในการ
ดำเนินคดี (๓) พัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานฐานข้อมูล คำพิพากษาต่างๆ เช่น มีการจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่
ตามความต้ อ งการของผู้ ใช้ งาน มี ข้ อ มู ล ทั้ งฉบั บ เต็ ม และฉบั บ ย่อ ข้ อ มู ล มี ค วามทั น สมั ย มี ค วามครบถ้ วน
(๔) พัฒนาระบบการให้บริการบางระบบให้อยู่ในรูปของดิจิทัล ได้แก่ การคัดคำพิพากษาเพื่อลดการเดินทาง
ไปขอคัดที่ ศาลปกครองโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาฯ ที่ ท ำเกิดข้อจำกัดในการ
เดิ น ทาง การพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ ช่ ว ยในการติ ด ตามคดี เช่ น การประยุ ก ต์ ร ะบบพั ส ดุ อ อนไลน์
ที่สามารถติดตามการดำเนินงานได้ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการจนขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งสามารถติดตามดูขั้นตอนต่าง ๆ
ได้ ว่าการดำเนิ น งานอยู่ขั้น ตอนใด ใครเป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติงาน มาประยุกต์ ใช้กับ การติด ตามการดำเนิ น งานของ
ศาลปกครอง และ (๕) การให้ความสำคัญกับ ความปลอดภัยของฐานข้อมูล (Database Security) โดยการ
ดูแลจัดการรักษาข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์พร้อมสำหรับผู้ที่มีสิทธิในการใช้ข้อมูล สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ
ป้องกันผู้ไม่มีสิทธิเข้าใช้หรือแก้ไขข้อมูล อันจะก่อให้เกิดผลเสียกับระบบฐานข้อมูล
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ความคาดหวังต่อการดำเนินงานของศาลปกครอง และข้อเสนอแนะอื่น ๆ
จากการศึ ก ษาความคาดหวั ง ต่ อ การดำเนิ น งานของศาลปกครอง คณะผู้ วิ จั ย สามารถจำแนก
ความคาดหวังของกลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มต่างๆ ตามช่วงระยะเวลาได้ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.75 ความคาดหวังของกลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มจำแนกตามกลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มและตามระยะเวลา
ระยะ
ระยะสั้น
ด้านความยุติธรรม
และการเข้าถึง
ความยุติธรรม

ด้านการให้บริการ

กลุ่มตัวแทนเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานทางปกครอง

หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม

สถาบันการศึกษาที่มีการเปิด
การเรียนการสอนในคณะและ
สาขาด้านนิติศาสตร์

กลุ่มผู้นำเอกชนหรือ
ภาคธุรกิจ

• คาดหวังว่าศาลปกครองจะ
สามารถเข้าถึงประชาชนให้
ได้มากที่สุด โดยเฉพาะ
ในชุมชน

• คาดหวังว่าศาลปกครอง
จะทำให้ผทู้ ี่เข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม
ต้องได้รับความเป็นธรรม
• คาดหวังว่าศาลปกครอง
สามารถทำให้ประชาชน
เกิดความรู้สึกมั่นใจว่าจะ
ได้รับความยุติธรรมจากการ
เข้ามาใช้บริการ

-

• คาดหวังว่าศาลปกครอง
จะพัฒนาให้ประชาชนทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงความยุติธรรม
ได้มากยิ่งขึ้น

• คาดหวังว่าศาลปกครองจะ • คาดหวังว่าศาลปกครอง
• คาดหวังว่าศาลปกครองจะ
สามารถให้บริการเชิงรุก
จะลดความเป็นแบบแผนลง
ยังคงให้สถาบันการศึกษา
โดยการเข้าถึงประชาชนหรือ
ลดขั้นตอนต่างๆ ในการเข้า
ได้เข้าศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานระดับต่างๆ ในทุก
รับบริการให้น้อยลง เพื่อให้
ศาลปกครอง
ระดับ
ประชาชนสามารถเข้าถึง
กระบวนการได้อย่างสะดวก
• คาดหวังว่าศาลปกครอง
และรวดเร็ว
จะเข้ามามีความใกล้ชิดกับ
หน่วยงานราชการให้มาก
• คาดหวังว่าศาลปกครอง
ยิ่งขึ้น เพื่อที่จะให้คำแนะนำ
จะยังคงรักษาคุณภาพ
คำปรึกษาอะไรต่างๆ ทั้งใน
การให้บริการ โดยเฉพาะ
เรื่องก่อนที่จะเป็นคดีหรือ
ในเรื่องการเข้าถึง ด้วยการ
หลังเป็นคดี
เข้าถึงศาลปกครองทำได้
โดยง่าย ทั้งการส่งเอกสาร

• คาดหวังว่าศาลปกครองจะ
ให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่ว่า
จะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนหรือ
ประชาชน

องค์กรพัฒนาเอกชน
(NGOs) หรือตัวแทน
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ

ผู้ที่ไม่เคยใช้บริการ
ของศาลปกครอง

• คาดหวังว่าศาลปกครอง • คาดหวังว่าศาลปกครอง
จะมีความใกล้ชิดกับ
จะเป็นหน่วยงาน
ภาคประชาชนมาก
ด้านความยุติธรรม
ยิ่งขึ้น
ที่ประชาชนและ
• คาดหวังว่าศาลปกครอง
หน่วยงานต่างๆ สามารถ
จะมีความใกล้ชิดกับ
ติดต่อเข้าถึงได้ง่าย
หน่วยงานของรัฐมาก
• คาดหวังว่าประชาชน
ขึ้น แม้จะไม่ได้เป็น
ผู้ใช้บริการ
ทุกคนสามารถเข้าถึง
ศาลปกครองได้ เนื่องจาก
ยังมีบางชุมชนยังไม่
สามารถเข้าถึงได้
• คาดหวังว่าศาลปกครอง • คาดหวังว่าศาลปกครอง
จะให้ความสำคัญกับ
จะมีการให้บริการเชิงรุก
ความแตกต่างของ
เช่น การจัดทำโครงการ
คุณลักษณะผู้ใช้บริการ
ศาลปกครองเคลือ่ นที่
ว่ามีความแตกต่างกัน เช่น
เพื่อออกไปให้บริการ
ภาครัฐ ภาคเอกชน
การอบรม
ประชาชน ดังนั้นรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์
การให้บริการจึงควรมี
เชิงรุกในชุมชน
ความแตกต่างกัน

168
ระยะ
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หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม

• คาดหวังว่าศาลปกครองจะมี
การปรับปรุงกระบวนการ
โดยเฉพาะในเรื่องของ
เอกสาร เนื่องจากผู้ใช้บริการ
ต้องทำสำเนาเอกสาร
ที่จะต้องยื่นต่อศาลปกครอง
มีจำนวนมาก ในขณะที่
บางคดี เช่น คดีด้าน
สิ่งแวดล้อมผู้ฟ้องคดี
เป็นประชาชนที่มารวมตัวกัน
จำนวนมาก หน่วยงานก็ต้อง
สำเนาเอกสารตามจำนวนคน
ทำให้ต้องใช้เอกสารมากทำ
ให้เกิดภาระแก่นิติกร
• คาดหวังว่าศาลปกครอง
จะพัฒนาพนักงานคดี
ปกครองให้มีความรู้
ในการดำเนินคดีมากขึ้น
ทั้งความรู้เชิงทฤษฎีและ
ความรู้ในเชิงปฏิบัติ ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายเฉพาะบาง
เรื่อง อาทิ พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน
กฎหมายที่เกี่ยวกับท้องถิ่น
ซึ่งมีจำนวนมาก
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
เป็นต้น

การทำเอกสาร การชี้แจง
ข้อเท็จจริง การโต้แย้ง
ส่วนประชาชนก็สามารถ
เข้าถึงได้ง่ายด้วยจดหมาย
เพียงฉบับเดียว แม้จะเขียน
ด้วยลายมือ ศาลก็สามารถ
รับฟ้องได้ นับว่าเป็นข้อดี
ที่ควรรักษาไว้

สถาบันการศึกษาที่มีการเปิด
การเรียนการสอนในคณะและ
สาขาด้านนิติศาสตร์

กลุ่มผู้นำเอกชนหรือ
ภาคธุรกิจ

องค์กรพัฒนาเอกชน
(NGOs) หรือตัวแทน
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ

ผู้ที่ไม่เคยใช้บริการ
ของศาลปกครอง
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หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม

ด้านการให้ความรู้

• คาดหวังว่าศาลปกครอง
จะแบ่งประเภทของการให้
ความรู้ตามลักษณะของ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน
• คาดหวังว่าศาลปกครอง
จะเพิ่มความถี่ในการ
ฝึกอบรมให้มากขึ้น
• คาดหวังว่าศาลปกครองจะมี
การอบรมให้ความรู้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นประจำทุกปี
• คาดหวังว่าศาลปกครองจะจัด
อบรมในลักษณะของการเจาะลึก
เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น คดี
สิ่งแวดล้อม โดยควรเพิ่ม
รายละเอียดที่เจาะลึกมากขึ้น
ด้วยบุคลากรอาจจะรู้
รายละเอียดหลัก ต่าง ๆ เพียง
ผิวเผิน หากมีการอบรมเพิ่มเติม
ก็จะทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูล
เชิงลึกได้มากขึ้น หรือแยกเป็น
คดี เป็นเรื่องๆ
• คาดหวังว่า จากปัญหา
ในการบังคับคดี ในระยะสั้น
ศาลปกครองควรมีวิธีการ
ที่จะให้ความรู้แก่ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถ
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการ

• คาดหวังว่าศาลปกครอง
จะมุ่งเน้นการให้ความรู้แก่
ประชาชน เนื่องจาก
ประชาชนยังมีความรู้น้อย
• คาดหวังว่าศาลปกครอง
ควรจัดทำข้อมูลการฟ้อง
ศาลปกครองให้ชัดเจนและ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้
รับทราบถึงข้อมูลต่างๆ
เพื่อป้องกันการฟ้องผิดศาล
และผู้ใช้บริการจะได้ไม่ต้อง
เสียเวลา
• คาดหวังว่าศาลปกครอง
จะปรับปรุงแหล่งสืบค้น
ข้อมูลของศาลปกครอง
ให้เข้าถึงได้ง่าย การแบ่ง
ประเภทของข้อมูลตามคดี
อาทิ คดีว่าด้วยอาคาร
คดีว่าด้วยกฎหมาย
สาธารณสุข คดีว่าด้วยเหตุ
รำคาญ คดีสิ่งแวดล้อม
• คาดหวังว่าศาลปกครอง
จะให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับศาลปกครอง
มากยิ่งขึ้นและควรทำอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยพบว่า
ประชาชนโดยทั่วไปยังมี
ความรู้สึกเชิงลบต่อศาล

สถาบันการศึกษาที่มีการเปิด
การเรียนการสอนในคณะและ
สาขาด้านนิติศาสตร์
• คาดหวังว่าศาลปกครอง
จะให้ความรู้แก่นักเรียน
นักศึกษามากขึ้น อาจไม่
จำเป็นเฉพาะนักศึกษา
คณะนิติศาสตร์เท่านั้น

กลุ่มผู้นำเอกชนหรือ
ภาคธุรกิจ
• คาดหวังว่าศาลปกครองจะให้
ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง
แก่ภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น
• คาดหวังว่าศาลปกครองจะ
ประสานกับหน่วยงานอื่น
เพื่ออบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนและหน่วยงาน
อาทิ สภาทนายความ
สำนักงานคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย
แก่ประชาชน (สคช.)

องค์กรพัฒนาเอกชน
(NGOs) หรือตัวแทน
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ
• ศาลปกครองควรหา
วิธีการที่จะทำให้
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับศาลปกครอง
อาทิ หากต้องขึ้น
ศาลปกครองต้องทำ
อย่างไร

ผู้ที่ไม่เคยใช้บริการ
ของศาลปกครอง
• ศาลปกครองควรให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานต่างๆ ที่ไม่ได้
มีคดีขึ้นสู่ศาลปกครอง
ด้วย โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่นิติกร
ด้วยเจ้าหน้าที่ในกลุ่มนี้
มีความรู้เกี่ยวกับ
ศาลปกครองค่อนข้าง
น้อย เนื่องจากลักษณะ
ของงานไม่มีคดีขึ้นสู่
ศาลปกครอง ทำให้
รับทราบเพียงว่า
มีศาลปกครองอยู่
ส่วนกระบวนการ
ขั้นตอนต่าง ๆ มีการ
รับรู้ค่อนข้างน้อย
และเห็นว่าเป็นเรื่อง
ไกลตัว
• คาดหวังว่าศาลปกครอง
จะมีการอบรมให้ความรู้
กับประชาชนในพื้นที่
ต่างจังหวัด โดยเน้นที่
ผู้นำชุมชน อาทิ
ผู้ใหญ่บ้าน
ด้วยประชาชน
มีความใกล้ชิดกับ
ผู้ใหญ่บ้าน นอกจากนี้
ผู้ใหญ่บ้านยังมีความรู้
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หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม

บังคับคดีได้ เพราะมี
ไม่ต้องการไปศาล ซึ่งไม่
รายละเอียดจำนวนมาก
เพียงแต่ศาลปกครองเท่านั้น
• คาดหวังว่าศาลปกครอง
• คาดหวังว่าศาลจะมีการ
ควรมีการพัฒนาช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
ในการให้ความรู้สู่ชุมชน
ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่
โดยอาจมีรูปแบบหรือ
ของรัฐให้ได้รับทราบถึง
ลักษณะคล้าย ศูนย์ยุติธรรม
ขอบเขตอำนาจศาล
ชุมชนที่มีการดำเนินการ
เพื่อป้องกันการฟ้องผิดศาล
อยู่ โดยมีลักษณะเป็นเหมือน
เพื่อให้ผู้ใช้บริการไม่ต้อง
เครือข่ายซึ่งลงสู่ชุมชน
เสียเวลา โดยการสร้าง
ซึ่งเมื่อประชาชนได้รับความรู้
ข้อมูลที่ชัดเจน เป็นแนวทาง
แล้วก็สามารถที่จะนำไป
แล้วประชาสัมพันธ์
แก้ไขปัญหาในชุมชนของ
ออกไป ก็สามารถแก้ไข
ตนเองได้ในระดับหนึ่ง
ปัญหาได้
• คาดหวังว่าศาลปกครองจะมีการ
รวบรวมคำพิพากษาให้เป็น
หมวดหมู่สอดคล้องกับ
ความต้องการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้วประชาสัมพันธ์โดยตรงกับ
หน่วยงาน อาทิ แจ้งมายัง
หน่วยงานอย่างเป็นทางการ
เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทาง
เช่น กรณีของกระทรวงมหาดไทย
หากมีข้อมูลข่าวสารทาง
กฎหมายใดจะมีการแจ้งทุก
เดือน ซึง่ หน่วยงานจะนำไปใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ทำให้คดีขึ้นสูศ่ าลลดลง

สถาบันการศึกษาที่มีการเปิด
การเรียนการสอนในคณะและ
สาขาด้านนิติศาสตร์

กลุ่มผู้นำเอกชนหรือ
ภาคธุรกิจ

องค์กรพัฒนาเอกชน
(NGOs) หรือตัวแทน
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ

ผู้ที่ไม่เคยใช้บริการ
ของศาลปกครอง
เบื้องต้นทำให้การอบรม
เป็นไปโดยง่าย
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หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม

• คาดหวังว่าศาลปกครองจะมี • คาดหวังว่าศาลปกครอง
กระบวนการในการคัดสรร
จะเพิ่มจำนวนตุลาการ
ตุลาการศาลปกครองที่ดี
ให้สอดคล้องกับปริมาณคดี
ที่ทำให้ได้ตุลาการที่มีคุณวุฒิ
ที่เข้าสูศ่ าลปกครอง
วัยวุฒแิ ละเป็นผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญทั้งทางกฎหมาย
รัฐศาสตร์และเชี่ยวชาญ
ในระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน มีความรู้ทาง
กฎหมายมหาชน มีความรู้
ในการรวบรวมพยานหลักฐาน
ชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
• คาดหวังว่าในอนาคตการ
คัดเลือกตุลาการ
ศาลปกครองจะกลับมาสู่
แนวทางเดิมก็คือการคัดเลือก
ตุลาการจากหลากหลาย
สาขาอาชีพ เนื่องจาก
ข้อพิพาททางมหาชนต้องใช้
ความเชี่ยวชาญ ซึ่งมักต้อง
เป็นผูท้ ี่ทำงานในองค์กรนั้น ๆ
• คาดหวังว่าศาลปกครองจะใช้
วิธีการสรรหาตุลาการ
จากบุคลากรของหน่วยงาน
ต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องนั้น อาทิ จากนิติกร
ที่เคยทำงานด้านท้องถิ่น
เพราะมีความชำนาญ

สถาบันการศึกษาที่มีการเปิด
การเรียนการสอนในคณะและ
สาขาด้านนิติศาสตร์

กลุ่มผู้นำเอกชนหรือ
ภาคธุรกิจ

องค์กรพัฒนาเอกชน
(NGOs) หรือตัวแทน
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ

ผู้ที่ไม่เคยใช้บริการ
ของศาลปกครอง

-

-

-

-
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สถาบันการศึกษาที่มีการเปิด
การเรียนการสอนในคณะและ
สาขาด้านนิติศาสตร์

เมื่อเข้าไปทำสำนวนจะทำให้
เกิดความรวดเร็ว
• คาดหวังว่าคำพิพากษาของ
ตุลาการศาลปกครองจะมี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
สามารถปฏิบัติและเยียวยา
ได้ตามคำพิพากษา
• คาดหวังว่าศาลปกครอง
• คาดหวังว่าศาลปกครองจะมี • คาดหวังว่าศาลปกครอง
จะช่วยลดความเดือดร้อน
การพัฒนาภาพลักษณ์ของ
จะให้ความสำคัญกับการ
ให้กับคู่กรณีทุกฝ่าย ไม่ว่า
ศาลว่าอยู่ฝั่งเดียวกับ
สร้างความเชื่อมั่นแก่เด็ก
จะเป็นประชาชน หน่วยงาน
ประชาชน
เยาวชนให้มากขึ้น
ของรัฐ โดยสามารถเข้าถึง
ด้วยในปัจจุบันเด็กและ
• คาดหวังว่าศาลปกครอง
ความยุติธรรมได้อย่าง
เยาวชนขาดความเชื่อมั่น
จะช่วยลดความเดือดร้อน
เท่าเทียมกันทั้งสองฝ่าย
ต่อศาล เช่น ต้องแสดง
ให้กับคู่กรณีทุกฝ่าย ไม่วา่
ทั้งฝ่ายที่ชนะคดีและที่แพ้คดี
ให้เห็นที่มาของตุลาการ
จะเป็นประชาชน หน่วยงาน
ให้ชัดเจนว่ามีที่มาอย่างไร
ของรัฐ โดยสามารถเข้าถึง
แสดงให้เห็นถึงความ
ความยุติธรรมได้อย่าง
หลากหลายของ
เท่าเทียมกันทั้งสองฝ่าย
ตุลาการ แสดงให้เห็น
ทั้งฝ่ายที่ชนะคดีและ
กระบวนการกลั่นกรอง
ที่แพ้คดี
ก็อาจจะทำให้ความเชื่อมั่น
ของเด็กและเยาวชน
มีมากขึ้น

กลุ่มผู้นำเอกชนหรือ
ภาคธุรกิจ

องค์กรพัฒนาเอกชน
(NGOs) หรือตัวแทน
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ

ผู้ที่ไม่เคยใช้บริการ
ของศาลปกครอง

-

• คาดหวังว่า ในกรณีที่
ผู้ฟ้องแพ้คดีแต่ได้
รับความเสียหาย หรือ
ความเดือดร้อนสาธารณะ
ซึ่งเป็นความเสียหาย
ในวงกว้าง ควรจะมี
มาตรการอื่น
นอกเหนือจากในคำตัดสิน
ของศาลควรมีการเยียวยา
แก้ไข

-
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กลุ่มตัวแทนเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานทางปกครอง

หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม

สถาบันการศึกษาที่มีการเปิด
การเรียนการสอนในคณะและ
สาขาด้านนิติศาสตร์
-

ด้านการพิจารณา
คดี

• ด้วยการทำผิดของหน่วยงาน • คาดหวังว่าศาลปกครอง
โดยเฉพาะองค์กรปกครอง
จะกำหนดระยะเวลา
ส่วนท้องถิ่น จะมีหลาย
ในการพิจารณาคดีที่
หน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง
ชัดเจนหรือเวลาที่แน่นอน
ดังนั้นจึงคาดหวังว่า
เช่น กรณีที่ไม่มีความ
ศาลปกครองจะมีการไต่สวน
ยุ่งยากใช้เวลา 1-2 ปี
หน่วยงานอื่น ๆ
แล้วแต่ดุลพินิจของศาล
ประกอบด้วยเพื่อให้
ในคดีทยี่ ุ่งยากก็อาจจะใช้
หน่วยงานที่ถูกฟ้องได้รับ
เวลาไม่เกิน 5 ปี เป็นต้น
ความยุติธรรมมากยิ่งขึ้น

ด้านการให้บริการ

• คาดหวังว่าศาลปกครองจะ • คาดหวังว่าศาลปกครอง
• คาดหวังว่าศาลปกครอง
แก้ไขปัญหาความล่าช้า
จะปรับปรุงในเรื่องของ
จะยังคงสนับสนุนและให้
ในการพิจารณาคดี
ระยะเวลาในการดำเนินงาน
ความรูแ้ ก่นักศึกษา
โดยในเบื้องต้นศาลปกครอง
ในบางขัน้ ตอน อาทิ คดีที่
เหมือนทีเ่ คยดำเนินการ
ควรกลับมาพิจารณาว่า
รื้อฟื้นขึ้นมาพิจารณาใหม่
• คาดหวังว่าศาลปกครอง
มีกระบวนการใดบ้างที่ล่าช้า
ควรมีระยะเวลาทีส่ ั้นลง
จะกลับมาให้ความสำคัญ
แล้วพิจารณาดูความล่าช้า
• คาดหวังว่าศาลปกครอง
กับการจัดค่ายเด็กและเยาวชน
เกิดจากสาเหตุใด เกิดจาก
จะปรับปรุงกระบวนการ
จำนวนของตุลาการ
ดำเนินงานให้มีความรวดเร็ว
ศาลปกครองหรือจำนวน
มากขึ้น
บุคลากรของศาลปกครอง
ที่มีน้อย และจะแก้ไขอย่างไร

กลุ่มผู้นำเอกชนหรือ
ภาคธุรกิจ
-

• คาดหวังว่าศาลปกครองจะ
ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน
ให้มีความรวดเร็วมากขึ้น

องค์กรพัฒนาเอกชน
(NGOs) หรือตัวแทน
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ
• คาดหวังว่าในการพิจารณา
ของศาลปกครอง ศาลควร
เข้ามาดูบริบทของพืน้ ที่
ประกอบการวินิจฉัย หรือ
ควรต้องมีการไต่สวนหรือ
รับฟังเพิ่มเติมซึง่ จะทำให้
กระบวนพิจารณาคดีดีขึ้น
โดยเฉพาะด้านสิง่ แวดล้อม
เพราะหากพิจารณาเฉพาะ
เอกสารเพียงอย่างเดียว
อาจไม่สามารถครอบคลุม
สภาพปัญหาในพื้นทีไ่ ด้
ทั้งหมด ด้วยบริบทของ
พื้นที่กับปัญหาที่เกิดขึ้น
แต่ละแห่งแตกต่างกันไป

ผู้ที่ไม่เคยใช้บริการ
ของศาลปกครอง

• คาดหวังว่าศาลปกครอง
จะปรับปรุงกระบวนการ
ดำเนินงานให้มีความ
รวดเร็วมากขึ้น

• คาดหวังว่าศาลปกครอง
จะมีการพัฒนาระบบ
ข้อมูลแนวคำพิพากษา
ของศาลให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
แม้จะไม่ได้ใช้บริการ
โดยตรง แต่ได้ใช้ข้อมูล
แนวคำพากษาดังกล่าว

-

174
ระยะ

กลุ่มตัวแทนเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานทางปกครอง

•

•

•

•

สามารถเพิ่มจำนวนบุคลากร
ได้หรือไม่ เช่น การรับจาก
หน่วยงานอื่น
คาดหวังว่าศาลปกครองจะมี
การรวมคดีที่เหมือนกันไว้
ด้วยกัน คล้ายแบบคดีแพ่ง
เช่น จากผู้ฟ้อง 20 คน 20
คดี มาเป็น 1 คดี เพื่อให้
สะดวกในการดำเนินงาน
การดำเนินงานรวดเร็วขึ้น
มีจำนวนคดีขึ้นสู่ศาลลดลง
คาดหวังว่าศาลปกครองจะ
ปรับปรุงกระบวนการ
ดำเนินงานให้มีความรวดเร็ว
มากขึ้น
คาดหวังว่าศาลปกครองจะ
พัฒนามาตรฐานการ
ให้บริการที่เท่าเทียมกันของ
เจ้าหน้าที่ในแต่ละศาล
คาดหวังว่าศาลปกครองจะ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
ช่วยในการติดตามคดี อาทิ
แอปพลิเคชันเพื่อให้สามารถ
ติดตามการดำเนินงานได้
ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการจน
ขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งสามารถ
ติดตามดูขั้นตอนต่างๆ ได้ว่า
การดำเนินงานอยู่ขั้นตอนใด
ใครเป็นผู้ปฏิบัติงาน

หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม
• คาดหวังว่าศาลปกครองจะมี
การพัฒนาแอปพลิเคชันที่
สามารถคัดคำพิพากษาได้
ทั้งของศาลปกครองสูงสุด
ศาลปกครองกลาง และ
ศาลปกครองภูมิภาค รวมถึง
คำวินิจฉัยชี้ขาดหรือคำสั่ง
ไม่รับฟ้องซึ่งมีอยูแ่ ต่ไม่
ครบถ้วน โดยให้สามารถ
คัดถ่ายได้ครบถ้วน เพื่อที่จะ
ได้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐหรือของประชาชน

สถาบันการศึกษาที่มีการเปิด
การเรียนการสอนในคณะและ
สาขาด้านนิติศาสตร์

กลุ่มผู้นำเอกชนหรือ
ภาคธุรกิจ

องค์กรพัฒนาเอกชน
(NGOs) หรือตัวแทน
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ

ผู้ที่ไม่เคยใช้บริการ
ของศาลปกครอง
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ด้าน
การไกล่เกลี่ยคดี

กลุ่มตัวแทนเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานทางปกครอง
• คาดหวังว่าศาลปกครองจะ
นำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ใน
การให้บริการมากขึ้น
• คาดหวังว่าศาลปกครองจะ
พัฒนาระบบการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทก่อนเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม เพื่อให้
ข้อพิพาทต่างๆ ไม่ต้องขึ้นศาล
• คาดหวังว่าศาลปกครองจะ
ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นๆ ในการ
พัฒนาระบบการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท เพื่อลดจำนวนคดี
ที่จะขึ้นสู่ศาล
• คาดหวังว่าศาลปกครอง
จะการอบรมให้ความรู้
ในเรื่องการไกล่เกลี่ยแก่
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วยเพราะ
เห็นว่าการไกล่เกลี่ยน่าที่จะ
ช่วยลดปริมาณคดีที่ขึ้นสู่
ศาลปกครองได้ แต่ด้วยการ
ไกล่เกลี่ยจำเป็นที่จะต้องมี
การฝึกฝน เพราะผู้ไกล่เกลี่ย
อาจมีปัญหาในการไกล่เกลี่ย
อาทิ เทคนิคการพูด
ซึ่งผู้ไกล่เกลี่ยอาจกลายมา
เป็นผู้สร้างความขัดแย้งได้

หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม

สถาบันการศึกษาที่มีการเปิด
การเรียนการสอนในคณะและ
สาขาด้านนิติศาสตร์

กลุ่มผู้นำเอกชนหรือ
ภาคธุรกิจ

องค์กรพัฒนาเอกชน
(NGOs) หรือตัวแทน
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ

ผู้ที่ไม่เคยใช้บริการ
ของศาลปกครอง

• คาดหวังว่าศาลปกครองจะ
พัฒนาระบบการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทก่อนเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม
เพื่อให้ข้อพิพาทต่างๆ
ไม่ต้องขึ้นศาล

-

• คาดหวังว่าศาลปกครองจะ
พัฒนาระบบการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทก่อนเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม เพื่อให้ข้อพิพาทต่างๆ
ไม่ต้องขึ้นศาล

-

• คาดหวังว่าศาลปกครอง
จะพัฒนาระบบการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ก่อนเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม เพื่อให้ข้อ
พิพาทต่างๆ ไม่ต้อง
ขึ้นศาล
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ด้านการบังคับคดี

กลุ่มตัวแทนเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานทางปกครอง
• คาดหวังว่าศาลปกครองจะ
พัฒนาองค์กรเครือข่ายต่างๆ
ในจังหวัด อาทิ
ศูนย์ดำรงธรรม
ศูนย์ร้องเรียน ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน เป็นต้น ให้มีความ
เข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือ
และเป็นกลไกในการ
ไกล่เกลี่ยก่อนมีคดีขึ้นสู่
ศาลปกครอง
• คาดหวังว่าศาลปกครองจะมี
หน่วยงานที่มาช่วยในการ
บังคับคดี ด้วยตั้งแต่
มีพระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ออกมา ทำให้เกิด
ปัญหาต่อการบังคับคดีซึ่งยัง
ขาดการเติมเต็มองค์ความรู้
หรือการช่วยเหลือในส่วนนี้
ดังนั้นหากมีหน่วยงานที่จะ
มารับหน้าที่นี้ไปดำเนินการ
ได้ ก็น่าจะเป็นประโยชน์
• คาดหวังว่าศาลปกครองจะมี
การปรับปรุงการบังคับคดี
เพื่อสามารถบังคับคดีได้
อย่างรวดเร็ว มีเจ้าหน้าที่
หรือหน่วยงานสนับสนุน
ในการช่วยในการบังคับคดี
ให้ลุล่วงไปได้ ด้วยเพราะ

หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม

สถาบันการศึกษาที่มีการเปิด
การเรียนการสอนในคณะและ
สาขาด้านนิติศาสตร์

กลุ่มผู้นำเอกชนหรือ
ภาคธุรกิจ

องค์กรพัฒนาเอกชน
(NGOs) หรือตัวแทน
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ

ผู้ที่ไม่เคยใช้บริการ
ของศาลปกครอง

• คาดหวังว่าศาลปกครอง
จะมีการประสานงานกับ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การบังคับคดี อาทิ
กรมบังคับคดีหรือ
หน่วยงานอื่นๆ เพื่อสร้าง
เครือข่ายวิทยากรสำหรับ
ช่วยอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากร อาทิ
การขายทอดตลาด

-

-

-

-
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ด้านการพัฒนา
แนวปฏิบัติ

กลุ่มตัวแทนเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานทางปกครอง

หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม

หน่วยงานยังขาดความรู้
ขาดศักยภาพ หากมีการ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของ
ศาลเองมาช่วยบังคับคดี
ศาลปกครองก็จะดีมากยิ่งขึ้น
• คาดหวังว่าศาลปกครอง
จะจัดการอบรมให้ความรู้
ด้านการบังคับคดี โดยเน้น
การปฏิบัติ การพาไปดู
กรณีศึกษา เช่น การขาย
ทอดทรัพย์ เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรมได้ความรู้จริงๆ
• คาดหวังว่าศาลปกครองจะ
จัดให้มีเจ้าหน้าที่เฉพาะทาง
ในการบังคับคดีเพื่อรองรับ
การบังคับคดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง
• ความคาดหวังว่าเมื่อมี
• ความคาดหวังว่าเมื่อมี
คำพิพากษาของศาลปกครอง
คำพิพากษาของ
สูงสุดออกมา คำพิพากษานั้น
ศาลปกครองสูงสุดออกมา
ควรสามารถนำมาเป็น
คำพิพากษานั้นควรสามารถ
แนวปฏิบัติได้ สามารถเป็น
นำมาเป็นแนวปฏิบตั ไิ ด้
บรรทัดฐานให้หน่วยงานถือ
สามารถเป็นบรรทัดฐาน
ปฏิบัติได้
ให้หน่วยงานถือปฏิบัติได้
• คาดหวังว่าศาลปกครองจะมี
มาตรฐานหรือบรรทัดฐาน
ในการตัดสินคดีของศาล
ให้เป็นบรรทัดฐานหรือ
แนวทางที่เป็นแนวทาง

สถาบันการศึกษาที่มีการเปิด
การเรียนการสอนในคณะและ
สาขาด้านนิติศาสตร์

-

กลุ่มผู้นำเอกชนหรือ
ภาคธุรกิจ

-

องค์กรพัฒนาเอกชน
(NGOs) หรือตัวแทน
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ

-

ผู้ที่ไม่เคยใช้บริการ
ของศาลปกครอง

-
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กลุ่มตัวแทนเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานทางปกครอง

หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม

สถาบันการศึกษาที่มีการเปิด
การเรียนการสอนในคณะและ
สาขาด้านนิติศาสตร์

กลุ่มผู้นำเอกชนหรือ
ภาคธุรกิจ

องค์กรพัฒนาเอกชน
(NGOs) หรือตัวแทน
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ

ผู้ที่ไม่เคยใช้บริการ
ของศาลปกครอง

-

-

-

-

เดียวกัน เนื่องจากมีบางคดี
ที่ข้อเท็จจริงเป็นอย่าง
เดียวกันแต่คำตัดสินออกมา
แตกต่างกัน
ระยะยาว
ด้านตุลาการ

ด้านความยุติธรรม
และการเข้าถึง
ความยุติธรรม

• คาดหวังว่าศาลปกครอง
จะพัฒนากลไกตุลาการ
ศาลปกครอง ด้วยการจัดตั้ง
แผนกคดีพิเศษ เช่นเดียวกับ
ศาลอาญามีแผนกคดีทุจริต
ศาลฎีกามีแผนกคดีอาญา
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
เป็นแผนกคดีพิเศษแยก
ออกมา
• คาดหวังว่าศาลปกครอง
จะทำให้ประชาชนได้รับ
ความยุติธรรม
• คาดหวังว่าศาลปกครอง
จะยังคงดำรงความยุติธรรม
มีความโปร่งใส ยังคงเป็นที่
พึ่งของหน่วยงานของรัฐและ
ทุกภาคส่วนต่อไป
• คาดหวังว่าศาลปกครอง
จะเป็นศาลที่มีตุลาการที่มี
ความรู้ มีความยุติธรรม
เป็นที่พึ่งสุดท้ายของ
หน่วยงาน

-

• คาดหวังว่าองค์กรศาล
• คาดหวังว่าศาลปกครอง
ทั้งศาลปกครอง
จะทำให้ประชาชนได้รับ
ศาลรัฐธรรมนูญ
ความยุตธิ รรม
ศาลยุติธรรม สามารถ
ยืนหยัดในหลักการของ
ตัวเอง ปลอดจากการเมือง
• คาดหวังว่าศาลปกครอง
จะทำให้ประชาชนจะได้รับ
ความยุติธรรม
• คาดหวังว่าศาลปกครอง
จะดำรงภาพลักษณ์ของ
การเป็นหน่วยงานที่มี
ความยุติธรรมไว้ได้

• คาดหวังว่าศาลปกครองจะทำให้ • คาดหวังว่าองค์กรศาล • ประชาชนได้รับ
ประชาชนได้รับความยุติธรรม
ทั้งศาลปกครอง
ความยุติธรรม
ศาลรัฐธรรมนูญ
• คาดหวังว่า ศาลปกครองจะยังคง
• ศาลปกครองยังคงดำรง
ศาลยุตธิ รรม จะสามารถ
ดำรงความยุติธรรม มีความ
ความยุติธรรม
ยืนในหลักการของ
โปร่งใส ยังคงเป็นทีพ่ ึ่งของ
มีความโปร่งใส
ตั
ว
เอง
ปลอดจาก
หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วน
ยังคงเป็นที่พ่งึ ของ
การเมือง
ต่อไป
หน่วยงานของรัฐ
• คาดหวังว่าศาลปกครอง
ทุกภาคส่วนต่อไป
จะเป็นที่พึ่งของ
• คาดหวังว่าศาลปกครอง
ประชาชนที่ได้รับความ
จะดำรงภาพลักษณ์ของ
เดือดร้อนอย่างแท้จริง
การเป็นหน่วยงานที่มี
• คาดหวังว่าศาลปกครอง
ความยุติธรรม
จะดำรงภาพลักษณ์ของ
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กลุ่มตัวแทนเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานทางปกครอง

หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม

สถาบันการศึกษาที่มีการเปิด
การเรียนการสอนในคณะและ
สาขาด้านนิติศาสตร์

กลุ่มผู้นำเอกชนหรือ
ภาคธุรกิจ

ผู้ที่ไม่เคยใช้บริการ
ของศาลปกครอง

-

องค์กรพัฒนาเอกชน
(NGOs) หรือตัวแทน
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ
การเป็นหน่วยงานที่มี
ความยุติธรรม
• คาดหวังว่าศาลปกครอง
จะดำรงภาพลักษณ์ของ
ศาลที่ช่วยเหลือ
ประชาชน เป็นศาล
ที่ประชาชนเชื่อมั่น
ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม
เป็นศาลที่มองเห็น
ประโยชน์ของสาธารณะ
มากกว่า
-

-

-

-

-

• คาดหวังว่าศาลปกครอง
จะเป็นศาลที่มีการพัฒนา
มีความทันสมัย

ด้านการให้บริการ

ด้านการให้ความรู้

• คาดหวังว่าศาลปกครอง
จะขยายเขตอำนาจศาล
ให้ครอบคลุมทุกจังหวัด
• คาดหวังว่าศาลปกครอง
จะสามารถลดระยะเวลา
ในการพิจารณาคดีให้
เร็วขึ้นได้

-

• คาดหวังว่าศาลปกครอง
จะขยายเขตอำนาจศาล
ให้ครอบคลุมทุกจังหวัด
• คาดหวังว่าศาลปกครอง
จะสามารถลดระยะเวลา
ในการพิจารณาคดี
ให้เร็วขึ้นได้
• คาดหวังว่าศาลปกครอง
จะพิจารณาเพิ่มจำนวน
เจ้าหน้าที่เพื่อรองรับกับ
ปริมาณคดีที่มีจำนวน
มากขึ้น
-

• คาดหวังว่าศาลปกครอง
จะยังคงให้ความสำคัญกับ
การให้ความรู้แก่เด็กและ
เยาวชนต่อไป

-

180

บทที่ 5
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 7 ประการ ได้แก่ (1) เพื่อศึกษาระดับความเชื่อมั่นของ
ประชาชนต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธรรมของศาลปกครอง และความเชื่อ มั่ น ต่ อ การอำนวยความยุติ ธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง (๒) เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง
อำนาจศาล และเขตอำนาจศาล รวมทั้งการดำเนิ นงานในมิติต่าง ๆ ของศาลปกครอง (3) เพื่อศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของผู้ที่เคยใช้บริการศาลปกครอง (4) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเชื่อมั่น ความรู้
ความเข้าใจ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง (5) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเชื่อมั่น ความรู้ความเข้าใจ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวย
ความยุติธรรมของศาลปกครอง (6) เพื่อศึกษาความคิดเห็น และความคาดหวังของนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มตัวแทนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม กลุ่มผู้นำเอกชนหรือภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนา
เอกชน (NGOs) ต่อการดำเนินงานของศาลปกครอง และ (7) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะตามหลักการการวิจัย
สถาบัน (Institutional Research) ในการนำผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ประกอบการวางแผน การกำหนดนโยบาย
และแนวทางการบริห ารจัด การ เพื่ อ เพิ่ ม และ/หรือ ธำรงรัก ษาความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนต่ อ การอำนวย
ความยุติธรรมของศาลปกครอง
ทั้ งนี้ ก ารสำรวจครั้งนี้ ใช้ วิธีก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ทั้ งในเชิ งปริม าณและเชิ งคุ ณ ภาพ ทั้ งการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามกลุ่มประชาชนมีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 6,004 คน จำแนก
เป็นกลุ่มประชาชนที่เคยใช้บริการ จำนวน 2,458 คน และกลุ่มประชาชนที่ไม่เคยใช้บริการ จำนวน 3,546 คน
ในส่วนของข้อมูลเชิงคุณภาพนั้น มีผู้ให้สัมภาษณ์ จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ๔ ด้าน
ได้แก่ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านการเมือง ด้านการบริหารงานภาครัฐ และด้านสื่อสารมวลชน
และมีผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จำนวน 205 คน โดยเป็นกลุ่มตัวแทนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทางปกครอง
หน่ ว ยงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรม สถาบั น การศึ ก ษาที่ มี ก ารเปิ ด การเรี ย นการสอนในคณะและสาขา
ด้านนิติศาสตร์ กลุ่มผู้นำเอกชนหรือภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) หรือตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ รวมทั้งผู้ที่ไม่เคยใช้บริการของศาลปกครอง ผลการศึกษาสามารถสรุปและมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
5.1 สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึ ก ษา (1) ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม การรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ
ศาลปกครองและการใช้บริการด้านคดี (2) ความรู้ ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง
อำนาจศาล และเขตอำนาจศาล รวมทั้งการดำเนินงานในมิติต่างๆ ของศาลปกครอง (3) ระดับความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง (4) ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรม
ของศาลปกครอง และความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง (5) ปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์ต่อความเชื่อมั่น ความรู้ความเข้าใจ และความพึงพอใจของประชาชนต่ อการอำนวยความ
ยุติธรรมของศาลปกครอง (6) ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเชื่อมั่น ระดับความรู้ความเข้าใจ และความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง (7) ข้อเสนอแนะและความคาดหวัง
เพื่ อ ปรับ ปรุงการให้ บ ริก ารของศาลปกครอง และ (8) ความคิ ด เห็ น และความคาดหวังของนั ก วิช าการ
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ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มตัวแทนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม กลุ่มผู้นำเอกชนหรือภาคธุรกิจ
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ต่อการดำเนินงานของศาลปกครอง สามารถสรุปได้ดังนี้
5.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครองและ
การใช้บริการด้านคดี
จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถามและการรับ รู้ข้ อ มู ล ข่ าวสารเกี่ ย วกั บ
ศาลปกครองสามารถสรุปได้ว่า
1) คุ ณ ลักษณะทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุป ได้ว่า (1) ในภาพรวมกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 21 - 30 ปี 31 - 40 ปี และ 41 - 50 ปี
ใกล้เคียงกัน โดยกลุ่ ม ตัวอย่างที่ เคยใช้บ ริการศาลปกครองส่วนใหญ่ เป็ นเพศชายมีอายุ 31 - 40 ปี และ
41 - 50 ปี ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วงอายุ
21 – 30 ปี และ 31 - 40 ปี ในสัดส่วนที่ ใกล้เคียงกัน (2) ในภาพรวม กลุ่มเป้าหมายมากกว่าครึ่งหนึ่ง
จบการศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ทั้ ง นี้ ส่ ว นใหญ่ เป็ น ข้ า ราชการ/ลู ก จ้ า ง/พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น สำหรั บ
กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการศาลปกครอง มากกว่าครึ่งหนึ่งจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง
มากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานส่วนท้องถิ่น เช่นเดียวกัน ในส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคย
ใช้บริการ ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงาน
ของรัฐส่วนภูมิภาค (3) ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ศาลปกครองกลาง โดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานครและนนทบุรี เช่นเดียวกันในกลุ่มที่เคยใช้บริการ และส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้บริการ
2) การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สามารถสรุปได้ว่า (1) ในภาพรวมแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ศาลปกครองที่กลุ่มตัวอย่างได้รับมากที่สุดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 3 ลำดับแรก ได้แก่ เว็บไซต์ศาลปกครอง
(www.admincourt.go.th) สื่อสิ่งพิมพ์ของศาลปกครอง และสื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ค ยูทูป ไลน์) สำหรับ
กลุ่มผู้ที่เคยใช้บริการ แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครองที่ผู้ใช้บริการได้รับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
มากที่ สุ ด 3 ลำดั บ แรก ได้ แ ก่ จากเว็ บ ไซต์ ศ าลปกครอง (www.admincourt.go.th) สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ข อง
ศาลปกครองและสื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก ยูทูป ไลน์) เช่นเดียวกัน ส่วนกลุ่มไม่เคยใช้บริการแหล่งข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครองที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครองในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามากที่สุด 3
ลำดั บ แรก ได้ แ ก่ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ (เฟซบุ๊ ค ยู ทู ป ไลน์ ) โทรทั ศ น์ แ ละจากเว็ บ ไซต์ ศ าลปกครอง
(www.admincourt.go.th) (2) ในภาพรวม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งสนใจติ ด ตามหรื อ ต้ อ งการสื บ ค้ น เกี่ ย วกั บ
ศาลปกครองมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ สาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง สรุปผลคดีปกครองที่น่าสนใจ
และผลการพิจารณาพิพากษาคดี สำหรับประเภทของข้อมูลข่าวสารที่กลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มที่เคยใช้บริการและ
กลุ่ม ที่ไม่เคยใช้บริการสนใจติดตามหรือต้องการสืบค้นเกี่ยวกับศาลปกครองมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่
สาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง สรุปผลคดีปกครองที่น่าสนใจ และ ผลการพิจารณาพิพากษาคดี
3) การใช้บริการด้านคดี กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการศาลปกครอง เคยติดต่อศาลปกครอง
กลางมากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการศาลปกครองส่วนใหญ่ ใกล้เคียงกัน ได้แก่ เคยใช้บริการคดี
ในฐานะผู้รับมอบอำนาจ ผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดี โดยประเภทเรื่องที่เป็นคู่กรณีในคดี 3 ลำดับแรก ได้แก่
การละเมิดและรับผิดอย่างอื่น การบริหารงานบุคคล วินัย และการพัสดุ สัญ ญาทางปกครอง ในส่วนของ
ผลการพิจารณาพิพากษาคดีในคดีที่ผ่านมานั้นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างพิจารณาคดี ส่วนใหญ่เคยใช้
บริการอื่นที่ไม่ใช่การฟ้องคดี โดยเฉพาะการขอคัดสำเนา
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5.1.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และเขตอำนาจศาล รวมทั้ง
การดำเนินงานในมิติต่าง ๆ ของศาลปกครอง
จากการประเมินความรู้ความเข้าใจฯ ของกลุ่มตัวอย่าง ทั้งกลุ่มผู้ใช้บริการและกลุ่มผู้ไม่เคยใช้
บริการ โดยวัดใน 5 ด้าน ได้แก่ ได้แก่ ด้านบทบาท ด้านโครงสร้าง ด้านอำนาจศาล ด้านเขตอำนาจศาลและ
ด้านการดำเนินงานในมิติอื่นๆ สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1) ในภาพรวม ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่
(๑) ศาลปกครองมี ห น้ าที่ พิ พ ากษาคดีป กครองและปกป้ อ งคุ้ ม ครองสิ ท ธิแ ละเสรี ภ าพของประชาชนและ
ประโยชน์ ส าธารณะ (2) ศาลปกครองตั ด สิน คดีเกี่ ยวกับ การกระทำละเมิ ด หรือความรับ ผิด อย่างอื่ น ของ
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง
หรือคำสั่งอื่นและ (3) ศาลปกครองใช้วิธีพิจารณาและการสืบพยานหลักฐานในระบบ “ไต่สวน” เพื่อแสวงหา
ข้อเท็จจริง
ส่วนประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงมากที่สุด 3
ลำดับแรก ได้แก่ (๑) ศาลปกครองเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงยุติธรรม (2) ศาลปกครองสูงสุดมีที่
กรุงเทพฯแห่งเดียว สามารถรับฟ้องได้ในคดีที่กฎหมายบัญญัติให้อยู่ในเขตอำนาจและ (3) ศาลปกครองไม่ได้
มีในทุกจังหวัด
ในขณะที่ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างไม่ทราบมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ (1) ศาลปกครองจัดให้
มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองโดยความสมัครใจของคู่กรณี (2) ศาลปกครองสูงสุดมีที่กรุงเทพฯ
แห่ ง เดี ย ว สามารถรั บ ฟ้ อ งได้ ในคดี ที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ให้ อ ยู่ ในเขตอำนาจและ (3) การยื่ น ฟ้ อ งคดี ข อง
ศาลปกครองชั้นต้นให้ยื่นฟ้องต่อศาลที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาหรือที่มูลคดีเกิดขึ้น
2) กลุ่มที่เคยใช้บริการ ประเด็นที่กลุ่มผู้เคยใช้บริการมีความรู้ มีความเข้าใจมากที่สุด 3
ลำดับแรก ได้แก่ (1) ศาลปกครองมีหน้าที่พิพากษาคดีปกครองและปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขอ ง
ประชาชนและประโยชน์สาธารณะ (2) ศาลปกครองตัดสินคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิด
อย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่ง
ทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น และ (3) การยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง ดำเนินการได้หลายวิธี เช่น ยื่นฟ้องด้วย
ตนเอง ยื่นฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-litigation Portal)
ส่ วนประเด็น ที่ ก ลุ่ ม ผู้ เคยใช้ บ ริการมี ค วามรู้ค วามเข้าใจที่ ค ลาดเคลื่ อนไปจากข้อ เท็ จจริง
มากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ (๑) ศาลปกครองเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงยุติ ธรรม (2) ศาลปกครอง
มีหน้าที่วางหลักปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อป้องกันและลดการเกิดคดีปกครองและ (๓) ศาลปกครองสูงสุด
มีที่กรุงเทพฯแห่งเดียว สามารถรับฟ้องได้ในคดีที่กฎหมายบัญญัติให้อยู่ในเขตอำนาจ
สำหรับประเด็นที่กลุ่มผู้เคยใช้บริการไม่ทราบมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ (๑) ศาลปกครอง
จัดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองโดยความสมัครใจของคู่กรณี (2) ศาลปกครองเป็นหน่วยงาน
ที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงยุติธรรมและ (๓) ศาลปกครองสูงสุดมีที่กรุงเทพฯแห่งเดียว สามารถรับฟ้องได้ในคดี
ที่กฎหมายบัญญัติให้อยู่ในเขตอำนาจ
3) กลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการ ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้บริการมีความรู้ มีความเข้าใจ
มากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ (1) ศาลปกครองมีหน้าที่พิพากษาคดีปกครองและปกป้องคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ (2) ศาลปกครองตัดสินคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือ
ความรับ ผิ ด อย่ างอื่ น ของหน่ ว ยงานของรัฐ หรือ เจ้ าหน้ าที่ ข องรัฐ อั น เกิ ด จากการใช้ อ ำนาจตามกฎหมาย
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หรื อ จากกฎ คำสั่ ง ทางปกครอง หรื อ คำสั่ ง อื่ น และ (3) ศาลปกครองมี ห น้ า ที่ ว างหลั ก ปฏิ บั ติ ร าชการ
ทางปกครองเพื่อป้องกันและลดการเกิดคดีปกครอง
ส่วนประเด็น ที่ กลุ่ ม ตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงมากที่สุด
3 ลำดับแรก ได้แก่ (1) ศาลปกครองเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงยุติธรรม (2) ศาลปกครองไม่ได้มีใน
ทุกจังหวัดและ (3) ศาลปกครองสูงสุดมีที่กรุงเทพฯแห่งเดียว สามารถรับฟ้องได้ในคดีที่ กฎหมายบัญญัติให้อยู่
ในเขตอำนาจ
สำหรับประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างไม่ทราบมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ (๑) ศาลปกครองสูงสุด
มีที่กรุงเทพฯแห่งเดียว สามารถรับฟ้องได้ในคดีที่กฎหมายบัญญัติให้อยู่ในเขตอำนาจ (2) ศาลปกครองจัดให้มี
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีป กครองโดยความสมัครใจของคู่กรณี และ (๓) การยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง
ดำเนินการได้หลายวิธี เช่น ยื่นฟ้องด้วยตนเอง ยื่นฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-litigation Portal)
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากแผนแม่บทศาลปกครองกลางระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ด้านที่ 2 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม ตัวชี้วัดร้อยละของประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้ าที่ แ ละการอำนวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครองสามารถสรุป ได้ ว่ า กลุ่ ม ตั วอย่ างมี ค วามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองในระดับมาก ทั้งในภาพรวม
กลุ่มผู้เคยใช้บริการ และกลุ่มที่ ไม่เคยใช้บริการและเมื่อพิจารณาจากร้อยละของประชาชนเฉพาะกลุ่มที่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองระดับปานกลางและ
มากพบว่ า ในภาพรวม กลุ่ ม ประชาชนมี ค วามรู้ ค วามใจถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่ แ ละการอำนวย
ความยุติธรรมของศาลปกครองเท่ากับ ร้อยละ 98.73 โดยกลุ่มผู้เคยใช้บริการมีความรู้ความเข้าใจถูกต้อง
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองเท่ากับ ร้อยละ 99.35 ส่วนกลุ่มที่ไม่เคย
ใช้บริการมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ร้อยละ 98.28 มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ร้อยละ 80)
5.1.3 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง (สำรวจเฉพาะผู้เคยใช้บริการ
ศาลปกครอง)
สำหรับการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ที่เคยใช้บริการศาลปกครอง จำนวน 2,458 คน
เป็ น การประเมิ น ใน 5 มิ ติ ได้ แ ก่ มิ ติ ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ มิ ติ ด้ า นกระบวนการ/ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน
มิติด้านช่องทางการสื่อสาร มิติด้านบริการ และมิติด้านระบบสารสนเทศ สามารถสรุปได้ว่า (1) ในภาพรวม
กลุ่ ม ตั วอย่ างที่ ใช้ บ ริก ารศาลปกครองมี ค วามพึ งพอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริก ารของศาลปกครองในด้ าน
เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในระดั บ “พอใจมากที่ สุ ด ” และมี ค วามพึ ง พอใจมากที่ สุ ด ใน เกื อ บทุ ก ประเด็ น
โดยประเด็ น ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามพึ ง พอใจมากที่ สุ ด ได้ แ ก่ ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ในการปฏิ บั ติ ง าน
(2) กลุ่มผู้ใช้บริการศาลปกครองมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการศาลปกครอง ในด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการอยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” โดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่
ความเหมาะสมของการปรับรูปแบบการให้บริการในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19
(3) กลุ่มผู้ใช้บริการความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ในระดับ “พอใจมากที่สุด” ทั้งนี้ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ความหลากหลายของช่องทางรับรู้
ข้อมูล เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค ยูทูป ไลน์ แอปพลิเคชัน ศูนย์บริการประชาชน เป็นต้น (4) กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครองในด้านบริ การอยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” ทั้งนี้
ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ การรับคำฟ้อง (5) กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการศาลปกครองมีระดับ
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ความพึ งพอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของศาลปกครองด้ า นระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศอยู่ ในระดั บ
“พอใจมากที่ สุ ด ” ทั้ ง นี้ เมื่ อ เรี ย งลำดั บ ความพึ ง พอใจจากมากไปน้ อ ยพบว่ า ประเด็ น ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ขอคัดสำเนาไฟล์คำพิพากษา/คำสั่งอิเล็กทรอนิกส์
กล่ า วโดยสรุ ป ในภาพรวมกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เป็ น ผู้ ใช้ บ ริ ก าร มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพ
การให้ บ ริก ารของศาลปกครองในระดั บ “พอใจมากที่ สุ ด ” โดยประเด็ น ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ างมี ค วามพึ งพอใจ
เรี ย งลำดั บ จากมากที่ สุ ด มาน้ อ ยที่ สุ ด ได้ แ ก่ (1) ด้ า นเจ้ า หน้ าที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานของสำนั ก งานศาลปกครอง
(2) ด้ านบริก าร (3) ด้ านกระบวนการ/ขั้ น ตอนการให้ บ ริก าร (4) ด้ านช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร และ
(5) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างไรก็ตามในส่วนของผลการประเมินของผู้ใช้บริการในภาพรวมพบว่า ผู้ใช้บริการมากกว่า
ครึ่งหนึ่งพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครองอยู่ในระดับ “พอใจมาก”
นอกจากนี้ เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บผลประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
ของศาลปกครองในภาพรวมระหว่างเขตอำนาจศาลพบว่า ขอบเขตอำนาจศาลที่ มีผลการประเมิ น ความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ (1) ศาลปกครองยะลา) (2) ศาลปกครองเพชรบุรีและ (3) ศาลปกครอง
กลาง ส่วนขอบเขตอำนาจศาลที่มีผลการประเมินความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ (1) ศาลปกครอง
ภูเก็ต ศาลปกครองนครราชสีมา และศาลปกครองสุพรรณบุรี
เมื่อพิจารณาแผนแม่บทศาลปกครองด้านที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
สู่ความเป็นเลิศ ประเด็นที่ 4.2 การบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐานในระดับสากล ตัวชี้วัด “ร้อยละของ
ประชาชนผู้ รับ บริก ารที่ มี ค วามพึ งพอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริก ารของศาลปกครอง” สามารถสรุป ได้ ว่ า
ประชาชนผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครองมีร้อยละ 90.82 มากกว่า
เกณฑ์ที่กำหนดไว้ (เป้าหมายร้อยละ 80)
5.1.4 ความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองและความเชื่อมั่นต่อการอำนวย
ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
ความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครอง เป็ น การ
สอบถาม 6 ประเด็น 20 ข้อคำถาม ได้แก่ 1) ด้านความยุติธรรม เที่ยงตรง เป็นอิสระ 6 ข้อคำถาม 2) ด้านความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 3 ข้อคำถาม 3) ด้านความคุ้มค่า ไม่ล่าช้า 4 ข้อคำถาม 4) ด้านการเข้าถึงความยุติธรรม
2 ข้อคำถาม 5) ด้านความสามารถ 2 ข้อคำถาม 6) ด้านการตอบสนองความต้องการของประชาชน 3 ข้อ
คำถาม สามารถสรุปได้ ดังนี้
1) ภาพรวม สามารถสรุ ป ได้ ว่ า (1) ในภาพรวมกลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ
การอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความยุติธรรม ความเที่ยงตรง ความเป็นอิสระในระดับ เชื่อมั่น
ในทุกประเด็น โดยประเด็นที่มีความเชื่อมั่นมากที่สุด ได้แก่ ศาลปกครองตัดสินคดีเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ได้
จากพยานหลักฐาน และ ศาลปกครองตัดสินคดีเป็นไปหลักตามกฎหมายและหลักนิติธรรม (2) ในภาพรวม
กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อยู่ใน
ระดับ “เชื่อมั่น” และมีความเชื่อมั่น ในระดับเชื่อมั่นทุกประเด็น ทั้งนี้ประเด็นที่มีความเชื่อมั่นมากที่สุด ได้แก่
ศาลปกครองมีความโปร่งใสในการตัดสินคดี สามารถตรวจสอบได้ (3) ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่น
ต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความคุ้มค่า/ไม่ล่าช้า อยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” และมีความ
เชื่ อ มั่ น ในระดั บ เชื่ อ มั่ น ในทุ ก ประเด็ น เช่ น เดี ย วกั น ทั้ ง นี้ ป ระเด็ น ที่ มี ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น มากที่ สุ ด ได้ แ ก่
ศาลปกครองปฏิบัติหน้าที่ มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มารับบริการ (4) ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีความ
เชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความเข้าถึงความยุติธรรมอยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” และ
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มีความเชื่อมั่นในระดับเชื่อมั่นเท่ากันทั้งสองประเด็น ทั้งในประเด็นประชาชนสามารถยื่นเรื่องฟ้องคดีปกครอง
ได้ง่าย และศาลปกครองนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโดยง่าย สะดวก
รวดเร็ว (5) ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองในด้าน
ความสามารถอยู่ในระดับ “เชื่อมั่ น ” โดยประเด็น ที่ มีความเชื่อมั่ นมากที่ สุด ได้แก่ ตุลาการศาลปกครอง
มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตัดสินพิพากษาคดี รองลงมา ได้แก่ ตุลาการศาลปกครองสามารถตัดสินคดี
ที่มีความหลากหลายของประเภทคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ (6) ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่น
ต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอยู่ในระดับ
“เชื่ อ มั่ น ” และมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในระดั บ เชื่ อ มั่ น ในทุ ก ประเด็ น ประเด็ น ที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น มากที่ สุ ด ได้ แ ก่
ศาลปกครองมีการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น มีการนำระบบการยื่นฟ้องคดี
ทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
2) กลุ่มที่ เคยใช้ บ ริการ สามารถสรุปได้ว่า (1) กลุ่มที่ เคยใช้บริการมีระดับความเชื่อมั่น
ต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความยุติธรรม ความเที่ยงตรง ความเป็นอิสระ ในระดับ
“เชื่อมั่นมาก” โดยมีระดับความเชื่อมั่นมากในทุกประเด็น อย่างไรก็ตามประเด็นที่ระดับความเชื่อมั่นสูงสุด
ได้แก่ ศาลปกครองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต (2) กลุ่มที่เคยใช้บริการมีความเชื่อมั่นต่อการอำนวย
ความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้อยู่ในระดับ “เชื่อมั่นมาก” และมีความเชื่อมั่น
มากที่สุดในประเด็นเรื่องศาลปกครองมีความโปร่งใสในการตัดสินคดี สามารถตรวจสอบได้ (3) กลุ่มที่เคยใช้
บริการมีความเชื่อมั่ น ต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความคุ้มค่า/ไม่ล่าช้า อยู่ในระดับ
“เชื่อมั่น” โดยประเด็นที่มีผลการประเมิน ในระดับเชื่อมั่นมากที่สุด คือ ศาลปกครองปฏิบัติหน้าที่ มุ่งให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มารับบริการ (4) กลุ่มที่เคยใช้บริการมีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของ
ศาลปกครองด้านความเข้าถึงความยุติธรรม อยู่ในระดับ “เชื่อมั่นมาก” และเชื่อมั่นมากในทุกประเด็น สำหรับ
ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นมากที่สุด ได้แก่ ประชาชนสามารถยื่นเรื่องฟ้องคดีปกครองได้ง่าย (5) กลุ่มที่
เคยใช้บริการมีระดับความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองในด้านความสามารถอยู่ใน
ระดับ “เชื่อมั่นมาก” และเชื่อมั่นมากทั้งสองประเด็น โดยการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองที่กลุ่ม
ตัวอย่างเชื่อมั่นมากที่สุด ได้แก่ ตุลาการศาลปกครองมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตัดสินพิพากษาคดี (6) กลุ่มที่
เคยใช้บริการมีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านการตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน อยู่ในระดับ “เชื่อมั่นมาก” และเชื่อมั่นมากในทุกประเด็น โดยการอำนวยความยุติธรรมของ
ศาลปกครองที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นมากที่สุด ได้แก่ ศาลปกครองสามารถทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนได้
3) กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ กล่าวโดยสรุป (1) กลุ่มผู้ที่ไม่เคยใช้บริการ มีความเชื่อมั่นต่อการ
อำนวยความยุ ติ ธรรมของศาลปกครองด้ านความยุ ติ ธ รรม ความเที่ ย งตรง ความเป็ น อิ ส ระ อยู่ ในระดั บ
“เชื่อมั่น” และเชื่อมั่นในระดับเชื่อมั่นในทุกประเด็น โดยประเด็นที่กลุ่มผู้ที่ไม่เคยใช้บริการมีความเชื่อมั่น
มากที่สุด ได้แก่ ศาลปกครองตัดสินคดีเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ได้จากพยานหลักฐาน (2) กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ
มีความเชื่อมั่น ต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อยู่ในระดับ
“เชื่อมั่น” และเชื่อมั่นในระดับเชื่อมั่นทุกประเด็น ทั้งนี้ การอำนวยความยุติธรรมที่กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่น
มากที่สุด ได้แก่ ศาลปกครองมีความโปร่งใสในการตัดสินคดี สามารถตรวจสอบได้ (3) กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ
มีความเชื่อมั่ น ของกลุ่ ม ผู้ ไม่ เคยใช้บ ริการต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความคุ้ม ค่า/
ไม่ล่าช้าอยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” และเชื่อมั่นในทุกประเด็น ทั้งนี้การอำนวยความยุติธรรมที่กลุ่มตัวอย่างมีความ
เชื่อมั่นมากที่สุด ได้แก่ ศาลปกครองปฏิบัติหน้าที่ มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มารับบริการ (4) กลุ่มผู้ไม่เคย
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ใช้บริการมีระดับความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความเข้าถึงความยุติธรรม
อยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” และเชื่อมั่นในทุกประเด็น โดยการอำนวยความยุติธรรมที่กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่น
มากที่สุด ได้แก่ ศาลปกครองนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโดยง่าย
สะดวกรวดเร็ว (5) กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการมีระดับความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ด้านความสามารถอยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” และเชื่อมั่นในทุกประเด็น สำหรับการอำนวยความยุติธรรมที่มีระดับ
ความเชื่อมั่นสูงสุด ได้แก่ ตุลาการศาลปกครองมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตัดสินพิพากษาคดี (6) กลุ่มผู้ไม่เคย
ใช้บริการมีระดับความเชื่อมั่นของต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนอยู่ในระดับ “เชื่ อมั่น” และเชื่อมั่นในทุกประเด็น ทั้งนี้ การอำนวยความยุติธรรมที่มี
ระดับ ความเชื่อมั่ น สู งสุ ด ได้แ ก่ ศาลปกครองมี การปรับ ปรุงพั ฒ นาการดำเนิ น งานต่ าง ๆ อย่างสม่ ำเสมอ
เช่น มีการนำระบบการยื่นฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ร้อยละของประชาชนที่มี ความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรม
ของศาลปกครองตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์หลัก แผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศาลปกครอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) พบว่า ในภาพรวม
ประชาชนร้อยละ 90.37 มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง กลุ่มผู้เคยใช้บริการ
ร้อยละ 94.75 มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง และกลุ่มผู้ที่ไม่เคยใช้บริการ
ร้อยละ 87.34 มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ดังนั้นร้อยละของประชาชนที่มี
ความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์หลัก จึงมีผลการประเมิน
สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (กำหนดเป้าหมาย ร้อยละ 90)
ความเชื่ อมั่น ต่อการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่ งแวดล้ อมของศาลปกครอง เป็น การ
สอบถาม 6 ประเด็น 7 ข้อคำถาม ได้แก่ 1) ด้านความยุติธรรม เที่ยงตรง เป็นอิสระ 2 ข้อคำถาม 2) ด้านความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 1 ข้อคำถาม 3) ด้านความคุ้มค่า ไม่ล่าช้า 1 ข้อคำถาม 4) ด้านการเข้าถึงความยุติธรรม
1 ข้ อคำถาม 5) ด้ านความสามารถ 1 ข้ อคำถาม 6) ด้านการตอบสนองความต้อ งการของประชาชน 1
ข้อคำถาม สามารถสรุปได้ ดังนี้
1) ภาพรวม สามารถสรุปได้ว่าในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความ
ยุติธรรมด้านการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมในระดับ “เชื่อมั่น” และมีความเชื่อมั่นในระดับเชื่อมั่น
ในทุกประเด็น สำหรับประเด็นที่มีความเชื่อมั่นมากที่สุด ได้แก่ ความยุติธรรม ความเที่ยงตรงในการอำนวย
ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
2) กลุ่มที่เคยใช้บริการ กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการ มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความ
ยุติธรรมด้านการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมในระดับ “เชื่อมั่นมาก” โดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่าง
มีความเชื่อมั่นมากที่สุด ได้แก่ ความยุติธรรม ความเที่ยงตรง ในการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ของศาลปกครองและความเป็นอิสระในการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
3) กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการมีระดับความเชื่อมั่นของต่อการอำนวย
ความยุติธรรมของศาลปกครองด้านการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” และ
เชื่อมั่นในทุกประเด็น โดยการอำนวยความยุติธรรมที่เชื่อมั่นมากที่สุด ได้แก่ ความยุติธรรม ความเที่ยงตรง
ในการอำนวยความยุติธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
สำหรั บ ตั ว ชี้ วั ด ร้ อ ยละของประชาชนที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง พบว่า ในภาพรวมประชาชนร้อยละ 89.4 มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวย
ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง กลุ่มผู้เคยใช้บริการร้อยละ 93.8 มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวย
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ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง และกลุ่มผู้ที่ไม่เคยใช้บริการ ร้อยละ 86.3 มีความเชื่อมั่น
ต่อการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง ดังนั้นร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่น
ต่อ การอำนวยความยุติ ธรรมด้ านสิ่ งแวดล้ อ มของศาลปกครองตามตัวชี้วัด จึงมี ผ ลประเมิ น สูงกว่าเกณฑ์
ที่กำหนดไว้เช่นเดียวกัน (กำหนดเป้าหมายร้อยละ 74)
5.1.5 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเชื่อมั่น ความรู้ความเข้าใจ และความพึงพอใจ ของประชาชน
ต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
การวิเคราะห์ ความสัม พั นธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษาสูงสุด
อาชีพหลัก หน่วยงานของศาลปกครองที่เคยติดต่อ การใช้บริการด้านคดี ประเภทเรื่องที่เป็นคู่กรณี ผลการ
พิจารณาคดี การใช้บริการด้านอื่น ๆ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร กับตัวแปรตาม ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาท โครงสร้าง อำนาจศาลและเขตอำนาจศาล ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครองและ
ความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า
1) ปั จจัยที่มีค วามสัมพั นธ์กับ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อำนาจ
หน้าที่และขอบเขตอำนาจศาล ตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพหลัก ตัวแปรการใช้บริการ
ศาลปกครอง ได้แก่ หน่วยงานของศาลปกครองที่เคยติดต่อ ฐานะในการใช้บริการด้านคดี ประเภทเรื่องที่เป็น
คู่กรณีในคดีและการใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่การฟ้องคดี แหล่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มีความสัมพันธ์กับระดับ
ความรู้ ค วามเข้ า ใจอย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ได้ แ ก่ สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ ข องศาลปกครอง เว็ บ ไซต์ ศ าลปกครอง
(www.admincourt.go.th) แอพพลิ เคชั่ น ศาลปกครอง (Admincourt) โทรศั พ ท์ สายด่ ว นศาลปกครอง
1355 ผู้บริหาร/บุคลากรศาลปกครอง การจัดฝึกอบรม สัมมนาของศาลปกครอง โทรทัศน์ ข้อมูลข่าวสาร
จากหน่วยงานภาครัฐอื่น ญาติ/เพื่อน/คนรู้จัก และสื่ออื่นๆ มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาท โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และเขตอำนาจศาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง
ตัวแปรอายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก ตัวแปรที่เกี่ยวกับการใช้บริการศาลปกครองมีความสัมพันธ์กับระดับ
ความพึ งพอใจต่อคุณ ภาพการให้ บ ริการของศาลปกครองอย่างมี นัยสำคัญ ทางสถิติ ได้แก่ หน่ วยงานของ
ศาลปกครองที่เคยติดต่อ โดยกลุ่มตัวอย่างที่เคยติดต่อกับศาลปกครองกลาง ฐานะในการใช้บริการด้านคดี
ประเภทเรื่องที่เป็นคู่กรณีในคดี การใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่การฟ้องคดี รวมถึงตัวแปรเกี่ยวกับแหล่งการรับรู้ข้อมูล
ข่ าวสาร ได้ แก่ สื่ อสิ่ งพิ มพ์ ของศาลปกครอง รายการวิ ท ยุ ที่ ศ าลปกครองจั ด ทำขึ้ น เว็ บ ไซต์ ศ าลปกครอง
(www.admincourt.go.th) แอปพลิ เ คชั น ศาลปกครอง (Admincourt) ศู น ย์ บ ริ ก ารประชาชนของ
ศาลปกครองและสำนั กงานศาลปกครอง การจัดฝึกอบรม สัม มนาของศาลปกครอง โทรทั ศน์ วิท ยุ และ
สถาบั น การศึ ก ษา มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของศาลปกครอง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
3) ความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ตัวแปรเพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด อาชีพหลัก ตัวแปรการใช้บริการศาลปกครองที่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อมั่นต่อการอำนวย
ความยุติธรรมของศาลปกครอง ได้แก่ หน่วยงานของศาลปกครองที่เคยติดต่อ การใช้บริการด้านคดี ประเภท
เรื่องที่เป็นคู่กรณี ผลการพิจารณาพิพากษาคดีในคดีที่ผ่านมา การใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่การฟ้องคดี รวมถึงตัว
แปรที่เกี่ยวข้องกับแหล่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ของศาลปกครอง รายการวิทยุที่ศาลปกครอง
จั ด ทำขึ้ น เว็ บ ไซต์ ศ าลปกครอง (www.admincourt.go.th) แอปพลิ เคชั น ศาลปกครอง (Admincourt)
ศูนย์บริการประชาชนของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง โทรศัพท์ สายด่วนศาลปกครอง 1355
สื่อเรียนรู้ http://oer.learn.in.th สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน OR Code ผู้บริหาร/บุคลากรศาลปกครอง การจัด
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ฝึกอบรม สัมมนาของศาลปกครอง เยี่ยมชม/ศึกษาดูงานศาลปกครอง โทรทัศน์ ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงาน
ภาครัฐ อื่ น นิ ท รรศการของศาลปกครอง สื่ อ อื่ น ๆ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอำนวย
ความยุติธรรมของศาลปกครองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
5.1.6 ความสัมพั นธ์ ระหว่างระดับ ความเชื่อมั่น ระดับ ความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยระดับความรู้ ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับ
บทบาท โครงสร้าง อำนาจศาลและเขตอำนาจศาล รวมทั้งการดำเนินงานในมิติต่าง ๆ ของศาลปกครอง ปัจจัย
ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เคยใช้บริการศาลปกครอง และปัจจัยระดับความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการ
อำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient)
พบว่า ทั้ง 3 ปัจจัยมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 โดยเป็นความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน หรือเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก1 และเมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้ง 3 ตัว พบว่า ปัจจัย
ระดับความรู้ฯ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยระดับความพึงพอใจฯ และปัจจัยระดับความเชื่อมั่นของประชาชนฯ
ในระดั บ ต่ ำ มาก ในขณะที่ ปั จ จั ย ระดั บ ความพึ ง พอใจฯ และปั จ จั ย ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนฯ
มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
5.1.7 ข้อเสนอแนะ และความคาดหวังเพื่อปรับปรุงการให้บริการของศาลปกครอง
จากการศึกษาข้อเสนอแนะ และความคาดหวังเพื่อปรับปรุงการให้บริการของศาลปกครอง
สามารถสรุปได้ว่า
1) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
ศาลปกครอง มากที่สุด 3 ลำดับแรก ในแต่ละด้าน คือ
1.1) ด้านเนื้ อหาการเผยแพร่ ได้แก่ (1) เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ ศาลปกครอง ควรเน้ น
เนื้อหาที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ กระชับ มีรายละเอียดที่ครบถ้วนและครอบคลุม ชัดเจนตามจริง (2) เนื้อหา
ที่ เกี่ ย วกั บ ศาลปกครอง โดยเน้ น การประชาสั ม พั น ธ์ เผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ให้ ค วามรู้ ที่ เป็ น ประโยชน์
เพิม่ ช่องทางให้มีความหลากหลาย (สื่อละคร ถ่ายทอดสด รายการโทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ E-book) จัดให้มี
การอบรม จัดทำเอกสารส่งถึงหน่วยงานและประชาชนโดยตรง และ (3) เนื้อหาด้านกฎหมาย ได้แก่ กฎหมาย
ปกครอง กฎหมายทั่วไป การตัดสิน การฟ้องร้อง การรับรู้ การวินิจฉัยคดี ความผิดด้านละเมิด การมีส่วนร่วม
ของประชาชน แนวปฏิบั ติของข้าราชการ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน เช่น กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายสาธารณสุข กฎหมายสิทธิ บทความแปลกฎหมายต่างประเทศ
1.2) ด้านช่องทางการเผยแพร่ ได้แก่ (1) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้หลากหลายช่องทาง
เพื่ อให้ครอบคลุ มและทั่ วถึงทุ กกลุ่ม คน มี การประชาสัมพั นธ์อย่างสม่ำเสมอ (2) สื่อออนไลน์ห รือ Social
media ต่ างๆ ได้ แ ก่ Facebook, twitter, Instagram, Line, YouTube, tiktok, แ อ ป พ ลิ เค ชั น แ ล ะ
(3) ช่องทางต่าง ๆ แต่เน้นให้การเข้าถึงง่ายต่อการสืบค้น
1.3) ด้านรูปแบบและประเภทของสื่อ ได้แก่ (1) รูปแบบที่หลากหลายช่องทางให้มีความ
ดึงดูด น่าสนใจ โดดเด่นและทันสมัย เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย รวมถึง คนพิการด้วย (2) โซเชียลมีเดีย ได้แก่
Line Facebook twitter YouTube Tiktok พอดแคสต์ และ (3) ระบบสารสนเทศ ได้ แ ก่ Infographic,
E-b00k, Story Post ไฟล์ดิจิทัล เว็บไซต์ แอปพลิเคชั น รวมทั้งรูปแบบต่าง ๆ แต่เน้นการนำเสนอข้อมูลที่
1

ความสัมพันธ์ลักษณะดังกล่าว หมายถึง เมื่อปัจจัยหนึ่งมีค่าสูงขึ้น อีกปัจจัยหนึ่งจะมีค่าสูงตามกัน
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เข้าใจง่ายเป็นส่วนใหญ่ และควรมีเนื้อหาที่ไม่เป็นวิชาการเกินไป เข้าถึงง่าย กระชับ มีเนื้อหาตามจริงและ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
1.4) ด้ านอื่ น ๆ ได้ แ ก่ (1) การเผยแพร่ข่ าวสาร ควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ในหลายๆ
ช่องทางในหลายหัวข้อ อาทิ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ประชาชนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับขอบเขตรับผิดชอบของ
ศาลปกครอง ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นพับ หนังสือ (2) เน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่
Facebook โทรทัศน์ เว็บไซต์ เพจ Line ละคร tiktok และ (3) การอบรมทั้งในรูปแบบกิจกรรมพบปะและ
การจัดอบรมออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom จัดให้มีการแถลงข่าวสรุปผลคดี
2) ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของศาลปกครอง มากที่สุด 3 ลำดับแรก ในแต่ละด้าน คือ
2.1) ด้านเจ้าหน้าที่ ได้แก่ (1) ควรมีความเป็นมิตร ใส่ใจ กระตือรือร้น มีความสุภาพ
บริการอย่างเต็มใจ ปฏิบัติกับผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ (2) เจ้าหน้าที่ ควรมีความ
ชั ด เจนในการสื่ อ สาร ตอบคำถามได้ ต รงประเด็ น (3) เจ้ า หน้ า ที่ ค วรมี ค วามรวดเร็ ว ในการดำเนิ น การ
กำหนดเวลาให้บริการอย่างเหมาะสม
2.2) ด้านกระบวนการ ได้แก่ (1) ควรปรับปรุงด้านระยะเวลา การพิจารณา การตัดสิน
คดีไม่ควรล่าช้า จัดลำดับประเภทคดีเพื่อความรวดเร็ว การคัดถ่ายสำเนาควรเร็วขึ้น (2) ขั้นตอนการให้บริการ
ควรมีความเหมาะสม ชัดเจน ไม่ ยุ่งยากซับซ้อน เข้าใจง่ าย มีระบบ One Stop Service (บริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ) เพิ่ม ช่องทางให้บริการเพื่อลดขั้นตอนโดยไม่ต้องเดินทางไปยังศาล (3) ควรมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับ
ให้คำแนะนำประชาชน แบ่งกลุ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการให้คำปรึกษา
2.3) ด้านบริการ ได้แก่ (1)การให้การต้อนรับ ควรบริการอย่างใส่ ใจ มีความเป็นมิตร
มีใจบริการ (2) การพิจารณาคดีล่าช้า การรอรับเอกสารใช้เวลานาน (3) ควรตอบข้อสงสัยอย่างมีประสิทธิภาพ
ชัดเจนกระจ่าง
2.4) ด้านช่องทางการติดต่อ ได้แก่ (1) ศาลปกครองควรเพิ่มความหลากหลายช่องทาง
ติดต่อ (2) ควรปรับปรุงช่องทางการติดต่อให้เข้าถึงง่ายขึ้น ติดต่อง่ายขึ้น (3) ปรับปรุงช่องทางการติดต่อต่างๆ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.5) ด้านระบบสารสนเทศ ได้แก่ (1) ศาลปกครองควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ระบบการค้น หาข้อมู ลไม่ค วรซั บ ซ้ อ น มี การจัด หมวดหมู่เที ยบเคี ยงคำพิ พ ากษาคดี
ให้สืบค้นง่าย (2) ควรปรับปรุงความเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย (3) ควรมีระบบติดตาม
ความคืบหน้าคดี
2.6) ด้านอื่นๆ ได้แก่ (1) ควรมีการปรับปรุงกระบวนการพิจารณาคดีเพราะมีความล่าช้า
การตัดสินคดีใช้เวลานาน ควรมี กรอบระยะเวลาที่แน่น อน (2) ควรมีการเผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพั นธ์
ข้ อ กฎหมายต่ า ง ๆ เพิ่ ม มากขึ้ น (3) มี เจ้ าหน้ าที่ ค อยอธิบ ายขั้ น ตอนการดำเนิ น คดี แ ละ ควรมี ที่ ป รึ ก ษา
ด้านกฎหมายต่อผู้รับบริการ
3) ข้อเสนอแนะในการสร้างความเชื่อมั่นต่อศาลปกครอง มากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่
(1) ต้องการให้กระบวนการพิจารณาดำเนินไปอย่างโปร่งใส มีการพิพากษาที่ยุติธรรม เที่ยงตรง เป็นกลาง
ชี้แจงคำตัดสินอย่างเปิดเผย ชัดเจนและถูกต้อง ไม่เอื้อประโยชน์ต่อข้าราชการ มีความเป็นเอกภาพ ไม่มีการ
แทรกแซงจากการเมือง เจ้าพนักงานปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ (2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้เพื่อสร้าง
ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของศาลปกครอง เผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนได้คุ้นเคยกับองค์กร นำเสนอข่าว
คดีที่ประชาชนสนใจอย่างครบถ้วนและเป็นจริง เปิดเผยผลการตัดสินคดีที่เป็นที่สนใจให้เป็นกรณีตัวอย่างหรือ
กรณีศกึ ษา และ (3) ระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาคดีและตัดสินคดีควรมีความรวดเร็ว ไม่ล่าช้า
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4) ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการดำเนินงานของศาลปกครอง มากที่สุด 3 ลำดับแรก
ได้แก่ (1) ด้านระยะเวลาในการดำเนินงาน กำหนดเวลาในการพิจารณาคดีให้ชัดเจน ดำเนินการให้รวดเร็ว
ก่อนคดีความจะหมดอายุ ไม่ควรล่าช้า (2) ด้านความโปร่งใส ทุกขั้นตอนควรมีความถูกต้อง เป็นธรรม เปิดเผย
ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานให้ประชาชนสามารถติดต่อการปฏิบัติงานได้ ปราศจากการแทรกแซง ซื่อสัตย์
ไม่ปกปิดข้อมูล มีรายงานผลการดำเนินการ ตรวจสอบได้ และ (3) ด้านการประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร เผยแพร่ผ่านสื่อในหลายช่องทาง ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ คนทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูล
ได้ง่าย
5) ความคาดหวังต่อการดำเนินงานของของศาลปกครอง มากที่สุดใน 3 ประเด็นแรก
ได้แก่ (1) ความถูกต้อง “ยุติธรรม” โปร่งใส ไม่ถูกแทรกแซงจากองค์กรหรือบุคคลภายนอก ตรงไปตรงมา
ซื่ อ สั ต ย์ ชั ดเจน รอบคอบ (2) การช่วยเหลือ และคุ้ ม ครอง “เป็ น ที่ พึ่ งของประชาชน” ผู้ ที่ เดื อ ดร้อ นและ
คนยากจน และ (3) การดำเนินการพิจารณาคดีรวดเร็วขึ้น ไม่ล่าช้า
5.1.8 ความคิดเห็น และความคาดหวังของนักวิชาการ ผู้ทรงคุณ วุฒิ กลุ่มตัวแทนเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม กลุ่มผู้นำเอกชนหรือภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)
ต่อการดำเนินงานของศาลปกครอง
ความคิดเห็น และความคาดหวังของกลุ่มนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
1) ความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่และภาพลักษณ์
ของศาลปกครองในปั จ จุบั น ความคิ ดเห็ น เกี่ยวกับ ความเชื่ อมั่ น ต่อการดำเนิ น งานของศาลปกครอง
(1) ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความพึงพอใจในบทบาทอำนาจหน้าที่การอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครอง
ในปัจจุบันอย่างมาก โดยมีความคิดเห็นว่าศาลปกครองได้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจ
แต่อาจมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างในบางเรื่อง ทั้งการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองด้วยความถูกต้อง และเป็นธรรม
เป็นที่ยอมรับของสังคมไทย ยกเว้นในเรื่องความรวดเร็วนั้นนับเป็นปัญหาใหญ่ของศาลปกครอง (2) การบังคับคดี
ปกครองตามคำพิ พากษาและคำสั่ งของศาลปกครองในปั จจุ บั นมี ประสิ ทธิ ภาพดี กว่ าช่ วงแรกของการจั ดตั้ ง
ศาลปกครองที่ยังไม่มีบทกฎหมายรองรับและไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานของศาลเข้ามาทำหน้าที่ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
การบั งคั บคดี ปกครองตามคำพิ พากษาและคำสั่ งในปั จจุ บั นก็ ยั งมี ปั ญหาอยู่ กล่ าวคื อ เรื่องการไม่ ปฏิ บั ติ ตาม
คำพิพากษา การขาดเจ้าหน้าที่บังคับคดีของหน่วยงานรัฐที่มีความรู้ความเข้าใจในการบังคับคดีปกครองที่ดี รวมถึง
ความล่ าช้ าในการบั งคั บคดี ให้ เป็ นไปตามคำพิ พากษาหรื อคำสั่ งของศาล (3) ศาลปกครองได้ ทำหน้ าที่ ในการ
เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงความยุติธรรมทางปกครองได้อย่างทั่วถึ งและเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพ
การให้บริการ ช่องทางการเข้าถึงบริการของศาลปกครอง และการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
ซึ่งเห็นได้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการฟ้องคดีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการสืบค้น
ข้อมูลต่าง ๆ โดยในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–๑๙ การใช้เทคโนโลยีผ่านระบบออนไลน์เป็นประโยชน์
อย่างมากแก่ประชาชน และเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม (4) ที่ผ่านมาศาลปกครองได้ทำหน้าที่ในการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครอง กระบวนวิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคมได้เป็นอย่างดีและ
แพร่หลายในวงกว้างด้วยเหตุที่ต้องการทำให้สังคมไทยรู้จักศาลปกครอง ที่เป็นศาลที่เกิดขึ้นใหม่ โดยมีการพัฒนา
สื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งทำให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจศาลปกครองมากขึ้น และปัจจุบันก็ได้มีการ
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ใช้สื่อใหม่ (New Media) ที่มากขึ้นในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางออนไลน์ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี (5) ในภาพรวม
ศาลปกครองสามารถพัฒนาหลักกฎหมายและวางแนวทางปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่หน่วยงานรัฐได้ดีพอสมควร ทั้งนี้
ได้มีความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ชี้ให้เห็นว่ายังมีปัญหาบางคดีที่อาจมีปัญหา
อยู่บ้างในเรื่องคุณภาพของคำพิพากษาในเชิงเหตุผลทางกฎหมายและการวางแนวปฏิบัติให้ไปในทิศทางเดียวกัน
(6) ที่ผ่านมาการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองมีความเป็นอิสระและเป็นกลางทางการเมืองมากและ
สามารถรักษาความยุติธรรมโดยไม่โอนเอียงตามกระแสสังคมได้เป็นอย่างดีซึ่งเหตุผลสำคัญ คือ การเป็นองค์กร
ตุลาการซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ได้กำหนดหลักการและวางระบบต่าง ๆ
เอาไว้เป็นอย่างดีแล้วในหลักประกันความเป็นอิสระของศาล ตลอดจนการวางตัวอยู่ในกรอบจริยธรรมของ
ตุลาการศาลปกครองที่ ดี (7) ในภาพรวมตุลาการศาลปกครองทั้ งในส่วนตุลาการศาลปกครองสูงสุดและ
ศาลปกครองชั้นต้นมี การวางตัวได้ดี โดยมีความซื่อสัตย์สุจริต คุณ ธรรม จริยธรรม และมีภาพลักษณ์ และ
พฤติกรรมโดยทั่ วไปเป็ นที่ น่าไว้วางใจและเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ ด้วยความยุติธรรมเป็นที่เลื่อมใสศรัทธา
ในฐานะตุลาการไม่มีเรื่องในทางที่เสียหายปรากฏตามสื่อสารมวลชน
สำหรั บ พั ฒ นาการภาพลั ก ษณ์ ต ลอด ๒๐ ปี ที่ ผ่ านมาของศาลปกครอง ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ
เห็นตรงกันทั้งหมดว่า ภาพลักษณ์ ตลอด ๒๐ ปี ที่ผ่านมา ศาลปกครองมีพัฒนาการก้าวหน้าเป็นอย่างมาก
หากนับจากจุดเริ่มต้น ที่สังคมไทยยังไม่รู้จักหรือเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของศาลปกครอง มาถึงปัจจุบัน
สังคมไทยรู้จั กศาลปกครองเป็นอย่างดี และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองมากขึ้น และมีความ
เชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของศาลปกครองในการอำนวยความยุติธรรมด้านคดีปกครอง
2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของศาลปกครอง
๒.1) ความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของศาลปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้สัมภาษณ์
แก่คณะผู้วิจัยมีความคิดเห็นตรงกันว่ามีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของศาลปกครองในระดับสูง เมื่อพิจารณาจาก
ผลงานที่ ผ่ านมาในฐานะที่ เป็ นองค์ กรตุ ลาการ ซึ่ งด้ วยตั วระบบกฎหมายจั ดตั้ งศาลปกครองและวิ ธี พิ จารณา
คดีปกครองที่ออกแบบไว้เป็นอย่างดีในฐานะที่เป็นศาลซึ่งใช้ “ระบบไต่สวน” ที่ตุลาการมีบทบาทอย่างมากในการ
ค้นหาความจริง ได้ทำหน้าที่อำนวยความยุติธรรมในคดีปกครองให้เป็นที่ยอมรับในสังคมไทย ตัวอย่างหลายคดีที่เป็น
คดี สำคั ญ ที่ ท ำให้ ส ามารถระงั บ ข้ อพิ พ าททางปกครอง คุ้ ม ครองสิ ท ธิ เสรี ภ าพของประชาชนและรั ก ษาไว้
ซึ่งประโยชน์สาธารณะไว้ได้ โดยศาลปกครองเป็นศาลที่ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการทำหน้าที่อย่างสูง
๒.2) ปัจจัยต่าง ๆ และการปรับปรุง ได้แก่ (1) เจ้าหน้าที่ของศาลปกครองเป็นผู้ที่มี
ความรู้และความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงานในระดับที่สูงซึ่งเกิดจากกระบวนการคัดเลือกบุคลากร
ที่วางระบบไว้ดีแล้ว และเจ้าหน้าที่เป็นผู้ที่มีจิตใจบริการและตั้งใจทำงานดี (2) ศาลปกครองมีการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความยุติธรรม ปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบัติ และสามารถ
ตรวจสอบการดำเนิ น งานได้ โ ดยไม่ พ บเรื่ อ งที่ มี ก ารวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ เ ป็ น ข่ า วตามสื่ อ มวลชนมากนั ก
(3) ศาลปกครองสามารถสร้างความไว้วางใจหรือพึ่งพาอาศัยได้ และได้รับ ความเชื่อถือ ไว้วางใจจากประชาชน
ซึ่งมีที่มาจากการทำหน้าที่ของศาลปกครองอย่างตรงไปตรงมา สร้างผลงานในการรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรม
จากการตัดสินคำพิพากษาในคดีปกครองต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับ โดยเฉพาะในคดีที่สำคัญ (4) ที่ผ่านมา
ศาลปกครองได้ดำเนินงานโดยเปิดเผย ตรงไปตรงมา เปิดเผยข้อมูลหรือให้คำแนะนำที่ จำเป็น อย่างถูกต้อง
ชั ด เจน เชื่ อ ถื อ ได้ รวมถึ งการเปิ ด โอกาสให้ มี ก ารตรวจสอบการดำเนิ น งานของศาลปกครอง โดยเฉพาะ
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การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและให้ข้อมูลตอบข้อซักถามต่างๆของสื่อมวลชนด้วยดีมาตลอด ถือว่ามีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ (5) ศาลปกครองได้ แสดงให้ เห็ นถึ งความเอาใจใส่ แ ละเห็ น อกเห็ น ใจ สนใจรับ ฟั งปั ญ หาและ
ความต้องการที่หลากหลายของประชาชน มีจิตสาธารณะ รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานตลอดจน
การปรับ ปรุงแก้ ไขการปฏิ บั ติงานและคุ ณ ภาพการให้ บ ริก ารให้ ดียิ่ง ขึ้ น สังเกตได้ จากการปรับ ปรุงพั ฒ นา
การบริก ารของศาลปกครองให้ เกิ ด ความสะดวกสบายแก่ ป ระชาชนโดยตลอด ไม่ ว่าจะเป็ น การใช้ ระบบ
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการให้บริการ การฟ้องคดี การพัฒนาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์
เป็นต้น (6) ในภาพรวมศาลปกครองได้ใช้อำนาจหน้าที่ ตามบทบัญ ญั ติของกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครองได้เป็นอย่างดี และ (7) ประชาชนได้รับความคุ้มค่าจากการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เข้ามาใช้บริการของศาลปกครอง เนื่ องจากการออกแบบกฎหมายศาลปกครองก็ได้ช่วยเหลือประชาชนในเรื่อง
ค่ าใช้ จ่ ายอยู่ แล้ วในการที่ ไม่ ต้ องเสี ยค่ าธรรมเนี ยมศาลในกรณี ที่ เป็ นการฟ้ องคดี ปกครองทั่ วไป อย่ างไรก็ ตาม
ยังมี ปั ญหาในเรื่องความล่ าช้าในการพิ จารณาคดี (8) ภาพรวมมี ความพึ งพอใจต่ อการปฏิ บั ติ งานและคุ ณภาพ
การให้บริการของศาลปกครอง ในระดับที่สูง ซึ่งสังเกตจากการที่ศาลปกครองได้มีการจัดเตรียมและให้บริการแก่
ประชาชนเป็นอย่างดี โดยไม่ค่อยได้ยินข่าวร้องเรียนหรือวิพากษ์วิจารณ์การให้บริการของศาลตามหน้าสื่อสารมวลชน
๓) ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาอุ ป สรรคในการอำนวยความยุ ติ ธ รรมทางปกครอง
การเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
อุปสรรค
๓.1) ปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาของศาลปกครอง การเข้าถึง
การอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม และสาเหตุ กล่าวคือ
ที่ผ่านมาศาลปกครองก็มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจไปในวงกว้างอยู่แล้ว ซึ่งเป็นเรื่องดี แต่ในบางเรื่องประชาชน
ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอยู่บ้าง จึงควรพิจารณาถึงการเน้นในจุดที่ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เพื่อสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้อง
๓.2) แนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ หรือแนวทางการพัฒนา
การดำเนินงานของศาลปกครอง ได้แก่ (๑) ควรมีการแก้ไขพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 ในเรื่องการจัดให้มีการแต่งตั้งทนายความอาสาหรือทนายความขอแรงเพื่ อช่วย
ร่างคำฟ้ อ งและช่วยเหลื อประชาชนในการดำเนิ น คดีป กครอง และ (๒) ควรขยายระยะเวลาการฟ้ อ งคดี
ปกครองจากภายใน 90 วัน เป็นภายใน 1 ปี และควรขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่ง
ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 60 วัน
.
3.3) ข้อเสนอแนะต่อแนวทางในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมพื้นฐานให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และตรงกลุ่มเป้าหมาย ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า
ในปัจจุบันการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมพื้นฐานให้กับประชาชน
อย่างทั่วถึง และตรงกลุ่มเป้าหมายเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ซึ่งสามารถทำได้ดีระดับหนึ่ง แต่อยากให้สำนักงาน
ศาลปกครองมีการเข้าไปจัดอบรมในหน่วยงานของรัฐ หรือมีการประชุมในหน่วยงานของรัฐเพื่อแลกเปลี่ยน
ปัญหา สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
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3.4) แนวทางในการพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข่าวสารด้านกระบวนการยุติธรรมหรือคดีที่ได้รับความสนใจเป็นการเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้สัมภาษณ์
แก่ คณะผู้ วิ จั ยมี ความคิ ดเห็ นเป็ นส่ วนใหญ่ ว่ า แนวทางในการพั ฒ นากลไกหรื อ เครื่ อ งมื อ ในการให้ ค วามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวสารด้านกระบวนการยุติธรรมหรือคดีที่ได้รับความสนใจเป็นการเฉพาะ จะต้องพัฒนา
สื่อและเผยแพร่ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มให้มากที่สุด นอกจากนี้ในการเผยแพร่คำพิพากษาของศาล ในการ
ย่อคำพิพากษาหรือเรียบเรียงใหม่ ควรมีการเผยแพร่ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
3.5) การปรับตัวของศาลปกครองในยุคปัจจุบัน เพื่อยกระดับคุณภาพการดำเนินงาน
และการให้บริการแก่ประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะดังนี้ (1) ด้านขั้นตอนการฟ้องคดี ควรมีการใช้ระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศสมั ยใหม่ ในด้ านอื่น ๆ ให้ ครอบคลุมมากขึ้ น (2) ด้ านการให้ ค ำแนะนำ ปรึก ษาด้ านคดี
ศาลปกครองควรพิจารณาในการประสานกับหน่วยงานทนายความ เช่น สภาทนายความแห่งประเทศไทย
จัดให้มีทนายความอาสามาช่วยเหลือประชาชน โดยจัดทำเป็นบัญ ชีรายชื่อไว้ที่ศาลปกครองทุกแห่งทั้งใน
ส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อช่วยเหลือประชาชน (3) ด้านการบังคับคดีทางปกครอง จำเป็นต้องมีการฝึกอบรม
เตรี ย มความพร้ อ มในเรื่ อ งองค์ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะต่ า งๆให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ในแต่ ล ะหน่ ว ยงานให้ ม ากขึ้ น
ควรกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในเรื่องบังคับคดีทางปกครองให้มีความชัดเจนในแต่ละลักษณะคดีเพื่อให้เกิด
แนวปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (4) ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครองก่อนเข้าสู่การพิจารณาคดี
เห็นด้วยในการที่ศาลปกครองจัดให้มีการดำเนินงานไกล่ เกลี่ยข้อพิพาททางปกครองขึ้นมา (5) ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ จำเป็นต้องสร้างระบบความก้าวหน้าในส่วนเจ้าหน้าที่ศาลปกครองให้สามารถเติบโตในสายงาน
ของสำนักงานศาลปกครองได้โดยตรง เพื่อไม่ให้ต้องเสียบุคลากรที่เป็ นกำลังสำคัญ จากการเปลี่ยนสายงาน
เป็นตุลาการศาลปกครอง และ (6) ด้านอื่น ๆ ได้มีความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชนที่มองว่าในยุค
ปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าเทคโนโลยีที่มากขึ้น ระบบ AI หรือ การใช้ Big Data ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ศาลปกครองสามารถ
ทำได้ เพื่อนำข้อมูลที่เก็บไว้จำนวนมากมาประมวลผลข้อมูลในการใช้ประโยชน์ตามภารกิจต่อไป
3.6) ข้อเสนอแนะเพื่อให้ศาลปกครองสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น การที่ศาลปกครองต้องมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ของศาลให้ดียิ่งขึ้น โดยปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ ก็จะทำ
ให้ประชาชนยิ่งเชื่อมั่นมากขึ้นไปอีก
3.7) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อการปรับปรุงการดำเนินงานของศาลปกครอง/สำนักงาน
ศาลปกครอง ข้อเสนอที่ได้กล่าวถึงในแต่ละประเด็นของการสัมภาษณ์ หากได้มีการดำเนินการแก้ไขอย่างลุล่วงก็จะ
เป็นการปรับปรุงการทำงานของศาลปกครองได้ครบถ้วนแล้ว ซึ่งเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งคือ การสร้างความรวดเร็ว
ในการพิจารณาคดีปกครอง แก้ไขความล่าช้าที่มีอยู่
๔) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความคาดหวังต่อการดำเนินงานของศาลปกครองในอนาคต
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคาดหวังที่เห็นตรงกันทั้งหมดว่า (1) การดำเนินงานของศาลปกครองในอนาคต จะต้อง
มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในเรื่องความล่าช้าในการพิจารณาคดีปกครอง (2) ศาลปกครองก็ต้องพัฒนา
อย่างต่อเนื่องในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการทำงาน ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและบริการ
ประชาชนที่ดียิ่งขึ้น (3) ศาลปกครองจะต้องมีการเผยแพร่คำพิพากษาของศาลปกครองให้แพร่หลายมากที่สุด
และมิใช่เพียงคดีที่สำคัญ ๆ หรือคดีที่ขึ้นสู่ศาลปกครองสูงสุด แต่คดีที่ยุติในศาลปกครองชั้นต้นก็ต้องเผยแพร่ด้วย
รวมทั้งมีการจัดระบบหมวดหมู่ จำแนกประเภทคดีให้ง่ายต่อการสืบค้นและศึกษามากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบัน

194
ตลอดจนมี ค วามจำเป็ น ที่ ต้ อ งมี ก ารย่ อ คำพิ พ ากษาศาลปกครอง การทำการวิ เคราะห์ ค ำพิ พ า กษาของ
ศาลปกครองโดยสำนั กงานศาลปกครองเอง เพื่ อ ให้ เป็ น การสร้างองค์ ความรู้และพั ฒ นาคำพิ พ ากษาของ
ศาลปกครองให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และ (4) ที่ประชุมใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดควรมีบทบาทเข้ามา
ในการวางหลักเกณฑ์หรือแนวทางของการพิจารณาคดีปกครองในเรื่องสำคัญเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
ในแนวคำพิพากษาและความรวดเร็วในการพิจารณาคดีที่มากขึ้น
ความคิ ด เห็ น และความคาดหวั ง ของกลุ่ ม ตั ว แทนเจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ หน่ ว ยงาน
ในกระบวนการยุ ติ ธ รรม กลุ่ ม ผู้ น ำเอกชนหรือภาคธุ รกิ จ องค์ กรพั ฒ นาเอกชน (NGOs) ต่ อ การ
ดำเนินงานของศาลปกครอง
จากการสนทนากลุ่ ม ย่ อ ยจาก (1) กลุ่ ม ตั ว แทนเจ้ า หน้ า ที่ จ ากหน่ ว ยงานทางปกครอง
(2) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม (3) สถาบันการศึกษาที่มีการเปิดการเรียนการสอนในคณะและสาขา
ด้ านนิ ติ ศ าสตร์ (4) กลุ่ ม ผู้ น ำเอกชนหรือ ภาคธุ รกิ จ (5) องค์ ก รพั ฒ นาเอกชน (NGOs) หรือ ตั วแทนกลุ่ ม
ผลประโยชน์ต่างๆ (6) ผู้ที่ไม่เคยใช้บริการของศาลปกครอง สามารถสรุปได้ว่า
1. ความเชื่ อมั่น ต่อการดำเนินงานของศาลปกครอง ความคิดเห็นและความพึ งพอใจ
เกี่ยวกับบทบาท อำนาจศาล รวมถึงการให้บริการ และภาพลักษณ์ของศาลปกครอง
1.1 ความเชื่ อ มั่ น และแนวทางการสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ต่ อ การดำเนิ น งานของ
ศาลปกครอง
1) กลุ่มที่เคยใช้บริการ
1.1) ความรู้ความเชี่ยวชาญในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เชื่อมั่น
เนื่องจาก (1) เมื่อศึกษาจากคำพิพากษาแล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผล มีความเป็นเหตุเป็นผล (2) ตุลาการ
เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ มี ค วามชำนาญการ (3) ตุ ล าการมาจากหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ทั้ ง ข้ า ราชการ
ฝ่ า ยพลเรื อ น ข้ า ราชการ อั ย การ ฯลฯ ทำให้ ไ ด้ ตุ ล าการที่ มี ค วามหลากหลาย ทั้ ง ในด้ า นความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ (๔) การเข้ าถึ งตุ ล าการศาลปกครองได้ ง่าย ผ่ านกระบวนการของศาลปกครองที่ ใช้ ระบบ
การไต่สวน (5) ตุลาการมีข้อมูลเชิงพื้นที่ เพราะหากตุลาการมีความต้องการที่จะออกมาดูพื้นที่ก็สามารถทำได้
ทำให้การพิจารณาคดีมีความน่าเชื่อถือ (๖) มีการพัฒนามากขึ้น เห็นความพยายามที่จะพัฒนาตัวเอง
สำหรับกลุ่มที่มีความเชื่อมั่นน้อยเนื่องจากเห็นว่า (1) การพิจารณาคดีบางอย่าง
อาจเกิ ด ปั ญ หาในแง่ ข องความแตกต่ า งระหว่ า งทฤษฎี กั บ ปฏิ บั ติ (2) ขาดความชำนาญเฉพาะด้ า น
โดยบางกรณีต้องมีความรู้อื่นๆ เช่น ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านแพทย์ศาสตร์ เป็นต้น (๓) ขาดความมีมาตรฐาน
ในการพิพากษา จากประสบการณ์ ที่ต่างกันของแต่ละท่าน (๔) การสรรหาตุลาการโดยต้องมีก ารนำเสนอ
ผลงาน อาจทำให้ ได้ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ต่ไม่ ได้ บุ ค คลที่ มี ค วามเชี่ ยวชาญ (๕) คำพิ พ ากษาของตุ ลาการ
บางเรื่อ ง ทำให้ ไม่ เชื่ อ มั่ น ว่าศาลมี ค วามเข้ าใจในคดี ป กครอง โดยเฉพาะความเป็ น ไปได้ ในการบั งคั บ คดี
(๖) ตุลาการยังมีจำนวนจำกัด ในขณะที่ปริมาณคดีที่เข้าสูศ่ าลปกครองมีมาก
1.2) ความสามารถหรื อ สมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ /
หน่ ว ยงาน กลุ่ ม ที่ เคยใช้ บ ริ ก ารศาลปกครองเป็ น ประจำ ส่ ว นใหญ่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ กระบวนการของ
ศาลปกครองโดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ศาลปกครองบางแห่ง มีประชาชนเข้าไปใช้บริการ
เพื่อสอบถามข้อมูลจำนวนมาก เห็นพัฒนาการในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ระยะเวลาที่ ผ่านมาเป็นการ
พิสูจน์ให้เห็นถึงพัฒ นาการของเจ้าหน้าที่ ที่ช่วยกันสร้างความเชื่อมั่น ให้กับประชาชน นอกจากนี้ บางส่วน
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มีความเชื่อมั่นจนต้องการเป็นส่วนหนึ่งของศาลปกครอง เช่น ต้องการเป็นพนักงานคดีปกครอง เพราะเชื่อต่อ
ระบบการดำเนินงานของศาลปกครอง
สำหรับกลุ่มที่ไม่เชื่อมั่นซึ่งมีส่วนน้อยเนื่องจาก (๑) เห็นว่าพนักงานคดีปกครอง
บางคนมีความรู้น้อย ยังขาดความเข้าใจในการดำเนินคดี บางครั้งให้คำปรึกษาผิดพลาด (๒) จากความล่าช้า
ในการพิจารณาคดี ทำให้กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อยเห็นว่า ปัญหาหนึ่งอาจจะมาจากจำนวนเจ้าหน้าที่
ที่มีไม่เพียงพอ และ (๓) จากการติดตามคดีทำให้พบว่า การให้บริการของเจ้าหน้าที่ขึ้นอยู่กับ ความสัมพันธ์
ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ใช้บริการ ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียม ไม่ได้มาตรฐาน ไป
1.3) การปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม ความเที่ยงตรง เป็นอิสระ ปลอดจาก
การแทรกแซง กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นว่าศาลปกครอง มีความยุติธรรมไม่ว่าจะต่อ
ผู้ฟ้องหรือผู้ ถูกฟ้อง เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากเนื้อหาในคำพิพากษาแล้ว ศาลปกครองค่อนข้างจะอธิบาย
กฎหมายได้ อ ย่ า งละเอี ย ด สามารถใช้ เป็ น แนวทางได้ แม้ ว่ า ในบางกรณี การตั ด สิ น คดี จ ะมี ค วามล่ า ช้ า
ใช้ เวลานานมาก แต่ ก็ เชื่ อ มั่ น เพราะหากไม่ มี ศ าลปกครอง ก็ จ ะไม่ มี ค นกลางที่ จ ะมาควบคุ ม อำนาจของ
หน่วยงานรัฐ นอกจากนี้ความเชื่อมั่นดังกล่าว ยังเกิดจากภาพลักษณ์ของศาลปกครองที่ผ่านมา ยังไม่มีเรื่อง
ให้เกิดข้อตำหนิ
สำหรับกลุ่มที่มีความเชื่อมั่นน้อยเนื่องจาก (1) ในปัจจุบันมีเหตุการณ์ที่สะท้อน
ให้เห็นถึงการแทรกแซงของนักการเมืองและปัญหาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะความไม่รู้ จากสื่อสังคมออนไลน์ที่ทำ
ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อศาล (2) บางคนมีความรู้สึก “คลางแคลงใจ” เริ่มที่จะไม่มี ความเชื่อมั่น
ต่อศาลปกครอง เมื่ อพิ จารณาจากกระบวนการยุติธรรมในหลายๆ คดี ในสังคม เนื่องจากมีความเห็ นแย้ง
โดยเฉพาะในส่ วนของเด็กและเยาวชนที่ มี ต่อกระบวนการยุติธรรม ซึ่ งประเด็น นี้ ส่งผลมาถึงความเชื่อมั่ น
ของศาลปกครองด้วย (3) ในกระบวนการยุติธรรม มีบางขั้นตอนที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชน เช่น
กระบวนการไต่ ส วนที่ ใช้ พ ยานเอกสารแทนลูก ความ (4) แนวคำวินิ จฉัยชี้ ขาดอำนาจหน้ าที่ ระหว่างศาล
ยังไม่ชัดเจนทำให้มีผลต่อความเชื่อมั่นในความยุติธรรมของศาล (5) ในบางคดี หากประชาชนฟ้องศาลอื่น
อาจจะได้รับความเป็นธรรมมากกว่า รวดเร็วกว่าการฟ้องกับศาลปกครอง ด้วยความล่าช้าก่อให้เกิดความ
ไม่ยุติธรรมแก่ประชาชน และ (6) ปัญหาความไม่เชื่อมั่นส่วนใหญ่เกิดจากการพิจารณาคดีที่ยาวนาน
1.4) ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทำหน้าที่
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มที่มีความเชื่อมั่น
ต่อการดำเนินงานของศาลเนื่องจาก (1) ศาลสามารถตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานได้ (2) เชื่อมั่น
ว่าศาลเป็น ที่ พึ่ งสุ ดท้ าย (3) ศาลปกครองเป็ น ที่ พึ่ งให้ กั บหน่ วยงานทางปกครองได้ (4) ศาลปกครองเป็ น
ทางออกสุดท้ายเพื่อให้ได้รับความยุติธรรม
สำหรับกลุ่มที่มีความเชื่อมั่นน้อยเนื่องจาก (1) บางกรณีประชาชนที่เดือดร้อน
เป็นผู้แพ้คดีและยังคงได้รับความเดือดร้อนจากคำสั่งทางปกครอง และ (2) เชื่อว่าศาลจะดูข้อเท็จจริง แต่ด้วย
ระบบไต่ส่วนที่พิจารณาจากเอกสารเป็นหลัก เงื่อนไขบางอย่างอาจทำให้ประชาชนหรือหน่วยงานไม่สามารถ
นำเสนอหรือสืบค้นข้อเท็จจริงได้ อาจจะทำให้เสียเปรียบ
1.5) ความโปร่งใส ตรวจสอบได้โดยการเปิ ดเผย ตรงไปตรงมา เปิ ดเผย
ข้อมูลหรือให้คำแนะนำที่จำเป็นอย่างถูกต้อง ชัดเจน เชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบ
การดำเนินงานของศาลปกครอง กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม มีความเชื่อมั่นว่าศาลปกครองเป็นหน่วยงาน
ที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้โดยการเปิดเผย ตรงไปตรงมา เปิดเผยข้อมูลหรือให้คำแนะนำที่จำเป็นอย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน เชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานของศาลปกครอง
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1.6) ความคุ้มค่าในการเข้ามาใช้บริการศาลปกครอง เมื่อเทียบกับระยะเวลา
และค่าใช้จ่าย แม้ว่าในกระบวนการของศาลปกครองจะไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ ในกระบวนการพิจารณามีความ
ล่าช้า อาจด้วยเพราะมีเจ้าหน้าที่น้อย ในขณะที่มีจำนวนคดีมาก ทำให้การพิจารณาของศาลช้า ทำให้กลุ่ม
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มขาดความเชื่อมั่นในประเด็นนี้
1.7) การเข้ าถึ งการอำนวยความความยุ ติ ธ รรมทางปกครองได้ โดยง่า ย
สะดวก เช่ น การยื่ น ฟ้ อ งคดี ได้ โดยง่ า ย การนำเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย มาใช้ ในการให้ บ ริ ก าร กลุ่ ม ที่ มี
ความเชื่อมั่นเนื่องจากการเข้าถึงการอำนวยความความยุติธรรมทางปกครอง เข้าถึงได้โดยง่าย ทั้งการเข้าถึง
ผ่านการเข้าไปใช้บริการที่ศาลปกครอง การเข้าถึงผ่านการโทรศัพท์ การเข้าถึงผ่านทางระบบออนไลน์ต่างๆ
ส่วนกลุ่มที่มีความเชื่อมั่นน้อย เนื่องจากปัจจุบันศาลปกครองมีเพียง 15 แห่ง ยังมีจำนวนน้อย ทำให้ประชาชน
เข้าถึงได้ยาก ไม่สะดวก
2) กลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการ สำหรับกลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการพบว่ามีการรับรู้เกี่ยวกับ
ศาลปกครองจำแนกได้เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่เป็นนิติกรและกลุ่มที่ไม่ได้เป็นนิติกร โดย (1) กลุ่มที่เป็นนิติกร
ของหน่วยงานท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองเป็นอย่างดี แม้ จะไม่เคยใช้บริการโดยตรง แต่ก็
ได้ศึกษาแนวคำพิพากษาของศาลปกครองจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และ (2) กลุ่มที่ไม่ได้เป็นนิติกร อาทิ กลุ่มที่
เป็ นตั วแทนหน่ วยงานภาครัฐต่ าง ๆ เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัดรวมถึงเกษตรกร ต่ างมี ความรู้เกี่ยวกั บ
ศาลปกครองค่ อ นข้ า งน้ อ ย เนื่ อ งจากลั ก ษณะของงานไม่ มี ค ดี ขึ้ น สู่ ศ าลปกครอง ทำให้ รับ ทราบเพี ย งว่ า
มีศาลปกครองอยู่ ส่วนกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ มีการรับรู้ค่อนข้างน้อย
สำหรับสาเหตุที่ไม่เคยใช้บริการ เนื่องจาก (1) เป็นผู้บริหารท้องถิ่นที่เพิ่งขึ้นมารับ
ตำแหน่ ง บางส่ ว นโยกย้ า ยมาจากพื้ น ที่ อื่ น ทำให้ ยั ง ไม่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการใช้ บ ริ ก ารศาลปกครอง
(2) หน่วยงานไม่มีคดีขึ้นสู่ศาลปกครอง ด้วยเพราะเป็นเรื่องร้องเรียน “เล็กๆน้อยๆ” สามารถไกล่เกลี่ยกันได้
(3) บางหน่ วยงานมี ค ณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ในระดั บ จั งหวัด ก่ อ น ซึ่ งหากมี ข้ อ ร้อ งเรีย นจะเข้ าสู่
กระบวนการ ซึ่งส่วนใหญ่สามารถตกลงกันได้ในระดับนี้ จึงทำให้ไม่มีคดีขึ้นสู่ศาลปกครอง (4) เป็นหน่วยงาน
ของรัฐที่ลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับคดีปกครองมากนัก เช่น หน่วยงานเกี่ยวกับแรงงานซึ่งใช้ศาลที่เกี่ยวกับ
แรงงานเป็นหลัก (5) หน่วยงานบางหน่วยงานไม่เคยใช้บริการกับศาลปกครองโดยตรง แต่ส่วนใหญ่ ติดต่อกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ในกระบวนการยุติธรรม เช่น ศูนย์ดำรงธรรม ศาลยุติธรรมฯ (6) ประชาชนมีความสะดวก
ในการใช้บริการจากหน่วยงานอื่น ๆ มากกว่า เนื่องจากที่ตั้งของศาลปกครองอยู่ไกล และ (7) ยังไม่เคยไปใช้
บริการของศาลปกครองโดยตรง แต่มีภารกิจร่วมกัน
1.2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจศาลในปัจจุบัน
1) การพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง กลุ่มที่มีความพึงพอใจ เนื่องจากเห็นว่าเป็น
ธรรมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมีความเชื่อมั่น มองว่าเป็นธรรมกับทั้งประชาชนและหน่วยงานภาครัฐพอสมควร
ตามเอกสาร ตามพยาน โดยเฉพาะเมื่อหน่วยงานเป็นผู้ชนะคดี เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดที่ศาลให้เหตุผล
มาถือว่ามีความพึงพอใจต่อการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ส่วนกระบวนพิจารณาคดีของศาลปกครอง
ก็เปิดโอกาสให้ผู้ถูกฟ้องชี้แจงข้อเท็จจริงได้เต็มที่ ไม่ได้ปิดกั้น
ส่ ว นกลุ่ ม ที่ มี ค วามพึ ง พอใจน้ อ ย เนื่ อ งจาก (1) การพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี
ปกครองบางส่ ว นยั งขาดความชั ด เจน คำพิ พ ากษามี ลั ก ษณะเป็ น แนวทางกว้ างๆ ทำให้ เกิ ด ความสั บ สน
หน่วยงานต้องมาตีความ (2) การพิจารณาพิพากษาคดีปกครองบางส่วน ยังขาดการสืบเสาะข้อเท็จจริงจาก
พื้นที่โดยตรง (3) การพิจารณาคดีบางคดีโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม หากพิจารณาเฉพาะเอกสารเพียงอย่าง
เดียว ไม่สามารถครอบคลุมสภาพปัญหาในพื้นที่ได้ทั้งหมด ด้วยบริบทของพื้นที่กับปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละแห่ง
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แตกต่ า งกั น ไป (4) หลายกรณี ความผิ ด อาจไม่ ได้ เกิ ด จากหน่ ว ยงานใดเพี ย งหน่ ว ยงานหนึ่ ง แต่ ผ ลการ
พิจารณาคดี หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเป็นหน่วยงานเดียว ซึ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่าศาลควรมีการ
ไต่สวนหน่วยงานอื่น ๆ ประกอบด้วย (5) การพิจารณาคดีมีความล่าช้า แม้ในศาลชั้นต้นจะมีความรวดเร็วขึ้น
แต่เมื่อขึ้นสู่ศาลปกครองสูงสุดแล้วมีความล่าช้า ไม่ทราบความคืบหน้า (6) บางกรณีเกิดปัญหาคำพิพากษา
ในส่ ว นของศาลปกครองสู งสุ ด ขั ด กั น เอง ทำให้ เกิ ด การลั ก ลั่ น กั น หรือ การตั ด สิ น คดี มี ค วามแตกต่ า งกั น
(7) การรวบรวมพยานเอกสาร พยานหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งน่าจะเพียงพอแล้ว ที่จะเป็นไปตามคำฟ้อง แต่ศาลได้
วินิจฉัยคำร้องแล้วขอเอกสารเพิ่มเติม บางครั้งพยานหลักฐานที่ขอเพิ่มเติมก็เป็นพยานหลักฐานที่ยังไม่สามารถ
จัดหาให้ได้ (8) ผลการตัดสินพิพากษาบางกรณี ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ (9) คำพิพากษาของศาลปกครอง
บางคำตัดสิน ไม่สามารถนำไปเป็นแนวปฏิบัติได้ หรือหน่วยงานไม่นำไปเป็นแนวปฏิบั ติทำให้มีคดีขึ้นสู่ศาล
จำนวนมาก (10) คำพิพากษาไม่ให้ความสำคัญกับการเยียวยาผู้ที่แพ้คดี โดยเฉพาะในส่วนของประชาชน
2) การบั ง คั บ คดี ป กครอง ในส่ ว นของการบั ง คั บ คดี ป กครอง ส่ ว นใหญ่
มีความพึงพอใจค่อนข้างน้อย เนื่องจาก (1) เป็นเรื่องใหม่ของหน่วยงาน ต้องให้หน่วยงานได้เรียนรู้ไปสักระยะ
หนึ่ง ควรมีการอบรมให้ความรู้ (2) คำพิพากษาบางกรณีบังคับคดีได้ยาก (3) หน่วยงานบางงานพบปัญหา
ในการบังคับคดี อาทิ ไม่สามารถบังคับคดีผู้ถูกฟ้องที่อยู่ต่างประเทศ และ (4) การบังคับคดีมีความล่าช้า
3) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครอง กระบวนวิธีพิจารณา
คดีในศาลปกครองให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม กลุ่มที่มีความพึงพอใจ เนื่องจาก (1) ศาลมีแนวคำพิพากษาย่อ
มาให้ ศึ ก ษาซึ่ ง กลุ่ ม ผู้ เ ข้ า ร่ ว มสนทนากลุ่ ม เห็ น ว่ า ดี เป็ น การ “เติ ม เต็ ม องค์ ค วามรู้ กั บ หน่ ว ยงาน ”
(2) ศาลปกครองบางจังหวัดมีโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงานเป็นประจำทุกปี สำหรับ
กลุ่ ม ที่ มี ค วามพึ งพอใจน้ อ ยมี ส าเหตุ ม าจาก (1) เกิ ด กรณี ข องการฟ้ อ งผิ ด ศาล ทำให้ ผู้ ฟ้ อ งต้ อ งเสี ย เวลา
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจของประชาชนหรือบุคลากรของหน่วยงานทางปกครอง (2) แหล่งสืบค้น
ข้อมูลของศาลปกครองค่อนข้างเข้าถึงยาก โดยเฉพาะคดีของศาลปกครองกลาง ซึ่งไม่ใช่คดีของศาลปกครอง
สูงสุด (3) ประชาชนยังมีความรู้สึกเชิงลบต่อศาล ซึ่งโดยปกติไม่เพียงศาลปกครอง เมื่อกล่าวถึงศาล ประชาชน
จะรู้ สึ ก ถึ งความยุ่ งยาก (4) ประชาชนยั งขาดความรู้ เกี่ ย วกั บ ศาลปกครอง (5) แหล่ งข้ อ มู ล ความรู้เรื่ อ ง
คำพิพากษายังค้นหายากและอยากได้ฉบับเต็มนอกจากฉบับย่อเท่านั้น
4) การพั ฒ นาหลั ก กฎหมายปกครองและวางแนวทางปฏิ บั ติ ร าชการจาก
คำวิ นิ จ ฉั ย ของศาลปกครองสู ง สุ ด ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานทางปกครอง กลุ่ ม ที่ มี ค วามพึ งใจเห็ น ว่ าศาลมี แ นว
คำพิ พ ากษาย่ อ มาให้ ศึ ก ษา โดยแนวคำพิ พ ากษาของศาลค่ อ นข้ า งเปิ ด กว้ า ง ในกรณี ที่ มี ก ารกระทำการ
ที่ไม่ถูกต้อง ศาลก็จะให้โอกาสที่จะกลับมาดำเนินการให้ถูกต้องที่สุด ไม่ได้เพิกถอนไปเสียทีเดียว เป็นวิธีการ
ทำให้ สามารถสิ้นสุดด้วยดีทั้ งสองฝ่าย ซึ่งหลายหน่วยงานได้นำเอาคำพิพากษาของศาลมาเป็นแนวในการ
ดำเนินการโครงการต่างๆ ส่วนกลุ่มที่มีความพึงพอใจน้อย ด้วยเพราะบางหน่วยงานเมื่อแพ้คดีก็จะนำกลับมา
ศึกษาตามข้อกฎหมายเพื่ อศึกษาความผิ ดพลาด ซึ่ งเมื่อกลับ มาดู บางสำนวนพบว่ามีแนวคำพิ พ ากษาของ
ศาลปกครองที่แตกต่างกัน
1.3 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง สำหรับการศึกษา
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง ซึ่งประกอบไปด้วย (1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ของสำนักงานศาลปกครอง (2) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (3) ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร
(4) ด้านบริการต่างๆ เช่น การรับฟ้อง การให้คำปรึกษาคดี เป็นต้น และ (5) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า
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1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานศาลปกครอง กลุ่มเป้าหมาย
มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้ าที่ที่ให้บริการ ทั้งในเรื่อง (1) การอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
การต้อนรับ การเข้าห้องพิจารณาคดี การเข้าปรึกษาเจ้าหน้าที่ของศาลปกครอง (2) เจ้าหน้าที่มีการให้บริการ
ที่ดี ทั้งการติดต่อปฏิสัมพันธ์ที่ศาล การขอข้อมูล ขอสำเนา คำพิพากษาต่าง ๆ (3) เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือ
อย่างดีแตกต่างจากศาลอื่นๆ ซึ่งจะมีกระบวนการขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่า โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 (4) สามารถโทรไปประสานได้ สามารถฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ (5) หน่วยงานธุรการของทาง
ศาลปกครองมีความรู้ที่ดีมากและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนได้เป็นอย่างดี (6) ศาลปกครอง
ให้ความสำคัญ กับการให้คำแนะนำกับการฟ้องคดี ให้คำแนะนำ ทำให้มีความเข้าใจกันมากขึ้น ได้รับความ
สะดวกในเรื่องของการชี้แจงในหลายๆ เรื่อง
สำหรับกลุ่มที่มีความพึงพอใจน้อยเนื่องจาก (1) บุคลากรของหน่วยงาน
มีความรู้เฉพาะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาลปกครอง แต่ยังขาดความรู้ในเชิงลึก (2) ปัจจุบัน คดีปกครองมีมาก
ขึ้น ศาลปกครองควรคำนึงถึงความรวดเร็วในการพิจารณาคดี แม้ในปัจจุบันจะเร็วขึ้นกว่าเดิม อาจเป็นเพราะ
ขาดแคลนบุคลากร ทั้งตุลาการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และ (3) การติดตามคดีผ่านโทรศัพท์บางแห่ง
พบปัญหาว่าเจ้าหน้าที่เปลี่ยนผู้รับผิดชอบและไม่มีการมอบหมายงานไว้ ทำให้บางครั้งต้องไปด้วยตนเอง
2) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ กลุ่มที่มีความพึงพอใจเนื่องจาก
(1) กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการส่งเสริมให้ประชาชนและหน่วยงานสามารถเข้าถึงศาลปกครองได้
ไม่ยาก (2) บางขั้นตอนมีความรวดเร็วในการให้บริการ อาทิ การยื่นคำร้อง และ (3) มีการพัฒนากระบวนการ
อย่างต่อเนื่อง
สำหรับกลุ่มที่มีความพึงพอใจน้อย เนื่องจาก (1) บางขั้นตอน ระยะเวลา
ที่กำหนดไว้ไม่เหมาะสม อาทิ การอุทธรณ์ภายใน 30 วัน ระยะเวลาน้อยเกินไป (2) การส่งเอกสารต่าง ๆ
ในบางครั้งไม่ได้รับการตอบกลับ (3) ปัญหาเรื่องข้อเท็จจริงเดียวกันเหตุเดียวกันแต่ผู้ฟ้องคดีมีหลายคนทำให้
ต้องทำเอกสารหลายสำนวน (4) ระยะเวลาในกระบวนการยุติธรรมยาวนานเกินไป (5) สำนักงานศาลปกครอง
บางแห่งขาดการบริการด้านการถ่ายเอกสาร (6) การรับคดีหน่วยงานไม่สามารถยื่นที่ ศาลได้โดยตรง ต้องส่ง
ทางไปรษณีย์เท่านั้นแม้ว่าหน่วยงานจะอยู่ไม่ไกลจากศาลและแม้หน่วยงานจะมีหนังสือมอบอำนาจจากผู้ว่าฯ
ก็ตาม และ (7) การบริการระหว่างศาลปกครองกลางและศาลปกครองภูมิภาค มีการบริการที่แตกต่างกัน
ไม่เป็นมาตรฐาน
3) ด้ า นช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร กลุ่ ม ที่ มี ค วามพึ ง พอใจ เนื่ อ งจาก
(1) ศาลปกครองสามารถเข้าถึงได้ง่าย (2) การติดต่อสื่อสารทำได้ง่าย สำหรับ กลุ่มที่มีความพึงพอใจน้อย
เนื่ อ งจาก (1) การสื่ อ สารถึ งหน่ ว ยงานและประชาชนค่ อ นข้ า งน้ อ ย (2) การสื่ อ สารยั งไม่ พิ จ ารณาจาก
คุณลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย
4) ด้านบริการต่างๆ กลุ่มที่มีความพึงพอใจ เนื่องจาก (1) สามารถเข้าถึง
การใช้บริการได้ง่าย เป็นขั้นตอนที่ดี (2) มีหลายกรณีที่ประชาชนสามารถฟ้องคดีปกครองได้โดยการแนะนำ
ของเจ้าหน้าที่ของศาลปกครอง จนประชาชนบางคนมีความเชี่ยวชาญในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และ
(3) หน่วยงานและประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้เป็นอย่างดี
สำหรับ กลุ่มที่มีความพึงพอใจน้อยเนื่องจาก (1) ต้องใช้เอกสารจำนวน
มาก (2) ต้องส่งเอกสารหลายรอบ (3) ปัจจุบันได้ มีทนายที่รับทำคดีปกครอง โดยเฉพาะรับทำให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ซึ่ งอาจจะกระทบต่ อ การเข้ าถึ งกระบวนการยุ ติ ธรรมในอนาคต (4) บริก ารสื บ ค้ น
คำพิพากษา ข้อมูลยังขาดความทันสมัย ค้นหายาก (5) การยื่นคำร้องหรือเขียนคำร้องค่อนข้างยาก โดยเฉพาะ
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สำหรับประชาชนที่ไม่มีความรู้ (6) จำนวนวันที่ให้ในการจัดทำข้อเท็จจริงเป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ปฏิบัติงาน
และ (7) มีอุปสรรคในเรื่องการติดตามคดี ไม่สามารถติดตามคดีได้สะดวก
5) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มที่มีความพึงพอใจ เพราะการเข้าถึง
หรือการหาข้อมูลจากศาลปกครองทำได้โดยง่าย สำหรับกลุ่มที่มีความพึงพอใจน้อย เนื่องจาก (1) การค้น
คำพิ พ ากษา มี ปัญ หาค้น ไม่ พ บ เนื้อหาบางส่วนสั้นเกิน ไปต้องการฉบับ เต็ม ขาดการจำแนกเป็น หมวดหมู่
ตามความต้องการของผู้ใช้งาน (2) การคัดคำพิพากษายังต้องเดินทางไปขอคัดที่ศาลปกครอง (3) ยังไม่มีระบบ
สารสนเทศเพื่อช่วยในการติดตามคดี และ (3) ข้อมูลขาดความทันสมัย
1.4 ภาพลั ก ษณ์ และแนวทางการปรั บ ปรุ ง ภาพลั ก ษณ์ ข องศาลปกครอง
จากการศึกษาภาพลักษณ์และแนวทางการปรับปรุงภาพลักษณ์ของศาลปกครอง ได้ผลการศึกษาดังนี้
1) ภาพลักษณ์ ได้แก่ (1) เป็นหน่วยงานที่มีความยุติธรรมมีการพัฒนาการ
ให้ บ ริ ก ารที่ ส ะดวกรวดเร็ ว เข้ า กั บ ยุ ค สมั ย (2) เป็ น ศาลที่ ช่ ว ยเหลื อ ประชาชน เป็ น ที่ พึ่ ง ของประชาชน
(2) เป็นศาลที่ประชาชนเชื่อมั่น ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม (4) เป็นศาลที่มี ตุลาการที่มีความรู้ มีความยุติธรรม
(5) เป็นศาลที่มีความทันสมัย (6) เป็นศาลที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย (7) เป็นศาลที่มองเห็นประโยชน์ของ
สาธารณะ (8) เป็นศาลที่มีการพัฒนาการ มีการเปลี่ยนแปลง (9) เป็นที่พึ่งสุดท้ายของทั้งประชาชนหรือของ
หน่วยงาน และ (10) เป็นหน่วยงานที่ มีหน้าที่ในการที่จะดูแลควบคุมการปฏิบัติงานหรือการกระทำของ
หน่วยงานทางปกครองให้มีความชอบด้วยกฎหมาย
2) การปรับ ปรุงภาพลั ก ษณ์ ได้ แ ก่ (1) การปรับ ปรุงในเรื่อ งความล่าช้ า
ในการพิจารณาคดี (2) การพิจารณาคำสั่งที่ออกว่าไปสามารถปฏิบัติได้จริง (3) ประสบการณ์ในการพิจารณา
คดี ข องตุ ล าการ (4) สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ว่ า ศาลอยู่ ฝั่ ง เดี ย วกั บ ประชาชน (5) เป็ น ศาลที่ มี ค วามเป็ น มิ ต ร
(6) ทำความเข้าใจหรือให้ข้อมูลความรู้กับประชาชนในขั้นตอนของการดำเนินการทางศาลเพื่อให้เกิดการ
ยอมรับในผลการพิพากษา (7) พัฒนาภาพลักษณ์ด้านการเข้าถึงของประชาชนด้ว ยการขยายเขตอำนาจศาล
และ (8) ปลอดจากการแทรกแซงจากหน่วยงานใดหรือบุคคลใดในทุกมิติ
2. ความคิดเห็นต่อปัญหาอุปสรรคในการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง การเข้าถึง
การอำนวยความยุติธรรมของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค และ
การปรับตัวของศาลปกครอง โดยเฉพาะในสภาวะที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
2.1 ปัญหาอุปสรรคในการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง การเข้าถึงการอำนวย
ความยุติธรรมของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ปัญ หาโดยตรง ได้แก่ (1) กระบวนพิจารณาคดีมีความล่าช้า
(2) ปัญหาความยุ่งยากในกระบวนการยุติธรรม เช่น ต้องใช้เอกสารที่ต้องมีการรับรองจำนวนมาก (3) ปัญหา
การปฏิบั ติตามผลการพิ จารณาคดี และ (4) ปั ญ หาในการเข้าถึงศาล บางศาลที่ค่อนข้างไกล ส่วนปัญ หา
โดยอ้อม ได้แก่ (1) ปัญหาการกระผิดในคดีปกครองที่มีการเชื่อมโยงกับบุคคลหลายบุคคลหรือหลายหน่วยงาน
(2) หน่วยงานไม่มีบุคลากรที่เป็นนิติกร ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำคดี (3) ปัญหาเรื่องความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับศาลปกครอง (4) เจ้าหน้าที่ของรัฐยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบังคับคดีปกครองโดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแม้ว่าจะมีนิติกร (5) ปัญหาการมาผิดศาลทำให้ไม่ได้รับความเป็นธรรม (6) เจ้าหน้าที่ของ
หน่ ว ยงานของผู้ เข้ า ร่ ว มการสนทนากลุ่ ม มี ก ารเคลื่ อ นย้ า ยบ่ อ ยครั้ ง ทำให้ ข าดความต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง ผลต่ อ
กระบวนการยุติธรรม (7) การบังคับใช้กฎหมายของบุคลากร ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ บางครั้งต้องสนองนโยบาย
ของผู้บริหาร (8) ด้วยงานหลายอย่างมุ่ง มาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้ท้องถิ่นมีความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่จะทำให้เกิดคดีปกครองขึ้นสู่ศาลปกครอง (9) พื้นที่ที่มีบริบทความเป็นเมืองสูง ทำให้เกิดกรณี
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พิ พ าทจำนวนมาก และ (10) เนื่ องจากคดีป กครองบางคดี บ างส่วนเป็ น ปั ญ หาจากการออกระเบี ยบของ
ต้นสังกัด ทำให้เกิดกรณีของการฟ้องร้องจำนวนมาก
2.2 แนวทางหรื อ วิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคต่ า งๆ หรื อ แนวทางการ
พัฒนาการดำเนินงานของศาลปกครอง
1) การเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กฎหมายปกครองและ
กระบวนการยุติธรรมทางปกครองพื้นฐานให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และตรงกลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม
ได้แก่ (1) การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนหรือหน่วยงาน ควรจำแนกตามคุณลักษณะของกลุ่มผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่ม (2) การอบรมให้ความรู้จำแนกตามเนื้อหา เช่น เนื้อหาด้านการบังคับคดี (3) การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการช่วยเหลือด้านกฎหมายปกครอง (4) ศาลปกครองควรทำคำอธิบายที่สั้นๆ เข้าใจง่ายในสื่อ
ทุกประเภท (5) ควรส่งเสริมให้เกิดการไกล่เกลี่ยหรือชี้แจงทำความเข้าใจ โดยเฉพาะในคดีเล็ก ๆ เพื่อลดคดีขึ้น
สู่ ศ าลปกครอง (6) ความล่ า ช้ า ของคดี อ าจแก้ ไ ขปั ญ หาได้ โดยการแยกคดี ต ามความซั บ ซ้ อ นของคดี
(7) ลดปัญหาการใช้เอกสารในกระบวนการยุติธรรมมาก (8) คดีที่มีลักษณะเหมือนกัน ควรมีการตัดสินคดีไป
ในแนวทางเดียวกัน และ (9) ใช้เทคโนโลยีในการให้บริการมากขึ้น
2) การพั ฒ นากลไก หรื อ เครื่ อ งมื อ ในการให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
ข่าวสารด้านกระบวนการยุติธรรมหรือคดีทางปกครอง ได้แก่ (1) พัฒนาเครื่องมือในการให้ความรู้เพื่อ ฝึก
ประสบการณ์โดยตรงกับประชาชนได้ เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจกระบวนการยุติธรรมหรือคดีทางปกครอง
มากยิ่งขึ้น (2) การใช้หน่วยงานอื่น ๆ เป็นกลไกในการให้ความรู้ เช่น สภาทนายความ นิติกรของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย และ (3) ให้ความรู้แก่บุคคลอยู่ที่ในกลไกการไกล่เกลี่ยก่อนมีคดีขึ้นสู่ศาลปกครอง
2.3 การปรับตัวในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะในสภาวะที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อยกระดับคุณภาพการดำเนินงานและการให้บริการแก่ประชาชน
การดำเนินงานในปัจจุบัน ศาลปกครองสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ดีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามมีความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการอำนวยความยุติธรรม
ของศาลปกครองส่วนใหญ่ในปัจจุบัน มีความสอดคล้องกับสภาวะที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 อยู่แล้ว อีกทั้งยังเป็นกระบวนการที่เรียบง่าย ไม่ยุ่งยาก ดังนั้นสถานการณ์ปัจจุบันจึงไม่กระทบต่อ
กระบวนการ/ขั้นตอนในการให้ บ ริการของศาลปกครองมากนั ก อย่างไรก็ตามศาลปกครองอาจยกระดั บ
คุณภาพการดำเนินงานและการให้บริการมากขึ้น โดยการกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้
ชัดเจนและเหมาะสม ประชาชนสามารถติดตามกระบวนการทำงานของศาลปกครองในแต่ละขั้นตอนได้ง่าย
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ผ่านสื่อออนไลน์ สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทัน ท่วงทีโดยไม่ต้องรอนาน
หรือมีระยะเวลาในการรอให้น้อยที่สุด ลดกระบวนการที่ต้องใช้เอกสารที่เป็นกระดาษลง โดยหันมาใช้ระบบ
การจั ด การเอกสารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม ากขึ้ น พั ฒ นาศู น ย์ ป ระสานงานในระดั บ จั งหวัด สำหรับ จั งหวัด ที่ ไม่ มี
ศาลปกครองที่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนที่ ต้ อ งการเดิ น ทางมาใช้ บ ริ ก ารในภาวะปกติ โดยศู น ย์
ประสานงานดังกล่าวมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการ โดยเฉพาะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ
การสื่อสารต่าง ๆ
๒) ด้ านบริการต่ างๆ เช่ น การรับ ฟ้ อ ง การให้ คำปรึกษาคดี เป็ น ต้น ปั จจุบั น
แม้ จะอยู่ในช่ วงของการแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อ ไวรัส โคโรนาฯ แต่ กลุ่ ม ผู้ เข้ าร่วมสนทนากลุ่ ม ก็เห็ น ว่า
ศาลปกครองยังสามารถคงไว้ซึ่งคุณภาพในการให้บริการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงการใช้บริการได้ง่าย มีขั้นตอน
ที่ดี ประชาชนสามารถที่จะฟ้องได้สะดวก หน่วยงานต่างๆ สามารถที่จะประสานข้อมูลต่างๆ กับศาลปกครอง
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ได้ โดยสะดวก อย่ างไรก็ ต ามควรมี ก ารปรับ ปรุงการให้ บ ริก ารในบางเรื่อ ง เพื่ อ เป็ น การยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การให้บริการให้ดีขึ้น อาทิ ลดเอกสารที่เป็นกระดาษที่ใช้ในการดำเนินคดี การรับรองเอกสารผ่านระบบดิจิทัล
การจัดส่งเอกสารต่างๆ ในการดำเนินคดี ผ่านระบบจัดการเอกสารออนไลน์ เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถ
เข้ามาใช้ได้อย่างปลอดภัยซึ่งจะก่อให้เกิดความสะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาฯ นอกจากนี้ยังรวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลคำพิพากษาต่างๆ ที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้
ง่ายผ่านอุปกรณ์ การสื่อสารต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงของการทำงานจากที่บ้าน (Work from home) การมี
ระบบการติดตามคดีที่ทำให้สามารถติดตามคดีได้สะดวก เป็นต้น
๓) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ทั้งนี้ในสภาวะที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 แม้จะทำให้การให้บริการโดยตรงผ่านเจ้าหน้าที่จะมีจำนวนน้อยลดลง แต่เจ้าหน้าที่ก็ได้เพิ่ม
การให้บริการในส่วนของการบริการทางอ้อมมากขึ้น โดยเฉพาะการให้บริการทางโทรศัพท์และทางสื่อออนไลน์
ต่างๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสามารถให้บริการได้เป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่มีทักษะในการให้บริการ มีจิตบริการ
สามารถสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ได้ อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มมีข้อเสนอแนะว่า ด้วยสถานการณ์
จะยังคงอยู่ต่อไปและอาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต ดังนั้นศาลปกครองจึงควรเตรียมความพร้อมบุคลากร โดยการ
อบรมให้ ค วามรู้แ ละพั ฒ นาทั กษะด้ านเทคโนโลยี ใหม่ ๆ แก่ บุ ค ลากรมากยิ่ งขึ้ น เพื่ อให้ ส อดรับ การพั ฒ นา
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลปกครองในอนาคต
๔) ด้านช่องทางการสื่อสาร ด้วยในปัจจุบัน ศาลปกครองมีช่องทางการสื่อสาร
ที่หลากหลายดีอยู่แล้ว ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางการสื่อสารดังกล่าวได้โดยง่าย การประสานงานต่างๆ
สามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ โดยเฉพาะในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาฯ
กลุ่มเป้าหมายไม่จำเป็นต้องไปถึงศาล สามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ควรดำเนินการ
โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ก็คือ การใช้ช่องทางเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมีการเข้าถึงช่องทางดังกล่าวแตกต่างกัน เช่น ประชาชน
ในเขตเมืองสามารถเข้าถึงช่องทางการสื่อการทางออนไลน์ได้โดยสะดวก ในขณะที่ในชนบทการเข้าถึงช่องทาง
ดังกล่าวอาจทำได้ ย าก โดยเจ้าหน้ าที่ ข องศาลปกครองควรที่ จะให้ ค ำแนะนำต่ างๆ แก่ป ระชาชนมากขึ้ น
นอกจากนี้ศาลปกครองยังควรมีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เข้ามาให้บริการเพิ่ม ก็อาจจะช่วยบริการ
แก่ประชาชนและหน่วยงานที่อยู่ห่างไกลซึ่งน่าที่จ ะสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของการเดินทางที่จะต้องเดินทาง
ระยะไกลๆ ได้ โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ
๕) ด้ า นระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วไปแล้ ว แม้ ใ นปั จ จุ บั น
ศาลปกครองจะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการใช้บริการบ้างแล้ว แต่ในช่วงที่มีการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ หรือเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้น ศาลปกครอง
ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศดังต่อไปนี้ (๑) ระบบจัดการเอกสารออนไลน์ เพื่อลดการใช้เอกสารที่เป็น
กระดาษและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานข้อมูลเอกสารสำหรับบุคคลที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น (๒) ควรนำเอา
ระบบ e-Certificate สำหรับ ออกหนั งสื อรับ รองและสำเนาเอกสารที่ ต้ องรับ รองทางอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ม าใช้
เพื่อให้เอกสารที่เป็นหลักฐานต่างๆ ที่เข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรม เป็นเอกสารที่มีความน่าเชื่อเพื่อใช้ในการ
ดำเนินคดี (๓) พัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานฐานข้อมูลคำพิพากษาต่างๆ เช่น มีการจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่
ตามความต้ อ งการของผู้ ใช้ งาน มี ข้ อ มู ล ทั้ งฉบั บ เต็ ม และฉบั บ ย่อ ข้ อ มู ล มี ค วามทั น สมั ย มี ค วามครบถ้ วน
(๔) พัฒนาระบบการให้บริการบางระบบให้อยู่ในรูปของดิจิทัล ได้แก่ การคัดคำพิพากษาเพื่อลดการเดินทางไป
ขอคัดที่ศาลปกครองโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาฯ ที่ทำเกิดข้อจำกัดในการเดินทาง
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการติดตามคดี เช่น การประยุกต์ระบบพัสดุออนไลน์ ที่สามารถติดตาม
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การดำเนิ น งานได้ ตั้ งแต่ เริ่ ม ปฏิ บั ติ ก ารจนขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ย ซึ่ งสามารถติ ด ตามดู ขั้ น ตอนต่ า ง ๆ ได้ ว่ าการ
ดำเนินงานอยู่ขั้นตอนใด ใครเป็นผู้ปฏิบัติงาน มาประยุกต์ใช้กับการติดตามการดำเนินงานของศาลปกครอง
และ (๕) การให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของฐานข้อมูล (Database Security) โดยการดูแลจัดการรักษา
ข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์พร้อมสำหรับผู้ที่มีสิทธิในการใช้ข้อมูล สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ ป้องกันผู้ไม่มีสิทธิ
เข้าใช้หรือแก้ไขข้อมูล อันจะก่อให้เกิดผลเสีย กับระบบฐานข้อมูล
3. ความคาดหวั ง ต่ อ การดำเนิ น งานของศาลปกครอง และข้ อ เสนอแนะอื่ น ๆ
จากการศึกษาความคาดหวังต่อการดำเนินงานของศาลปกครอง คณะผู้วิจัยสามารถสรุปความคาดหวังได้ดังนี้
3.1 ความคาดหวังระยะสั้น
1) ด้ า นความยุ ติ ธ รรมและการเข้ า ถึ ง ความยุ ติ ธ รรม โดยคาดหวั ง ว่ า
ศาลปกครองจะสามารถเข้ าถึ งประชาชนให้ ได้ ม ากที่ สุ ด ทำให้ ผู้ ที่ เข้ าสู่ ก ระบวนการยุ ติ ธรรมได้ รับ ความ
เป็นธรรม ทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกมั่นใจว่าจะได้รับความยุติธรรมจากการเข้ามาใช้บริการ มีการพัฒนา
ให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้มากยิ่งขึ้น เป็นหน่วยงานด้านความยุติธรรมที่ประชาชน
และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถติดต่อเข้าถึงได้ง่าย มีความใกล้ชิดกับหน่วยงานของรัฐมากขึ้น แม้จะไม่ได้เป็น
ผู้ใช้บริการ
2) ด้านการให้บริการ คาดหวังว่าศาลปกครองจะสามารถให้บริการเชิงรุก เช่น
การจัดทำโครงการศาลปกครองเคลื่อนที่สู่ชุมชน สร้างการเข้าถึงประชาชนและหน่วยงานระดับต่าง ๆ ในทุก
ระดับ มีความใกล้ชิดกับหน่วยงานราชการให้มากยิ่งขึ้น มีการปรับปรุงกระบวนการ โดยเฉพาะในเรื่องเอกสาร
มีการพัฒนาพนักงานคดีปกครองให้มีความรู้ในการดำเนินคดีมากขึ้น ทั้งความรู้เชิ งทฤษฎีและความรู้ในเชิง
ปฏิ บั ติ ลดความเป็ น แบบแผน ลดขั้ น ตอนต่ าง ๆ ในการเข้ ารับ บริก ารให้ น้ อ ยลง แต่ ยั งคงรัก ษาคุ ณ ภาพ
การให้ บ ริการไว้ ยังคงเป็ นหน่ วยงานที่ ให้ สถาบั น การศึ กษาได้ เข้าศึกษาดูงาน มี การให้ บ ริการที่ เท่ าเที ยม
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนหรือประชาชนและให้ความสำคัญกับความแตกต่างของคุณลักษณะผู้ใช้บริการ
3) ด้ า นการให้ ค วามรู้ คาดหวังว่าศาลปกครองจะให้ ค วามรู้ต ามลั ก ษณะของ
กลุ่มเป้าหมาย เพิ่มความถี่ในการฝึกอบรมให้มากขึ้น มีการอบรมให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็ น ประจำทุ ก ปี จั ด อบรมในลั ก ษณะเจาะลึ ก เฉพาะเรื่ อ ง โดยเพิ่ ม รายละเอี ย ดที่ เจาะลึ ก มากขึ้ น เช่ น
คดีด้านสิ่งแวดล้อม มีวิธีการที่จะให้ความรู้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามสภาพปัญ หา เช่น ด้านการบังคับคดี
เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับคดีได้ มีการพัฒนาช่องทางในการให้ความรู้สู่ชุมชน โดยอาจมีรูปแบบ
หรือลักษณะคล้ายศูนย์ยุติธรรมชุมชน มีการรวบรวมคำพิพากษาให้เป็นหมวดหมู่สอดคล้องกับความต้องการ
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มุ่ ง เน้ น การให้ ค วามรู้ แ ก่ ป ระชาชน ปรั บ ปรุ ง แหล่ ง สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ของ
ศาลปกครองให้เข้าถึงได้ง่าย มีการแบ่งประเภทของข้อมูลตามคดีที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
มากขึ้น มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ได้รับทราบถึง เขตอำนาจศาล
เพื่ อ ป้ อ งกั น การฟ้ อ งผิ ด ศาล การให้ ค วามรู้แ ก่ นั ก เรีย นนั ก ศึ ก ษามากขึ้ น โดยไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งเป็ น นั ก ศึ ก ษา
คณะนิ ติ ศ าสตร์เพี ย งอย่ างเดี ย ว ให้ ค วามรู้แ ก่ ภ าคเอกชนมากยิ่งขึ้ น ประสานกั บ หน่ วยงานอื่ น เพื่ ออบรม
ให้ความรู้แก่ประชาชนและหน่วยงาน เช่น สภาทนายความ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
แก่ประชาชน (สคช.) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่ไม่ได้มีคดีขึ้นสู่ศาลปกครองด้วย โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่นิติกรเนื่องจากกลุ่มนี้ยังมีความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองน้อย ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่
ต่างจังหวัด โดยเน้นที่ผู้นำชุมชน
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3.2 ระยะกลาง
1) ด้านตุลาการ คาดหวังว่าศาลปกครองจะมีกระบวนการในการคัดสรรตุลาการ
ศาลปกครองที่ ดี ที่ ท ำให้ ได้ตุล าการที่ มี คุณ วุฒิ วัยวุฒิ และเป็ น ผู้ที่ มีความเชี่ยวชาญทุ กด้าน มีการคัดเลือ ก
ตุลาการจากหลากหลายสาขาอาชีพ ใช้วิธีการสรรหาตุลาการจากบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น คำพิพากษาของตุลาการศาลปกครองจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติและ
เยียวยาได้ มีจำนวนตุลาการเพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับปริมาณคดีที่เข้าสู่ศาลปกครอง
2) ด้านความยุติธรรมและการเข้าถึงความยุติธรรม คาดหวังว่าศาลปกครองจะ
ช่วยลดความเดือดร้อนให้กับคู่กรณีทุกฝ่าย ไม่ว่ าจะเป็นประชาชน หน่วยงานของรัฐ มีการพัฒนาภาพลักษณ์
ของศาลว่าอยู่ ฝั่ งเดี ย วกั บ ประชาชน ช่ วยลดความเดื อ ดร้อ นให้ กั บ คู่ ก รณี ทุ ก ฝ่ าย ไม่ ว่าจะเป็ น ประชาชน
หน่วยงานของรัฐ ให้ความสำคัญ กับการสร้างความเชื่อมั่ นแก่เด็กเยาวชนให้มากขึ้น ในกรณี ที่ผู้ฟ้องแพ้คดี
แต่ได้รับความเสียหาย หรือความเดือดร้อนสาธารณะเป็นความเสียหายในวงกว้าง ควรจะมีมาตรการอื่น
นอกเหนือจากในคำตัดสินของศาลควรมีการเยียวยาแก้ไข
3) ด้านการพิ จารณาคดี คาดหวังว่าศาลปกครองจะกำหนดระยะเวลาในการ
พิจารณาคดีที่ชัดเจนหรือเวลาที่แน่นอน ในการพิจารณาศาลปกครองควรเข้ามาดูบริบทของพื้นที่ประกอบการ
วินิจฉัย หรือควรต้องมีการไต่สวนหรือรับฟังเพิ่มเติม โดยเฉพาะคดีด้านสิ่งแวดล้อมหรือคดีที่เกี่ยวกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง
4) ด้านการให้บริการ คาดหวังว่าศาลปกครองจะแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการ
พิจารณาคดี การรวมคดีที่เหมือนกันเข้าด้วยกันคล้ายแบบคดีแพ่งเพื่อให้การดำเนินงานรวดเร็วขึ้นและจำนวน
คดีสู่ศาลปกครองลดลง มีการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีความรวดเร็วมากขึ้น พัฒ นามาตรฐาน
การให้บริการที่เท่าเทียมกันของเจ้าหน้าที่ในแต่ละศาล พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการติดตามคดี
นำเทคโนโลยีต่ าง ๆ มาใช้ในการให้บริการมากขึ้น ปรับปรุงในเรื่องของระยะเวลาในการดำเนินงานในบาง
ขั้นตอน มีการพัฒ นาแอปพลิเคชันที่สามารถคัดคำพิพากษาได้ ยังคงสนับสนุนและให้ความรู้ แก่นักศึกษา
เหมื อนที่ เคยดำเนิ น การ กลั บ มาให้ ค วามสำคั ญ กับ การจัดค่ ายเด็ กและเยาวชน มี ก ารพั ฒ นาระบบข้อ มู ล
แนวคำพิพากษาของศาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5) ด้านการไกล่เกลี่ยคดี คาดหวังว่าศาลปกครองจะพั ฒ นาระบบการไกล่เกลี่ ย
ข้ อ พิ พ าทก่ อ นเข้ าสู่ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรม เพื่ อ ให้ ข้ อ พิ พ าทต่ าง ๆ ไม่ ต้ อ งขึ้ น ศาล ประสานความร่ วมมื อ
กับหน่วยงานอื่น ๆ ในการพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อลดจำนวนคดีที่จะขึ้นสู่ศาล อบรมให้ความรู้
ในเรื่องการไกล่เกลี่ยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง พัฒ นาองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ในจังหวัด ให้มีความเข้มแข็ง สามารถ
ช่วยเหลือและเป็นกลไกในการไกล่เกลี่ยก่อนมีคดีขึ้นสู่ศาลปกครอง เช่น ศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
เป็นต้น
6) ด้านการบังคับคดี คาดหวังว่าศาลปกครองจะมีหน่วยงานที่มาช่วยในการบังคับ
คดี มีการปรับปรุงการบังคับคดีเพื่อสามารถบั งคับคดีได้อย่างรวดเร็ว มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานสนับสนุน
มาช่วยในการบังคับคดีให้ลุล่วงไปได้ มีการอบรมให้ความรู้ด้านการบังคับคดี โดยเน้ นการปฏิบัติ การพาไปดู
กรณีศึกษา มีเจ้าหน้าที่เฉพาะด้านในการบังคับคดีเพื่อรองรับการบังคับคดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยตรง มีการประสานงานกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี เพื่อสร้างเครือข่ายวิทยากรสำหรับช่วย
อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร อาทิ กรมบังคับคดี และหน่วยงานอื่นๆ
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7) ด้านการพัฒนาแนวปฏิบัติ คาดหวังว่าเมื่อมีคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
ออกมา คำพิพากษานั้นควรสามารถนำมาเป็นแนวปฏิบัติได้ สามารถเป็นบรรทัดฐานให้หน่วยงานถือปฏิบัติได้
รวมทั้งควรมีบรรทัดฐานในการตัดสินคดีในเรื่องเดียวกันให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน
3.3 ระยะยาว
1) ด้านตุลาการ คาดหวังว่าศาลปกครองจะพัฒ นากลไกตุลาการศาลปกครอง
ด้วยการจัดตั้งแผนกคดีพิเศษ เช่นเดียวกับศาลอาญามีแผนกคดีทุจริต และศาลฎีกาที่มีแผนกคดีอาญาผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง เป็นแผนกคดีพิเศษแยกออกมา
2) ด้านความยุติธรรมและการเข้าถึงความยุติธรรม คาดหวังว่าศาลปกครองจะ
ทำให้ประชาชนได้รับความยุติธรรม ยังคงดำรงความยุติธรรม มีความโปร่งใส ยังคงเป็นที่พึ่งของหน่วยงานของ
รัฐและทุกภาคส่วนต่อไป เป็นศาลที่ มี ตุลาการที่มีความรู้ มีความยุติธรรม เป็นที่พึ่งสุดท้ายของหน่วยงาน
คาดหวังว่าองค์กรศาล ทั้ งศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม สามารถยืนในหลักการของตัวเอง
ปลอดจากการเมือง ดำรงภาพลักษณ์ของการเป็นหน่วยงานที่มีความยุติธรรมไว้ได้ เป็นศาลที่มีการพัฒนา
มีความทันสมัย
3) ด้ า นการให้ บ ริ ก าร คาดหวั ง ว่ า ศาลปกครองจะขยายเขตอำนาจศาล
ให้ครอบคลุมทุกจังหวัด สามารถลดระยะเวลาในการพิจารณาคดีให้เร็วขึ้นได้ เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับ
กับปริมาณคดีที่มีจำนวนมากขึ้น
4) ด้านการให้ความรู้ คาดหวังว่าศาลปกครองจะยังคงให้ความสำคัญกับการให้
ความรู้แก่เด็กและเยาวชนต่อไป
5.2 ข้อเสนอแนะตามหลักการการวิจัยสถาบันในการนำผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ประกอบการวางแผน
การกำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มและ/หรือธำรงรักษาความเชื่อมั่น
ของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในส่วนของระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ
การอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง และความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของ
ศาลปกครอง ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อำนาจศาล และเขตอำนาจศาล
รวมทั้งการดำเนินงานในมิติต่างๆ ของศาลปกครอง ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เคยใช้บริการศาลปกครอง
ปัจจัยที่มีความสัมพั นธ์ต่อความเชื่อมั่น ความรู้ความเข้าใจ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวย
ความยุ ติธรรมของศาลปกครอง ความสั ม พั น ธ์ระหว่างระดับ ความเชื่อ มั่ น ความรู้ค วามเข้ าใจ และความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ความคิดเห็น และความคาดหวังของ
นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มตัวแทนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม กลุ่มผู้นำเอกชน
หรือ ภาคธุ รกิ จ องค์ ก รพั ฒ นาเอกชน (NGOs) ต่ อ การดำเนิ น งานของศาลปกครอง สามารถนำมาจั ด ทำ
ข้ อ เสนอแนะข้ อ เสนอแนะตามหลั ก การการวิจั ย สถาบั น (Institutional Research) ในการนำผลวิจั ย ไป
ประยุกต์ใช้ประกอบการวางแผน การกำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มและ/หรือธำรง
รักษาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองเพื่อใช้ประกอบการวางแผน
การกำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มและ/หรือธำรงรักษาความเชื่อมั่ นของประชาชน
ต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองได้ ดังนี้
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5.2.1 ด้านการสื่อสาร
แม้ในปัจจุบันศาลปกครองจะมี ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและทันสมัย อย่างไรก็ตาม
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสื่อสาร ศาลปกครองควรมีการดำเนินการดังต่อไปนี้
1) เน้ น การสื่ อ สารผ่ า นทางช่ อ งทางที่ ป ระชาชนสามารถรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารจาก
ศาลปกครองมากที่สุด ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่า แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครองที่กลุ่มตัวอย่างได้รับ
มากที่ สุ ด ในช่ ว งระยะเวลาที่ ผ่ า นมา 3 ลำดั บ แรก ได้ แ ก่ (1) เว็ บ ไซต์ ศ าลปกครอง (2) สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ข อง
ศาลปกครอง (3) สื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ค ยูทูป ไลน์) และเมื่อแยกตามคุณ ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย
เป็นกลุ่มที่เคยใช้บริการกับกลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการพบว่า กลุ่มผู้ที่เคยใช้บริการ แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ศาลปกครองที่ ผู้ใช้บ ริการได้รับ ในช่วงระยะเวลาที่ ผ่านมามากที่ สุด 3 ลำดับ แรก ได้แก่ (1) จากเว็บ ไซต์
ศาลปกครอง (www.admincourt.go.th) (2) สื่อสิ่งพิมพ์ของศาลปกครอง และ(3) สื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ค
ยูทูป ไลน์) ส่วนกลุ่มไม่เคยใช้บริการ แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครองที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ศาลปกครองในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ (1) สื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ค ยูทูป ไลน์)
(2) โทรทัศน์ และ (3) จากเว็บไซต์ศาลปกครอง
ศาลปกครองจึงควรใช้ช่องทางการสื่อสารทั้ง 4 ช่องทางในการสื่อสารกับประชาชน ได้แก่
(1) เว็บไซต์ศาลปกครอง (www.admincourt.go.th) (2) สื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ค ยูทูป ไลน์) (3) โทรทัศน์
และ (4) สื่อสิ่งพิมพ์ของศาลปกครอง โดยสื่อสิ่งพิมพ์ของศาลปกครองโดยเฉพาะประเภทหนังสือแจกและแผ่นพับ
อาจเน้นไปที่กลุ่มที่เคยใช้บริการ ส่วนโทรทัศน์ อาจเน้นไปที่กลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการ อย่างไรก็ตามควรมีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้หลากหลายช่องทางเพื่อให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกกลุ่มคน มีการประชาสัมพันธ์
อย่างสม่ำเสมอ โดยเน้นการเข้าถึงง่าย
2) ปรั บ ปรุ ง และประชาสั ม พั น ธ์ ช่ อ งทางการสื่ อ สารที่ ป ระชาชนรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
จากศาลปกครองน้ อย ทั้ งนี้ แม้ ว่าศาลปกครองจะมีช่องทางในการสื่อ สารจำนวนมากทั้ ง สื่อสิ่งพิ มพ์ ของ
ศาลปกครอง รายการวิ ท ยุ ที่ ศ าลปกครองจั ด ทำขึ้ น เว็ บ ไซต์ ศ าลปกครอง แอปพลิ เคชั น ศาลปกครอง
(Admincourt) ศู น ย์ บ ริ ก ารประชาชนของศาลปกครองและสำนั ก งานศาลปกครอง โทรศั พ ท์ สายด่ ว น
ศาลปกครอง 1355 สื่อเรียนรู้ http://oer.learn.in.th สื่อประชาสัมพั นธ์ผ่าน QR Code โทรทัศน์ วิทยุ
หนังสือพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ค ยูทูป ไลน์) แต่ผลประเมินพบว่า มีสื่อจำนวนมากที่ประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสารจากสื่อดังกล่าวค่อนข้างน้อย ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ของศาลปกครองประเภทโปสเตอร์ รายการวิทยุที่
ศาลปกครองจัดทำขึ้น แอปพลิเคชันศาลปกครอง (Admincourt) ศูนย์บริการประชาชนของศาลปกครองและ
สำนั ก งานศาลปกครองโทรศั พ ท์ สายด่ ว นศาลปกครอง 1355 สื่ อ เรี ย นรู้ http://oer.learn.in.th
สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน QR Code วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิทรรศการของศาลปกครอง สื่อ Infographic ดังนั้น
ศาลปกครองจึงควรปรับ ปรุงหรือ ประชาสั ม พั น ธ์ช่ อ งทางการสื่ อ สารของสื่ อ เหล่ านี้ ให้ สามารถสื่ อสารกั บ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
3) เน้นนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนต้องการทราบ จากผลการศึกษาพบว่า ข้อมูล
ข่าวสารที่ประชาชนต้องการทราบมากที่ สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ (1) สาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
(2) สรุปผลคดีปกครองที่น่าสนใจ และ (3) ผลการพิจารณาพิพากษาคดี ซึ่งไม่แตกต่างกันทั้งกลุ่มที่ เคยใช้
บริการ และไม่เคยใช้บริการ ดังนั้นศาลปกครองจึงควรเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารดังกล่าวตามช่องทาง
ต่าง ๆ โดยเฉพาะช่องทางที่ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากศาลปกครองมากที่สุด
โดยเนื้อหาที่ ท ำการเผยแพร่ควรมีลักษณะดังนี้ เป็น เนื้ อหาที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ กระชับ
มีรายละเอียดที่ครบถ้วนและครอบคลุม ชัดเจน ในขณะเดียวกันก็มีเนื้อหาด้านกฎหมายต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้
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แก่ ป ระชาชนไปในขณะเดี ย วกั น อาทิ กฎหมายปกครอง กฎหมายทั่ ว ไป กฎหมายเกี่ ย วกั บ หน่ ว ยงาน
ที่ รับผิดชอบ กฎหมายสิ่งแวดล้ อม การตัดสิน การฟ้องร้อง การรับรู้ การวินิจฉัยคดี ความผิดด้านละเมิด
การมีส่วนร่วมของประชาชน แนวปฏิบัติของข้าราชการ กฎหมายสาธารณสุข กฎหมายสิทธิ บทความแปล
กฎหมายต่ างประเทศ นอกจากนี้ รูป แบบและประเภทของสื่ อ ควรมี รูป แบบที่ ห ลากหลาก มี ค วามดึ งดู ด
น่าสนใจ โดดเด่นและทันสมัย เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย รวมถึงผู้พิการ
4) ใช้กลไกการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ด้วยในพื้นที่
มีช่องทางสื่อต่าง ๆ ที่ สามารถเข้าถึงประชาชนได้ดี โดยเฉพาะประชาชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึ งสื่อออนไลน์ได้
อาทิ เสียงตามสาย ขณะเดียวกันก็มีหน่วยงานองค์กรที่สามารถใช้เป็นกลไกในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ได้
อาทิ กำนันผู้ใหญ่ บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ต่าง ๆ อาทิ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์ดำรงธรรม
ดังนั้นศาลปกครองจึงควรใช้ช่องทางและกลไกเหล่านั้นในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของศาลปกครอง
เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากศาลปกครองทั่วถึงยิ่งขึ้น
5.2.2 ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
แม้ ในปั จ จุ บั น ศาลปกครองจะมี ก ารดำเนิ น งานให้ ค วามรู้แ ก่ ป ระชาชนในรูป แบบต่ าง ๆ
จำนวนมากและหลากหลายช่ อ งทาง อย่ า งไรก็ ต ามเพื่ อ ให้ ก ารให้ ค วามรู้ แ ก่ ป ระชาชนเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ศาลปกครองควรมีการดำเนินการดังต่อไปนี้
1) เน้ น การให้ ค วามรู้ค วามเข้ าใจแก่ ป ระชาชนในประเด็ น ที่ ป ระชาชนมี ค วามเข้ า ใจ
คลาดเคลื่อนมากที่สุด จากผลการศึกษาในภาพรวม ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจคลาดเคลื่อน
ไปจากข้อเท็จจริงมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ (๑) ศาลปกครองเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงยุติธรรม
(2) ศาลปกครองสูงสุดมีที่กรุงเทพฯ แห่งเดียว สามารถรับฟ้องได้ในคดีที่กฎหมายบัญญัติให้อยู่ในเขตอำนาจ
และ (3) ศาลปกครองไม่ได้มีในทุกจังหวัด โดยประเด็นที่กลุ่มผู้เคยใช้บริการมีความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
มากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ (๑) ศาลปกครองเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงยุติธรรม (2) ศาลปกครอง
มีหน้าที่วางหลักปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อป้องกันและลดการเกิดคดีปกครอง และ (3) ศาลปกครอง
สูงสุดมีที่กรุงเทพฯ แห่งเดียว สามารถรับฟ้องได้ในคดีที่กฎหมายบัญญัติให้อยู่ในเขตอำนาจ ในขณะที่กลุ่ม
ที่ ไม่เคยใช้บ ริการมี ความรู้ความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อนมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ (1) ศาลปกครองเป็ น
หน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงยุติธรรม (2) ศาลปกครองไม่ได้มีในทุกจังหวัดและ (3) ศาลปกครองสูงสุดมี
ที่กรุงเทพฯแห่งเดียว สามารถรับฟ้องได้ในคดีที่กฎหมายบัญญัติให้อยู่ในเขตอำนาจ
ดังนั้นศาลปกครองจึงควรเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในประเด็นที่ยังมีความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนดังกล่าว
2) เน้นการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในประเด็นที่ประชาชนไม่ทราบมากที่สุด
ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างไม่ทราบมากที่สุดในภาพรวม 3 ลำดับแรก ได้แก่
(1) ศาลปกครองจัดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองโดยความสมัครใจของคู่กรณี (2) ศาลปกครอง
สูงสุดมีที่กรุงเทพฯ แห่งเดียว สามารถรับฟ้องได้ในคดีที่กฎหมายบัญญัติให้อยู่ในเขตอำนาจ และ (3) การยื่น
ฟ้องคดีของศาลปกครองชั้นต้นให้ยื่นฟ้องต่อศาลที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาหรือที่มูลคดีเกิดขึ้น โดยประเด็นที่
กลุ่มผู้เคยใช้บริการไม่ทราบมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ (๑) ศาลปกครองจัดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดี
ปกครองโดยความสมัครใจของคู่กรณี (2) ศาลปกครองเป็นหน่วยงานที่ไ ม่ได้สังกัดกระทรวงยุติธรรมและ
(๓) ศาลปกครองสูงสุดมีที่กรุงเทพฯ แห่งเดียว สามารถรับฟ้องได้ในคดีที่กฎหมายบัญญัติให้อยู่ในเขตอำนาจ
ส่วนประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้บริการ ไม่ทราบมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ (๑) ศาลปกครองสูงสุดมีที่
กรุงเทพฯ แห่งเดียว สามารถรับฟ้องได้ในคดีที่กฎหมายบัญญัติให้อยู่ในเขตอำนาจ (2) ศาลปกครองจัดให้มี
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การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองโดยความสมัครใจของคู่กรณีและ (๓) การยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง
ดำเนินการได้หลายวิธี เช่น ยื่นฟ้องด้วยตนเอง ยื่นฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-litigation Portal)
ดังนั้นศาลปกครองจึงควรเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในประเด็นที่ประชาชน
ไม่ทราบดังที่ได้กล่าวมา
3) ควรมีการปรับปรุงช่องทางการให้ความรู้และเนื้อหาของความรู้ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชน
มีความรู้ในประเด็นดังกล่าวมากขึ้น ศาลปกครองควรมีการปรับปรุง ช่องทางการให้ความรู้และเนื้อหาของ
ความรู้ ได้แก่ (1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และหลากหลายช่องทาง ผ่านสื่อต่าง ๆ
ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของประชาชนได้ง่าย (2) ควรมีการจัดอบรม สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมาย
และแนวทางการพิ จารณาคดีปกครองให้ แ ก่ห น่วยของรัฐ หน่ วยงานท้ องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่ วไป
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเป็นประจำทุกปี และ (3) ควรมีการสรุปเนื้อสาระสำคัญของข้อมูลให้กระชับ เข้าใจง่าย
ไม่ใช้ภาษาวิชาการมากจนเกินไป เช่น ยกตัวอย่างคดี รวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับคดีต่างๆที่พิพากษาแล้ว
4) การให้ความรู้ควรแตกต่างกันไปตามคุณลักษณะของประชาชน ผลจากการวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และเขตอำนาจศาล
แสดงให้เห็นว่า คุณลักษณะของประชาชนมีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุดและอาชีพหลัก หน่วยงานของศาลปกครองที่เคยติดต่อ ฐานะในการใช้บริการด้านคดี ประเภท
เรื่องที่เป็นคู่กรณีในคดี อาทิ การบริหารงานบุคคล วินัย การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การพัสดุ สัญ ญาทาง
ปกครอง การควบคุมอาคาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน
วินัยการคลังและงบประมาณ การละเมิดและรับผิดอย่างอื่น และอื่น ๆ การใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่การฟ้องคดี
แหล่ ง การรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ได้ แ ก่ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ข องศาลปกครอง เว็ บ ไซต์ ศ าลปกครอง แอปพ ลิ เคชั น
ศาลปกครอง (Admincourt) โทรศัพท์ สายด่วนศาลปกครอง 1355 ผู้บริหาร/บุคลากรศาลปกครอง การจัด
ฝึกอบรม สัมมนาของศาลปกครอง โทรทัศน์ ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอื่น ญาติ/เพื่อน/คนรู้จัก
และสื่ออื่นๆ อย่างไรก็ตามศาลปกครองควรทำการสำรวจความต้องการของประชาชนอีกครั้งเพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น
5) การมุ่งเน้นในการให้ความรู้ในเรื่องการบังคับคดีแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก
ในปัจจุบัน ปัญ หาสำคัญ มากที่สุดของหน่วยงานทางปกครอง ได้แก่ การบังคับคดี โดยหน่วยงานส่วนใหญ่
ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบังคับคดี อีกทั้งหน่วยงานแต่ละแห่งมีศักยภาพในการบังคับคดีแตกต่างกันไป
ดังนั้นศาลปกครองจึงควรให้ ความรู้ในเรื่องการบังคับคดีแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยอาจร่วมกับหน่วยงาน
ที่เชี่ยวชาญเพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงาน อาทิ กรมบังคับคดี เป็นต้น
6) การพัฒนาเครือข่ายเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ด้วยในปัจจุบัน ศาลปกครองมีข้อจำกัด
ด้านบุคลากร ทำให้การให้ความรู้แก่ประชาชนมีข้อจำกัด โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ห่างไกล ประชาชนที่อยู่ใน
พื้นที่ที่ไม่มีศาลปกครอง ในขณะที่ในพื้นที่มีเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากกว่า อาทิ
กำนั น ผู้ ใหญ่ บ้ าน องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ศู น ย์ ช่ วยเหลื อ ต่ าง ๆ เช่ น ศู น ย์ ยุ ติ ธรรม ศู น ย์ ด ำรงธรรม
สภาทนายความ เป็นต้น ดังนั้นศาลปกครองจึงควรใช้เครือข่ายดังกล่าวในการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
7) ปรับปรุงระบบการสืบค้นข้อมูลแนวคำพิพากษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ โดยปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นจากการใช้บริการของ
ศาลปกครอง ได้แก่ ปัญหาในการสืบค้นแนวคำพิพากษาของศาลปกครองจากเว็บไซต์ ทั้งปัญหาการค้นไม่พบ
แม้จะมีหมายเลขคดี ปัญ หาความไม่ทั นสมัยของข้อมูล ปัญ หาความหลากหลายของข้อมูล ปัญ หาการจัด
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หมวดหมู่ของคดีที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เป็นต้น ในขณะที่ข้อมูลด้านคดี ผู้ใช้บริการ
มีทั้งกลุ่มที่เคยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและกลุ่มที่ไม่เคยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งมีความต้องการข้อมูล
ที่แตกต่างกัน อีกทั้งข้อมูลดังกล่าวหน่วยงานต่าง ๆ ยังนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อลดความ
เสี่ยงที่จะมีคดีขึ้นสู่ศาลปกครอง ดังนั้นศาลปกครองจึงควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงระบบการสืบค้น
โดยควรปรับข้อมูลให้ทันสมัย สามารถสืบค้นได้ทุกคดี มีการจัดหมวดหมู่ที่ส อดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ มีข้อมูลทั้งฉบับย่อและฉบับเต็มเพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้บริการที่หลากหลาย
8) การให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านประสบการณ์ในการเข้าสู่คดีต่าง ๆ ด้วยผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มที่เคยใช้บริการศาลปกครอง มีความรู้ความเข้าใจต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
และมีความเชื่อมั่นต่อศาลปกครองมากกว่ากลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการ ดังนั้นศาลปกครองจึงควรผลิตสื่อความรู้ที่จะ
ทำให้ประชาชนที่ไม่เคยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของศาลปกครอง ได้มีความรู้เสมือนกับว่าตนเองเข้าไปอยู่ใน
กระบวนการ อาทิ การผลิตสื่อความรู้ที่นำประชาชนที่เคยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมานำเสนอ โดยเฉพาะคดี
ที่น่าสนใจ คดีที่ใกล้เคียงกับประสบการณ์จริงของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษา ซึ่งจะทำให้ประชาชน
ที่ไม่เคยเข้าสู่คดีได้มีความเข้าใจมากขึ้นและจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นที่มีต่อศาลปกครองในที่สุด
9) ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเด็กและเยาวชน ด้วยประชาชน
ส่วนใหญ่ มีความเชื่อมั่นต่อศาลปกครอง แต่อาจยกเว้นกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ยังขาดความเชื่อมั่นต่อศาล
ในภาพรวม ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเด็กและเยาวชน ศาลปกครองควรจัดให้มีการให้ความรู้
แก่เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ โดยอาจจะประสานกับสถานศึกษาต่าง ๆ ด้วยการใช้รูปแบบการฝึกอบรม
ที่ดึงดูด เข้าถึง น่าสนใจ
5.2.3 ด้านการพัฒนาระบบการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
1) การจัดตั้งศูนย์ประสานงานในจังหวัดที่ไม่มีศาลปกครอง แม้ศาลปกครองจะมีช่องทาง
ในการสื่อสารที่ ห ลากหลาย ทั น สมั ย โดยเฉพาะสื่อ ออนไลน์ ต่าง ๆ แต่ด้ วยประชาชนมี ความแตกต่ างกั น
ประชาชนหลายกลุ่มยังคงต้องการเข้าถึงบริการโดยตรงที่สำนักงานของศาล แต่ด้วยปัญหาที่ศาลปกครองไม่ไ ด้
มี อ ยู่ ทุ ก จั ง หวั ด ทำให้ จั ง หวั ด ที่ ไม่ มี ศ าลปกครองประชาชนไม่ ส ามารถเดิ น ทางมาใช้ บ ริ ก ารโดยตรงได้
ด้วยมีค่าใช้จ่ายสูง ไม่สะดวกในการมาใช้บริการ ดังนั้นศาลปกครองจึงควรจัดตั้งศูนย์ประสานงานในจังหวัด
ที่ ไ ม่ มี ศ าลปกครองเพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ป ระสานงานให้ กั บ ศาลปกครองภู มิ ภ าค โด ยอาจทำได้ ทั้ ง การตั้ ง
ศู น ย์ ป ระสานงานใหม่ โดยมี บุ ค ลากรของศาลปกครองโดยตรงมาประจำเพื่ อ ให้ บ ริก าร หรือ อาจพั ฒ นา
ศูนย์ประสานงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีอยู่ เพื่อทำหน้าที่แทนศาลปกครอง อาทิ ศูนย์ประสานงานของ
สำนักงานอัยการ ศูนย์ดำรงธรรม เป็นต้น โดยศูนย์ประสานงานดังกล่าวนอกจากจะมีบุคลากรให้บริการแล้ว
ควรมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่มีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี อาทิ คอมพิวเตอร์ โดยอาจใช้
พื้นที่ที่ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก อาทิ ศาลกลางจังหวัด ก็จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก อย่างไร
ก็ตามในระยะยาว ศาลปกครองควรขยายเขตพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดเพื่อให้สามารถบริการประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) การปรับ ปรุงและพั ฒ นาระบบการดำเนิน การต่าง ๆ เพื่ อให้ประชาชนได้รับ ความ
สะดวกมากขึ้น แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ประชาชนจะมีความพึงพอใจต่อบริการของศาลปกครอง แต่มีบางประเด็น
ที่ ป ระชาชนเห็ น ว่ า ศาลปกครองควรมี ก ารพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากระบวนการดำเนิ น งาน อาทิ
การพิจารณาลดปริมาณการส่งเอกสารที่เป็นกระดาษลง เพื่อส่งเสริมนโยบาย paperless ด้วยการนำระบบ
จัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้อย่างจริงจัง การอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ณ สำนักงาน
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อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาใช้บริการที่สำนักงาน การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการคัดสำเนาคดี เป็นต้น
3) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามคดี ด้วยศาลปกครองยังคงประสบกับปัญหา
การพิ จ ารณาคดี ที่ ล่ าช้ า ในขณะผู้ ที่ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งไม่ ส ามารถทราบความก้ าวหน้ าของการ
ดำเนินคดีได้อย่างชัดเจน แม้ว่าจะสามารถสอบถามทางสำนักงานได้ แต่โดยส่วนใหญ่เป็นการได้ข้อมูล เบื้องต้น
ไม่ชัดเจน อีกทั้งการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่แต่ละศาลยังแตกต่างกันไม่เป็นมาตรฐาน ดังนั้นเพื่อลดความกังวล
ของผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ทำให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย สามารถติ ด ตามคดี ได้ โดยง่า ย เป็ น มาตรฐาน ศาลปกครอง
ควรพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ ใช้ ในการติ ด ตามคดี โดยตรง โดยอาจแบ่ งเป็ น ขั้น ตอนต่ าง ๆ แล้ วแสดง
สถานการณ์ พิจารณาคดีในขั้นตอนนั้น ๆ โดยอาจอยู่ในเว็บไซต์ของศาลปกครอง ก็จะทำให้ช่วยลดปัญ หา
ดังกล่าวได้ แม้ว่าคดีจะล่าช้า แต่การได้ทราบว่าคดีอยู่ในขั้นตอนใด ก็จะทำให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
มากขึ้น มีความเชื่อมั่นต่อศาลปกครองมากขึ้น
5.2.4 ด้านการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
แม้ ศ าลปกครองจะได้ รั บ ความเชื่ อ มั่ น และชื่ น ชมในผลงานในการทำหน้ า ที่ อ ำนวย
ความยุติธรรมด้านคดีปกครองจากผู้ทรงคุณวุฒิและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก แต่ปัญหาความล่าช้าในการ
พิจารณาคดีปกครองและปัญหาแนวคำพิพากษาคดีปกครองที่ไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในคดีที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน นับว่าเป็น สองปัญ หาที่เป็นอุปสรรคสำคัญ ที่จะกระทบต่อความเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของ
ศาลปกครองเป็นอย่างมาก โดยจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ในระยะยาวต่อไปหากไม่รีบปรับปรุงแก้ไข
ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1) การแก้ไขปัญ หาดังกล่ าวก็จะมีส่ วนเกี่ยวข้องกับบทบั ญ ญั ติของพระราชบั ญ ญั ติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่น่าจะถึงเวลาทบทวนในกระบวนการขั้นตอนต่างๆ
ในการพิจารณาคดีของศาล โดยเฉพาะการกำหนดให้มี “ตุลาการผู้แถลงคดี” ว่ายังจำเป็นต้องอาศัยระบบ
การถ่ ว งดุ ล ในการทำคำพิ พ ากษาเช่ น นี้ ในทุ ก ประเภทของคดี ป กครองหรื อ ไม่ ซึ่ ง ได้ มี ค วามคิ ด เห็ น จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมว่า อาจไม่ต้องกำหนดให้มีตุลาการผู้แถลงคดีในทุกคดี
ยิ่งถ้าเป็นคดีที่ ไม่มี ข้อยุ่งยากในการพิจารณาก็อาจไม่จำเป็นต้องมีตุลาการผู้แถลงคดี เพื่ อให้กระบวนการ
พิจารณาสามารถเสร็จสิ้นโดยเร็วมากขึ้น โดยข้อเสนอนี้คณะผู้วิจัยเห็นว่ามีเหตุผลที่ศาลปกครองน่าจะนำมา
พิจารณาศึกษาวิจัยต่อไปเพื่อหาข้อสรุปในทางวิชาการที่มีเหตุผลรองรับและจัดทำเป็นร่างพระราชบัญญั ติ
ต่อไป
2) ลดปริมาณคดีจากคดีที่มีการฟ้องร้องซึ่งศาลปกครองได้เคยมีการตัดสินคดีเป็นบรรทัดฐาน
ไปแล้ ว ศาลปกครองจะต้ อ งทำงานเชิ ง รุ ก ในการนำเสนอแนวปฏิ บั ติ ร าชการที่ ถู ก ต้ อ งตามคำพิ พ ากษา
ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ออกเป็นมติคณะรัฐมนตรีให้รับทราบและมีการเวียนเป็นแนวทางปฏิบัติในวงราชการ
ต่อไป น่าจะช่วยให้คดีปกครองที่มีการฟ้อ งร้องเป็นคดีความน้อยลงได้ รวมถึงการทำงานเชิงรุกในการเข้าไป
อบรมให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในแนวทางปฏิบัติราชการที่ดีจากคำพิพากษาของศาลปกครอง
แก่หน่วยงานของรัฐที่มีปริมาณคดีจำนวนมาก
3) ปรับปรุงระบบและกลไกที่มีอยู่โดยการจัดวางระบบ กำหนดแนวทางปฏิ บัติที่เหมาะสม
เพื่อให้เกิดแนวทางในการพิจารณาคดีให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีเอกภาพ นั่นคือ “ที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด” ที่ควรจะเข้ามาวางระเบียบต่างๆ ให้ครอบคลุมประเภทและลักษณะของคดีปกครอง
ให้มากขึ้น จากที่มีอยู่เดิม ซึ่งคณะผู้วิจัยเห็นว่าน่าจะช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการพิจารณาคดีได้
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4) วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาอย่างจริงจังว่าปัญหาความล่าช้าเกิดจากาเหตุใด สาเหตุจาก
การขาดแคลนบุ คลากรหรือ ไม่ ทั้ งบุ คลากรที่ เป็ น ตุ ลาการ และเจ้าหน้ าที่ สนั บ สนุ น ปั ญ หาที่ เกิด จากการ
บริหารงานบุคคล หรือสาเหตุเกิดจากขบวนการขั้น ตอนบางขั้นตอนที่ทำให้เกิดความล่าช้า หรือสาเหตุอื่นๆ
โดยอาจใช้หลักการวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ อาทิ 8D Report ได้แก่ D1 การจัดตั้ง
คณะทำงานแบบข้ามสายงาน (Build a Cross – Functional Team) D2 การทำความเข้าใจลักษณะของ
ปั ญ หา (Describe the Problem) D3 การปฏิ บั ติ ก ารแก้ ไขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น (Implement Containment
Action) D4 การระบุ ร ากสาเหตุ (Define Root Causes) D5 การกำหนดปฏิ บั ติ ก ารแก้ ไ ข (Define
Corrective Action) D6 การปฏิบัติการแก้ไขปัญ หาถาวร (Implement Permanent Corrective Action)
D7 วางมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ (Prevent Recurrence) D8 การยินดีกับความสำเร็จของคณะทำงาน
(Congratulate the Team)
5) การส่งเสริมให้เกิดระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนขึ้นสู่ศาลปกครองเพื่อลดปริมาณคดี
ซึ่งจะส่งผลทำให้ศาลปกครองสามารถพิจารณาคดีได้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันหน่วยงานหลายหน่วยงาน
ได้ใช้ระบบการไกล่เกลี่ยจนทำให้มีคดีขึ้นสู่ศาลปกครองน้อย หรือบางแห่งไม่มีคดีขึ้นสู่ศาลปกครอง อีกทั้ง
ในระดั บ พื้ น ที่ เ องยั ง มี ก ลไกที่ ช่ ว ยในการไกล่ เ กลี่ ย อาทิ ศู น ย์ ยุ ติ ธ รรมตำบล ศู น ย์ ยุ ติ ธ รรมอำเภอ
ศูนย์ดำรงธรรม ฯลฯ ดังนั้นศาลปกครองจึงควรเข้าไปให้ความรู้และหรือส่งเสริมกลไกเหล่านั้นให้สามารถ
ใช้วิธีการไกล่เกลี่ยให้มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม
5.2.5 ด้านการรักษาภาพลักษณ์ของศาลปกครอง
การรักษาภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของศาลปกครองในการอำนวยความยุติธรรมด้านคดี
ปกครองนั้น ในความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและคณะผู้วิจัยเห็นไปในทางที่ตรงกันโดยมีสาระสำคัญคือการทำ
หน้าที่ของศาลปกครองในฐานะองค์กรตุลาการให้ดี จากคำพิพากษาที่มีเหตุผลถูกต้องตามหลักวิชาการและ
ความยุติธรรม ที่สามารถอธิบายให้สาธารณชนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่ายก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ทั้งนี้ในการ
รักษาภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของศาลปกครองนั้น การทำงานของสำนักงานศาลปกครอง ซึ่งเป็นหน่วย
ธุรการของศาลปกครองที่มีบทบาทสำคัญสนับสนุนในการทำงานของตุลาการศาลปกครอง และการขับเคลื่อน
การดำเนินงานของศาลปกครอง จะเป็นผู้ที่มีบทบาทความสำคัญ โดยคณะผู้วิจัยมีความเห็นที่สอดคล้องกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เห็นพ้องตรงกันถึงสิ่งที่ศาลปกครองควรดำเนินการแก้ไขปรับปรุงในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้
๑) ศาลปกครองจะต้องมีการเผยแพร่คำพิพากษาของศาลปกครองให้แพร่หลายมากที่สุด
และมิใช่เพียงคดีที่สำคัญๆ หรือคดีที่ขึ้นสู่ศาลปกครองสูงสุด แต่คดีที่ยุติในศาลปกครองชั้นต้นก็ต้องเผยแพร่
ด้วย รวมทั้งมีการจัดระบบหมวดหมู่แยกแยะประเภทคดีให้ง่ายต่อการสืบค้นและศึกษามากกว่าที่เป็นอยู่
ปัจจุบัน ตลอดจนมีความจำเป็นที่ ต้องมีการย่อคำพิพากษาศาลปกครอง การจัดทำการวิเคราะห์คำพิพากษา
ของศาลปกครองโดยสำนักงานศาลปกครอง เพื่อให้เป็ นการสร้างองค์ความรู้และพั ฒ นาคำพิ พ ากษาของ
ศาลปกครองให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
๒) ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าการกำหนดให้อุทธรณ์คดีไปยังศาลปกครองสูงสุดโดยมีเงื่อนไขที่ไม่ได้
เข้มงวดนัก ส่งผลให้คดีไปรวมอยู่ที่ศาลปกครองสูงสุด ทำให้แทนที่ศาลปกครองสูงสุดจะได้ทำหน้าที่ในการ
พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย คดี เฉพาะที่ มี ป ระเด็ น ข้ อ ยุ่ งยากสำคั ญ กลายเป็ น ศาลที่ ต้ อ งพิ จ ารณาคดี อุ ท ธรณ์ ทั่ ว ไป
จากศาลปกครองชั้นต้นเกือบทั้งหมด ดังนั้นจึงควรกำหนดเงื่ อนไขของการอุทธรณ์ในคดีปกครองให้ชัดเจนและ
เข้มงวดมากขึ้น เพื่อช่วยลดปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาลปกครองสูงสุด นอกจากนี้ในระยะยาวอาจมีความจำเป็น
ที่ต้องกำหนดให้มีศาลปกครองชั้นอุทธรณ์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในการพิจารณาคดีเพื่อให้ปริมาณคดีไม่มาอยู่ที่
ศาลปกครองสูงสุดมากจนเกินไป
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๓) ในยุคปัจจุบันที่โลกมีความก้าวหน้าเทคโนโลยีที่มากขึ้น ระบบ AI หรือ การใช้ Big Data
ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ศาลปกครองสามารถทำได้ เพื่อ นำข้อมูลที่เก็บไว้จำนวนมากมาประมวลผลข้อมูลในการใช้
ประโยชน์ตามภารกิจต่อไป ในการสร้างภาพลักษณ์ ซึ่งจะต้องมีการวางระบบการทำงานและมอบหมายให้มี
บุคลากรดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ศาลปกครองจะต้องให้ความสำคัญอย่างสูงในการสร้างระบบรักษา
ความปลอดภั ยของบรรดาข้อ มู ล ต่ าง ๆ ที่ เก็บ ไว้ในระบบคอมพิ วเตอร์ เพื่ อป้ อ งกัน การโจมตีท างไซเบอร์
การขโมย หรือรั่วไหลของข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือลดความมั่นใจในการ
ทำงานของศาลปกครองได้
กล่าวโดยสรุป การดำเนินงานของศาลปกครองในอนาคตควรจะต้องมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในเรื่องความล่าช้าในการพิจารณาคดีปกครอง ขณะเดียวกันศาลปกครองก็ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการทำงาน ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและบริการประชาชนที่ดี
ยิ่งขึ้น การที่ศาลปกครองจะต้องมีการเผยแพร่คำพิพากษาของศาลปกครองให้แพร่หลายมากที่สุด และมิใช่
เพียงคดีที่สำคัญๆหรือคดีที่ขึ้นสู่ศาลปกครองสูงสุด แต่คดีที่ยุติในศาลปกครองชั้นต้นก็ต้องเผยแพร่ด้วย รวมทั้ง
มีการจัดระบบหมวดหมู่แยกแยะประเภทคดีให้ง่ายต่อการสืบค้นและศึกษามากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบัน ตลอดจน
มีความจำเป็นที่ต้องมีการย่อคำพิพากษาศาลปกครอง การทำการวิเคราะห์คำพิพากษาของศาลปกครองโดย
สำนั กงานศาลปกครองเอง เพื่ อให้ เป็ น การสร้างองค์ความรู้และพั ฒ นาคำพิ พ ากษาของศาลปกครองให้ มี
คุ ณ ภาพยิ่ งขึ้ น ทั้ ง นี้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ตุ ล าการในศาลปกครองสู งสุ ด ควรมี บ ทบาทมากขึ้ น ในการเข้ ามาวาง
หลัก เกณฑ์ ห รือแนวทางของการพิ จารณาคดี ป กครองในเรื่อ งสำคั ญ เพื่ อ ให้ เ กิด ความเป็ น เอกภาพในแนว
คำพิพากษาและความรวดเร็วในการพิจารณาคดีที่ดียิ่งขึ้น
5.3 ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการสำรวจในระยะ
ต่อไป ดังนี้
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ศาลปกครองควรนำผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไปใช้ ในการจั ด ทำแผนพั ฒ นาองค์ ก รหรื อ
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจำปี ขณะเดี ย วกั น ก็ ค วรมี ระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนดั งกล่ าว แยกออกจาก
การสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ศาลปกครองสามารถติดตามการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวได้ชัดเจน ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น
2. ศาลปกครองควรนำผลการศึกษาที่ได้ ไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาอื่น ๆ ซึ่งเป็นแผนย่อย
ต่อไป อาทิ แผนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร แผนพัฒนาระบบการให้บริการของศาลปกครอง แผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศ แผนพัฒนาบุคลากร ฯลฯ
3. ด้วยข้อเสนอแนะในครั้งนี้ เป็นข้อเสนอแนะที่วิเคราะห์ บนฐานการสะท้อนสภาพปัญหา
และข้อเสนอแนะจากผู้ที่ เคยใช้บริการและไม่เคยใช้บริการ รวมถึงข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากผู้ทรงคุณ วุฒิ และ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยยังไม่ได้พิจารณาบริบทขององค์กรของศาลปกครองเอง ดังนั้น
หากศาลปกครองจะนำผลการศึกษาครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ ศาลปกครองอาจจำเป็นต้องพิจารณาบริบทต่างๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ศาลปกครองประกอบด้ ว ย อาทิ บริ บ ทด้ า นนโยบาย บริ บ ทด้ า นอำนาจหน้ า ที่ บริ บ ท
ด้านบุ ค ลากร งบประมาณและทรัพ ยากรต่ าง ๆ เพื่ อให้ การแก้ ไขปั ญ หาหรือการพั ฒ นามีค วามเป็ น ไปได้
ในทางปฏิบัติ
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4. ด้วยการศึกษาครั้งนี้ เป็นการสำรวจในเบื้องต้น เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในการประเมินผล
การดำเนินงานของศาลปกครองตามตัวชี้วัดที่กำหนด ดังนั้นหากศาลปกครองจะนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปใช้ใน
การแก้ไขปัญหาหรือเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ศาลปกครองควรมี
การศึ ก ษาเชิ ง ลึ ก ในแต่ ล ะประเด็ น ต่ อ ไป อาทิ การสำรวจความต้ อ งการข้ อ มู ล ข่ า วสารและความรู้ ข อง
กลุ่ ม เป้ าหมายแต่ ล ะกลุ่ ม ให้ ชั ด เจน การศึ ก ษาแนวทางในการจั ด ตั้ งศู น ย์ ป ระสานงานในจั งหวัด ที่ ยั งไม่ มี
ศาลปกครอง การศึกษาแนวทางการพั ฒ นาศูน ย์ดำรงธรรมหรือศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการเผยแพร่ข้อมู ล
ข่าวสารและการให้ความรู้แก่ประชาชน การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการติดตามคดี เป็นต้น
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการสำรวจในระยะต่อไป
1. ก่อนการสำรวจ ศาลปกครองควรมีการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งกลุ่มผู้ที่เคยใช้บริการ หน่วยงานและประชาชน ให้ได้ทราบรายละเอียดต่าง ๆ ของการสำรวจ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ที่ศาลปกครองมีอยู่ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับการสำรวจซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงความ
ตั้งใจของศาลปกครอง ที่จะทำการสำรวจเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น
2. ศาลปกครองควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ใช้บริการที่สามารถให้ ข้อมูลรายละเอียดของ
หน่วยงาน องค์กรหรือข้อมูลรายละเอียดบุคคล โดยเฉพาะข้อมูลการติดต่อต่าง ๆ ที่ทันสมัย รวดเร็วและเป็น
ปัจจุบัน เช่น ข้อมูลการติดต่อทางช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการให้บริการ
ทำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
3. การสำรวจในครั้งต่อไป ศาลปกครองอาจพิ จารณาเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้ าหมายที่อยู่
ห่างไกล ทั้งความห่างไกลในแง่ของระยะทางที่ อยู่ในจังหวัดที่ไม่ ได้เป็นที่ตั้งของศาลปกครอง อาทิ คัดเลือก
จังหวัดที่จะเก็บข้อมูลการทนากลุ่มย่อยในพื้นที่ซึ่งไม่มีศาลปกครองตั้งอยู่หรืออยู่ในอำเภอห่างไกล เพื่อให้ทราบ
ปั ญ หาอุ ป สรรคต่ า ง ๆ ในการใช้ บ ริ ก าร ความห่ างไกลในแง่ข องการเข้ า ถึ งเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารต่ า ง ๆ
ด้วยประชาชนบางกลุ่มอาจเข้าไม่ถึง การให้ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ การใช้แบบสอบถามออนไลน์อาจทำให้เกิด
ข้อจำกัดในการตอบคำถาม
4. นอกจากการสำรวจเพื่ อ ให้ ได้มาซึ่ งคำตอบตามตัวชี้วัดของศาลปกครองที่ ด ำเนิ น การ
ในทุกปีแล้วศาลปกครองควรทำการสำรวจในประเด็นอื่น ๆ เชิงลึก อาทิ การสำรวจความต้องการการฝึกอบรม
(Training needs) ของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทั้งบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น ผู้นำชุมชน
ประชาชน เพื่ อ นำข้ อ มู ล มาใช้ ในการออกแบบการฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ ที่ เหมาะสมกั บ ความต้ อ งการของ
กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม การสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการ
ประชาสั ม พั น ธ์ การสำรวจเฉพาะในระบบงานต่ า ง ๆ เพื่ อ นำข้ อ มู ล มาใช้ ในการพั ฒ นาระบบงานให้ มี
ประสิ ท ธิภ าพมากยิ่ งขึ้ น เป็ น ต้ น หรือ อาจสำรวจเฉพาะกลุ่ ม เป้ าหมายที่ มี นั ย สำคั ญ เช่ น กลุ่ ม ที่ ค ดี ขึ้ น สู่
ศาลปกครองมาก อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ภาคผนวกที่ 1
แบบสอบถาม
แบบสอบถามชุดที่ 1
โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(กลุ่มที่เคยใช้บริการ)
คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม
เนื่ อ งด้ ว ยศาลปกครองจะดำเนิ น การสำรวจความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธรรมของศาลปกครอง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับศาลปกครอง ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศาลปกครอง และความ
เชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของศาลปกครองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ข้อมูล
ที่ได้จะนำไปประมวลผลและเสนอในภาพรวม ไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนั้น ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามต่อไปนี้
ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วนในทุกข้อรายการ จะขอบคุณยิ่ง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครอง
1.1 เพศ
[ ] 1. ชาย
[ ] 2. หญิง
1.2 อายุ
[ ] 1. ต่ำกว่า 20 ปี [ ] 2. 21 - 30 ปี
[ ] 3. 31 - 40 ปี
[ ] 4. 41 - 50 ปี
[ ] 5. 51 - 60 ปี
[ ] 6. 61 ปี ขึ้นไป
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด
[ ] 1. ต่ำกว่าประถมศึกษา
[ ] 2. ประถมศึกษา
[ ] 3. มัธยมศึกษา/ปวช.
[ ] 4. อนุปริญญา/ปวส.
[ ] 5.ปริญญาตรี
[ ] 6. สูงกว่าปริญญาตรี
1.4 อาชีพหลัก [ ] 1.ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ
( ) 1.1 ส่วนกลาง
หน่วยงาน (โปรดระบุ)....................................................................................................
( ) 1.2 ส่วนภูมิภาค หน่วยงาน (โปรดระบุ)....................................................................................................
( ) 1.3 ส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน (โปรดระบุ)....................................................................................................
[ ] 2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน (โปรดระบุ)....................................................................................................
[ ] 3. เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน หน่วยงาน (โปรดระบุ)............
[ ] 4. เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)
[ ] 5. ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
[ ] 6. พนักงานบริษทั เอกชน
[ ] 7. เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ
[ ] 8. เกษตรกร
[ ] 9. รับจ้างทั่วไป
[ ] 10. พ่อบ้าน/แม่บ้าน
[ ] 11. นักเรียน/นักศึกษา
[ ] 12. ว่างงาน/ไม่ประกอบอาชีพ
[ ] 13. อื่นๆ (โปรดระบุ) ................
1.5 ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่ในจังหวัด (โปรดระบุ) .................................
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1.6 ท่านเคยใช้บริการด้านคดีในฐานะใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] 1. ผูฟ้ ้องคดี
[ ] 2. ผู้ถูกฟ้องคดี
[ ] 3. ทนายความ/ที่ปรึกษา
[ ] 4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย [ ] 5. ผู้ร้องสอด
[ ] 6. ผู้รับมอบอำนาจ [ ] 7. อื่นๆ (โปรดระบุ) ..........................
1.7 ประเภทเรื่องที่ท่านเป็นคู่กรณีในคดี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] 1. การบริหารงานบุคคล วินัย
[ ] 2. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
[ ] 3. การพัสดุ สัญญาทางปกครอง
[ ] 4. การควบคุมอาคาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
[ ] 5. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
[ ] 6. การคมนาคม พาณิชย์ อุตสาหกรรม
[ ] 7. การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน
[ ] 8. ที่ดิน สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
[ ] 9. วินัยการคลังและงบประมาณ
[ ] 10. การละเมิดและรับผิดอย่างอื่น
[ ] 11. อื่นๆ (โปรดระบุ).....................................
1.8 ผลการพิจารณาพิพากษาคดีที่ท่านเป็นคูก่ รณีในคดีในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
[ ] 1. ชนะคดี
[ ] 2. แพ้คดี
[ ] 3. อยู่ระหว่างพิจารณาคดี
1.9 ท่านเคยใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่การฟ้องคดีหรือไม่
[ ] 1. ไม่เคย
[ ] 2. เคย (โปรดระบุ)
[ ] 2.1 การขอคัดสำเนา
[ ] 2.2 ขอคำปรึกษา
[ ] 2.3 ขอข้อมูล
[ ] 2.4 ศึกษาดูงาน
[ ] 2.5 ขอใช้บริการห้องสมุด
[ ] 2.6 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ........................
1.10 ท่านเคยติดต่อกับหน่วยงานใดของศาลปกครอง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] 1. ศาลปกครองสูงสุด
[ ] 2. ศาลปกครองกลาง
[ ] 3. ศาลปกครองในภูมิภาค (โปรดระบุ)
[ ] 3.1 ศาลปกครองระยอง
[ ] 3.2 ศาลปกครองเพชรบุรี
[ ] 3.3 ศาลปกครองสุพรรณบุรี
[ ] 3.4 ศาลปกครองเชียงใหม่
[ ] 3.5 ศาลปกครองพิษณุโลก [ ] 3.6 ศาลปกครองนครสวรรค์
[ ] 3.7 ศาลปกครองนครราชสีมา
[ ] 3.8 ศาลปกครองขอนแก่น [ ] 3.9 ศาลปกครองอุดรธานี
[ ] 3.10 ศาลปกครองอุบลราชธานี
[ ] 3.11 ศาลปกครองนครศรีธรรมราช
[ ] 3.12 ศาลปกครองสงขลา
[ ] 3.13 ศาลปกครองภูเก็ต
[ ] 3.14 ศาลปกครองยะลา
[ ] 4. หน่วยงานอื่นในสังกัดสำนักงานศาลปกครอง (โปรดระบุ)...........................................................................................
1.11 ที่ผ่านมาท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครองจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] 1. สื่อสิ่งพิมพ์ของศาลปกครอง (โปรดระบุ)
[ ] 1.1 แผ่นพับ
[ ] 1.2 โปสเตอร์
[ ] 1.3 หนังสือแจก
[ ] 1.4 อื่นๆ (โปรดระบุ)........
[ ] 2. รายการวิทยุที่ศาลปกครองจัดทำขึ้น
[ ] 3. เว็บไซต์ศาลปกครอง (www.admincourt.go.th)
[ ] 4. แอปพลิเคชันศาลปกครอง (Admincourt)
[ ] 5. ศูนย์บริการประชาชนของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง
[ ] 6. โทรศัพท์ สายด่วนศาลปกครอง 1355
[ ] 7. สื่อเรียนรู้ http://oer.learn.in.th
[ ] 8. สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน QR Code
[ ] 9. ผู้บริหาร/บุคลากรศาลปกครอง
[ ] 10. การจัดฝึกอบรม สัมมนาของศาลปกครอง
[ ] 11. เยี่ยมชม/ศึกษาดูงานศาลปกครอง
[ ] 12. โทรทัศน์
[ ] 13. วิทยุ
[ ] 14. หนังสือพิมพ์
[ ] 15. สื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ค ยูทูป ไลน์)
[ ] 16. ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอืน่
[ ] 17. ญาติ/เพื่อน/คนรู้จัก
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[ ] 18. นิทรรศการของศาลปกครอง
[ ] 19. สื่อ Infographic
[ ] 20. สถาบันการศึกษา
[ ] 21. สื่ออื่นๆ (โปรดระบุ)........................................
1.12 ข้อมูลข่าวสารประเภทใดที่ท่านสนใจติดตามหรือต้องการสืบค้นเกี่ยวกับศาลปกครอง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] 1. สาระน่ารู้เกีย่ วกับกฎหมายปกครอง
[ ] 2. ความรูท้ างวิชาการเกี่ยวกับศาลปกครอง
[ ] 3. ผลการพิจารณาพิพากษาคดี
[ ] 4. สรุปผลคดีปกครองที่นา่ สนใจ
[ ] 5. แนววินิจฉัยคดีปกครองประเภทต่างๆ หรือคำวินิจฉัยคดีปกครอง
[ ] 6. แนะนำหนังสือที่ศาลปกครองได้จัดทำ
[ ] 7. การจัดฝึกอบรม สัมมนา
[ ] 8. ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ศาลปกครองได้มีส่วนร่วมหรือเข้าร่วมกิจกรรม
[ ] 9. สมัครงาน/ฝึกงาน
[ ] 10. นิทรรศการ
[ ] 11. อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................
1.13 ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศาลปกครอง
(1) ด้านเนื้อหาการเผยแพร่ (โปรดระบุ) ............................................................................................................................. .............
(2) ด้านช่องทางการเผยแพร่ (โปรดระบุ) ..........................................................................................................................................
(3) ด้านรูปแบบและประเภทสื่อ (โปรดระบุ).......................................................................................................................................
(4) ด้านอื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับบทบาท โครงสร้าง อำนาจศาล และเขตอำนาจศาล รวมทั้งการดำเนินงานในมิติต่างๆ
ของศาลปกครอง
2.1 ท่านคิดว่าประโยคต่อไปนี้ ใช่ หรือ ไม่ใช่ หรือไม่ทราบ โปรดเลือกคำตอบตามความเข้าใจของท่าน
ใช่
ประเด็นคำถาม
(1)
ด้านบทบาท
1) ศาลปกครองมีหน้าที่พิพากษาคดีปกครองและปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนและประโยชน์สาธารณะ
2) ศาลปกครองมีหน้าที่วางหลักปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อป้องกันและลดการเกิด

คดีปกครอง
ด้านโครงสร้าง
3) ศาลปกครองเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงยุติธรรม

4) ศาลปกครองมี 2 ชั้นศาล คือ ศาลปกครองชัน้ ต้น และศาลปกครองสูงสุด

5) ศาลปกครองไม่ได้มีในทุกจังหวัด
ด้านอำนาจศาล
6) ศาลปกครองตัดสินคดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยงานของ

รัฐด้วยกันเอง
7) ศาลปกครองตัดสินคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของ

หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือ
จากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น

ไม่ใช่
(2)

ไม่ทราบ
(3)
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ประเด็นคำถาม
8) คดีที่เกี่ยวกับวินยั ทหารไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง
9) ศาลปกครองตัดสินคดีเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามทีก่ ฎหมายกำหนด หรือปฏิบัติ
หน้าที่ดงั กล่าวล่าช้าเกินสมควร
ด้านเขตอำนาจศาล
10) ศาลปกครองสูงสุดมีที่กรุงเทพฯแห่งเดียว สามารถรับฟ้องได้ในคดีที่กฎหมายบัญญัติ
ให้อยู่ในเขตอำนาจ
11) การยื่นฟ้องคดีของศาลปกครองชั้นต้นให้ยื่นฟ้องต่อศาลที่ผู้ฟอ้ งคดีมีภูมิลำเนาหรือ
ที่มูลคดีเกิดขึ้น
ด้านการดำเนินงานในมิติต่างๆ
12) การยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง ดำเนินการได้หลายวิธี เช่น ยื่นฟ้องด้วยตนเอง ยื่นฟ้องทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน และยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-litigation Portal)
13) ศาลปกครองใช้วิธีพิจารณา และการสืบพยานหลักฐานในระบบ “ไต่สวน” เพื่อ
แสวงหาข้อเท็จจริง
14) ศาลปกครองจัดให้มีการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทในคดีปกครองโดยความสมัครใจของ
คู่กรณี

ใช่
(1)



ไม่ใช่
(2)



ไม่ทราบ
(3)

































2.2 ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรต่อการให้ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครอง (โปรดระบุ)
(1) ......................................................................................................................................................................................
(2) ......................................................................................................................................................................................
(3) ......................................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง
3.1 จากการมาติดต่อราชการกับศาลปกครอง ท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดในประเด็นต่อไปนี้
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นคำถาม
มาก
น้อย
ไม่พึง
มาก
น้อย
ที่สุด
ที่สุด
พอใจ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานศาลปกครอง





1) ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน





2) ความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการให้บริการ





3) ความเอาใจใส่และมีจิตใจบริการ





4) มีความรู้ที่ถูกต้องและสามารถอธิบายให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ





5) ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน





6) การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาทีเ่ หมาะสม




7) ความเหมาะสมของการปรับรูปแบบการให้บริการในสถานการณ์ 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร





8) ความหลากหลายของช่องทางรับรู้ข้อมูล เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค
ยูทูป ไลน์ แอปพลิเคชัน ศูนย์บริการประชาชน เป็นต้น

ไม่เคยใช้
บริการ
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ประเด็นคำถาม

มาก
ที่สุด


มาก


9) ความสะดวกในการเข้าถึงช่องทางในการสอบถามข้อมูลและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เช่น สายด่วน 1355 ศูนย์บริการ
ประชาชน เฟซบุ๊ค เป็นต้น


10) ความสะดวกในการเข้าถึงช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียนทางเว็บไซต์ศาลปกครอง


11) ความรวดเร็วในการตอบคำถามของเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทาง
ต่างๆ และความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากเจ้าหน้าที่
ด้านบริการ


12) การรับคำฟ้อง


13) การคัดสำเนาคำพิพากษา/คำสัง่


14) การรับชำระค่าธรรมเนียมศาล


15) การให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลด้านคดีปกครอง


16) การเผยแพร่คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครอง
ให้สาธารณชนได้รับทราบ


17) การติดตามความเคลื่อนไหวของคดีปกครอง


18) การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครอง ขั้นตอนและ
กระบวนวิธีพิจารณาคดีในศาลปกครอง
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ


19) การยื่นคำฟ้องคดีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation)


20) การแจ้งบัญชีนัดของศาลปกครองผ่านแอปพลิเคชัน “ศาล
ปกครอง” บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่


21) ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์


22) ขอคัดสำเนาไฟล์คำพิพากษา/คำสั่งอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
23) การชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์
3.2 ในภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศาลปกครองมากน้อยเพียงใด
[ ] 1. มากที่สุด
[ ] 2. มาก
[ ] 3. น้อย
[ ] 4. น้อยที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
น้อย
ไม่พึง
น้อย
ที่สุด
พอใจ




























































ไม่เคยใช้
บริการ

[ ] 5. ไม่พึงพอใจ

3.3 ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรต่อการให้บริการของศาลปกครอง
(1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานศาลปกครอง (โปรดระบุ) ..................................................................................
(2) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (โปรดระบุ) ....................................................................................................
(3) ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร (โปรดระบุ) ..................................................................................................................................
(4) ด้านบริการ (โปรดระบุ).................................................................................................................................................................
(5) ด้านระบบสารสนเทศ (โปรดระบุ)................................................................................................................................................
(6) ด้านอื่นๆ (โปรด
ระบุ)........................................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 4 ความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
4.1 ท่านมีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุตธิ รรมของศาลปกครองในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้อยู่ในระดับใด
ความเชื่อมั่นในการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่นมาก เชื่อมั่น
ไม่เชื่อมั่น
ความยุติธรรม ความเที่ยงตรง ความเป็นอิสระ



1) ศาลปกครองตัดสินคดีเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ได้จากพยานหลักฐาน



2) ศาลปกครองตัดสินคดีเป็นไปหลักตามกฎหมายและหลักนิติธรรม



3) ศาลปกครองตัดสินคดีด้วยความเป็นธรรม



4) ศาลปกครองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต



5) ศาลปกครองตั ด สิ น คดี โดยรั ก ษาสมดุ ล ย์ ร ะหว่ า งสิ ท ธิ เสรี ภ าพของ
ประชาชนและประโยชน์สาธารณะ



6) ศาลปกครองตัดสินคดีของศาลปกครองโดยปลอดจากการแทรกแซง
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้



7) ศาลปกครองมีความโปร่งใสในการตัดสินคดี สามารถตรวจสอบได้



8) ศาลปกครองเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินคดีอย่างตรงไปตรงมา
และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก



9) ศาลปกครองเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ต่อการพัฒนางานของศาลปกครอง
ความคุ้มค่า / ไม่ล่าช้า



10) ศาลปกครองปฏิบัติหน้าที่ มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มารับบริการ



11) ศาลปกครองมีการกำหนดค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม



12) กระบวนพิจารณาคดีของศาลปกครองเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม



13) การบังคับคดีปกครองตามคำพิพากษาและคำสั่งของศาล
สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
ความเข้าถึงความยุติธรรม



14) ประชาชนสามารถยื่นเรื่องฟ้องคดีปกครองได้ง่าย



15) ศาลปกครองนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโดยง่าย สะดวกรวดเร็ว
ความสามารถ



16) ตุลาการศาลปกครองมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตัดสินพิพากษาคดี



17) ตุลาการศาลปกครองสามารถตัดสินคดีที่มีความหลากหลายของประเภทคดี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน



18) ศาลปกครองสามารถทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้



19) ศาลปกครองสามารถเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจให้ ป ระชาชน
ได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดี
ในศาลปกครอง



20) ศาลปกครองมีการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
เช่น มีการนำระบบการยื่นฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้

ไม่เชื่อมั่นมาก
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4.2 ท่านมีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุตธิ รรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครองในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้อยู่ในระดับใด
ความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
1) ความยุติธรรม ความเที่ยงตรง ในการอำนวย
ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
2) ความเป็นอิสระในการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของ
ศาลปกครอง
3) ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการอำนวยความยุติธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
4) ความคุ้มค่า / ไม่ล่าช้า ในการอำนวยความยุติธรรมด้านสิง่ แวดล้อม
ของศาลปกครอง
5) การเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน ในการอำนวยความยุตธิ รรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
6) ความสามารถในการจัดการความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ของศาลปกครอง
7) การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ในการอำนวย
ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง

เชื่อมั่นมาก


ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น



ไม่เชื่อมั่นมาก


















































4.3 ในภาพรวม ท่านมีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองมากน้อยเพียงใด
[ ] 1. เชื่อมั่นมาก
[ ] 2. เชื่อมั่น
[ ] 3. ไม่เชื่อมั่น
[ ] 4. ไม่เชื่อมั่นมาก
4.4 ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรที่จะทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อศาลปกครองมากขึ้น (โปรดระบุ)
(1) ........................................................................................................................................................................................................
(2) ........................................................................................................................................................................................................
(3) ........................................................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ และความคาดหวังเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของศาลปกครอง
5.1 ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการดำเนินงานของศาลปกครอง
(1) ........................................................................................................................................................................................................
(2) ........................................................................................................................................................................................................
(3) ........................................................................................................................................................................................................
5.2 ความคาดหวังต่อการดำเนินงานของศาลปกครอง
(1) ........................................................................................................................................................................................................
(2) ........................................................................................................................................................................................................
(3) ........................................................................................................................................................................................................
---------------------------------------------------------
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ภาคผนวกที่ 2
แบบสอบถามชุดที่ 2
โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(กลุ่มทีไ่ ม่เคยใช้บริการ)
คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม
เนื่ อ งด้ ว ยศาลปกครองจะดำเนิ น การสำรวจความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธรรมของศาลปกครอง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับศาลปกครอง และความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของศาลปกครองให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ข้อมูลที่ได้จะนำไปประมวลผลและเสนอในภาพรวม ไม่มี
ผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนั้น ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามต่อไปนี้ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วนในทุกข้อรายการ
จะขอบคุณยิ่ง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครอง
1.1 เพศ

[ ] 1. ชาย

[ ] 2. หญิง

1.2 อายุ

[ ] 1. ต่ำกว่า 20 ปี
[ ] 5. 51 - 60 ปี

[ ] 2. 21 - 30 ปี
[ ] 6. 61 ปี ขึ้นไป

1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด
[ ] 1. ต่ำกว่าประถมศึกษา
[ ] 4. อนุปริญญา/ปวส.

[ ] 2. ประถมศึกษา
[ ] 5.ปริญญาตรี

[ ] 3. 31 - 40 ปี

[ ] 4. 41 - 50 ปี

[ ] 3. มัธยมศึกษา/ปวช.
[ ] 6. สูงกว่าปริญญาตรี

1.4 อาชีพหลัก [ ] 1.ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ
( ) 1.1 ส่วนกลาง
หน่วยงาน (โปรดระบุ)....................................................................................................
( ) 1.2 ส่วนภูมิภาค หน่วยงาน (โปรดระบุ).....................................................................................................
( ) 1.3 ส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน (โปรดระบุ)....................................................................................................
[ ] 2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน (โปรดระบุ)....................................................................................................
[ ] 3. เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน หน่วยงาน (โปรดระบุ)............
[ ] 4. เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)
[ ] 5. ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
[ ] 6. พนักงานบริษทั เอกชน
[ ] 7. เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ
[ ] 8. เกษตรกร
[ ] 9. รับจ้างทั่วไป
[ ] 10. พ่อบ้าน/แม่บ้าน
[ ] 11. นักเรียน/นักศึกษา
[ ] 12. ว่างงาน/ไม่ประกอบอาชีพ
[ ] 13. อื่นๆ (โปรดระบุ) ................
1.5 ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่ในจังหวัด (โปรดระบุ)....................................................
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1.6 ที่ผ่านมาท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครองจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] 1. สื่อสิ่งพิมพ์ของศาลปกครอง (โปรดระบุ)
[ ] 1.1 แผ่นพับ
[ ] 1.2 โปสเตอร์
[ ] 1.3 หนังสือแจก
[ ] 1.4 อื่นๆ (โปรดระบุ)........
[ ] 2. รายการวิทยุที่ศาลปกครองจัดทำขึ้น
[ ] 3. เว็บไซต์ศาลปกครอง (www.admincourt.go.th)
[ ] 4. แอปพลิเคชันศาลปกครอง (Admincourt)
[ ] 5. ศูนย์บริการประชาชนของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง
[ ] 6. โทรศัพท์ สายด่วนศาลปกครอง 1355
[ ] 7. สื่อเรียนรู้ http://oer.learn.in.th
[ ] 8. สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน QR Code
[ ] 9. ผู้บริหาร/บุคลากรศาลปกครอง
[ ] 10. การจัดฝึกอบรม สัมมนาของศาลปกครอง
[ ] 11. เยี่ยมชม/ศึกษาดูงานศาลปกครอง
[ ] 12. โทรทัศน์
[ ] 13. วิทยุ
[ ] 14. หนังสือพิมพ์
[ ] 15. สื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ค ยูทูป ไลน์)
[ ] 16. ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอืน่
[ ] 17. ญาติ/เพื่อน/คนรู้จัก
[ ] 18. นิทรรศการของศาลปกครอง
[ ] 19. สื่อ Infographic
[ ] 20. สถาบันการศึกษา
[ ] 21. สื่ออื่นๆ (โปรดระบุ)........................................
1.7 ข้อมูลข่าวสารประเภทใดที่ท่านสนใจติดตามหรือต้องการสืบค้นเกี่ยวกับศาลปกครอง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] 1. สาระน่ารู้เกีย่ วกับกฎหมายปกครอง
[ ] 2. ความรูท้ างวิชาการเกี่ยวกับศาลปกครอง
[ ] 3. ผลการพิจารณาพิพากษาคดี
[ ] 4. สรุปผลคดีปกครองที่นา่ สนใจ
[ ] 5. แนววินิจฉัยคดีปกครองประเภทต่างๆ หรือคำวินิจฉัยคดีปกครอง
[ ] 6. แนะนำหนังสือที่ศาลปกครองได้จัดทำ
[ ] 7. การจัดฝึกอบรม สัมมนา
[ ] 8. ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ศาลปกครองได้มีส่วนร่วมหรือเข้าร่วมกิจกรรม
[ ] 9. สมัครงาน/ฝึกงาน
[ ] 10. นิทรรศการ
[ ] 11. อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................
1.8 ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศาลปกครอง (โปรดระบุ)
(1) ด้านเนื้อหาการเผยแพร่ (โปรดระบุ) ............................................................................................................................. .............
(2) ด้านช่องทางการเผยแพร่ (โปรดระบุ) ..........................................................................................................................................
(3) ด้านรูปแบบและประเภทสื่อ (โปรดระบุ).......................................................................................................................................
(4) ด้านอื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับบทบาท โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และเขตอำนาจศาล รวมทั้งการดำเนินงานของศาลปกครอง
2.1 ท่านคิดว่าประโยคต่อไปนี้ ใช่ หรือ ไม่ใช่ หรือไม่ทราบ โปรดเลือกคำตอบตามความเข้าใจของท่าน
ใช่
ประเด็นคำถาม
(1)
ด้านบทบาท
1) ศาลปกครองมีหน้าที่พิพากษาคดีปกครองและปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนและประโยชน์สาธารณะ
2) ศาลปกครองมีหน้าที่วางหลักปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อป้องกันและลดการเกิด

คดีปกครอง
ด้านโครงสร้าง
3) ศาลปกครองเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงยุติธรรม

4) ศาลปกครองมี 2 ชั้นศาล คือ ศาลปกครองชัน้ ต้น และศาลปกครองสูงสุด

5) ศาลปกครองไม่ได้มีในทุกจังหวัด
ด้านอำนาจศาล
6) ศาลปกครองตัดสินคดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยงานของ

รัฐด้วยกันเอง
7) ศาลปกครองตัดสินคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของ

หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือ
จากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น

8) คดีที่เกี่ยวกับวินยั ทหารไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง

9) ศาลปกครองตัดสินคดีเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามทีก่ ฎหมายกำหนด หรือปฏิบัติ
หน้าที่ดงั กล่าวล่าช้าเกินสมควร
ด้านเขตอำนาจศาล
10) ศาลปกครองสูงสุดมีที่กรุงเทพฯแห่งเดียว สามารถรับฟ้องได้ในคดีที่กฎหมายบัญญัติ

ให้อยู่ในเขตอำนาจ
11) การยื่นฟ้องคดีของศาลปกครองชั้นต้นให้ยื่นฟ้องต่อศาลที่ผู้ฟอ้ งคดีมีภูมิลำเนาหรือ

ที่มูลคดีเกิดขึ้น
ด้านการดำเนินงานในมิติต่างๆ
12) การยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง ดำเนินการได้หลายวิธี เช่น ยื่นฟ้องด้วยตนเอง ยื่นฟ้องทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียน และยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-litigation Portal)
13) ศาลปกครองใช้วิธีพิจารณา และการสืบพยานหลักฐานในระบบ “ไต่สวน” เพื่อ

แสวงหาข้อเท็จจริง
14) ศาลปกครองจัดให้มีการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทในคดีปกครองโดยความสมัครใจของ

คู่กรณี

ไม่ใช่
(2)

ไม่ทราบ
(3)

















































2.2 ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรต่อการให้ความรู้เกี่ยวกับคดีปกครอง (โปรดระบุ)
(1) ....................................................................................................................... .............................................
(2) ..................................................................................... ..................................................................................
(3) ........................................................................................................................... ..........................................
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ส่วนที่ 3 ความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
3.1 ท่านมีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุตธิ รรมของศาลปกครองในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้อยู่ในระดับใด
ความเชื่อมั่นในการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่นมาก เชื่อมั่น
ไม่เชื่อมั่น
ความยุติธรรม ความเที่ยงตรง ความเป็นอิสระ



1) ศาลปกครองตัดสินคดีเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ได้จากพยานหลักฐาน



2) ศาลปกครองตัดสินคดีเป็นไปหลักตามกฎหมายและหลักนิติธรรม



3) ศาลปกครองตัดสินคดีด้วยความเป็นธรรม



4) ศาลปกครองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต



5) ศาลปกครองตั ด สิ น คดี โดยรั ก ษาสมดุ ล ย์ ร ะหว่ า งสิ ท ธิ เสรี ภ าพของ
ประชาชนและประโยชน์สาธารณะ



6) ศาลปกครองตัดสินคดีของศาลปกครองโดยปลอดจากการแทรกแซง
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้



7) ศาลปกครองมีความโปร่งใสในการตัดสินคดี สามารถตรวจสอบได้



8) ศาลปกครองเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินคดีอย่างตรงไปตรงมา
และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก



9) ศาลปกครองเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ต่อการพัฒนางานของศาลปกครอง
ความคุ้มค่า / ไม่ล่าช้า



10) ศาลปกครองปฏิบัติหน้าที่ มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มารับบริการ



11) ศาลปกครองมีการกำหนดค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม



12) กระบวนพิจารณาคดีของศาลปกครองเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม



13) การบังคับคดีปกครองตามคำพิพากษาและคำสั่งของศาล
สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
ความเข้าถึงความยุติธรรม



14) ประชาชนสามารถยื่นเรื่องฟ้องคดีปกครองได้ง่าย



15) ศาลปกครองนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโดยง่าย สะดวกรวดเร็ว
ความสามารถ



16) ตุลาการศาลปกครองมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตัดสินพิพากษาคดี



17) ตุลาการศาลปกครองสามารถตัดสินคดีที่มีความหลากหลายของประเภทคดี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน



18) ศาลปกครองสามารถทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้



19) ศาลปกครองสามารถเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจให้ ป ระชาชน
ได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดี
ในศาลปกครอง



20) ศาลปกครองมีการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
เช่น มีการนำระบบการยื่นฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้

ไม่เชื่อมั่นมาก
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3.2 ท่านมีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุตธิ รรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครองในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้อยู่ในระดับใด
ความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
1) ความยุติธรรม ความเที่ยงตรง ในการอำนวย
ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
2) ความเป็นอิสระในการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของ
ศาลปกครอง
3) ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการอำนวยความยุติธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
4) ความคุ้มค่า / ไม่ล่าช้า ในการอำนวยความยุติธรรมด้านสิง่ แวดล้อม
ของศาลปกครอง
5) การเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน ในการอำนวยความยุตธิ รรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
6) ความสามารถในการจัดการความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ของศาลปกครอง
7) การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ในการอำนวย
ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง

เชื่อมั่นมาก


ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น



ไม่เชื่อมั่นมาก


















































3.3 ในภาพรวม ท่านมีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองมากน้อยเพียงใด
[ ] 1. เชื่อมั่นมาก
[ ] 2. เชื่อมั่น
[ ] 3. ไม่เชื่อมั่น
[ ] 4. ไม่เชื่อมั่นมาก
3.4 ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรที่จะทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อศาลปกครองมากขึ้น (โปรดระบุ)
(1) ........................................................................................................................................................................................
(2) .................................................................................................................................................................................
(3) .................................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ และความคาดหวังเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของศาลปกครอง
4.1 ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการดำเนินงานของศาลปกครอง
(1) ......................................................................................................................................................................................
(2) .........................................................................................................................................................................................
(3) ......................................................................................................................................................................................
4.2 ความคาดหวังต่อการดำเนินงานของศาลปกครอง
(1) .............................................................................................................................................................................................
(2) ..........................................................................................................................................................................................
(3) ...........................................................................................................................................................................................
---------------------------------------------------------
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ภาคผนวกที่ 3
แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ชื่อ-นามสกุลของผู้ให้สัมภาษณ์...................................................................
ตำแหน่ง.....................................................................................................
วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์..............................................................................
สถานที่สัมภาษณ์........................................................................................
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของศาลปกครอง
2.1 ท่านมีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของศาลปกครองมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
2.2 ท่านคิดว่าศาลปกครองมีปัจจัยเหล่านี้มากน้อยเพียงใด และควรปรับปรุงในประเด็นใดหรือไม่ อย่างไร
2.2.1 ตุลาการศาลปกครองมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการพิจารณาตัดสินพิพากษาคดี
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
2.2.2 การปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม เทีย่ งตรง เป็นอิสระ ปลอดจากการแทรกแซง
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
2.2.3 ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน เป็นที่พึ่งของประชาชนได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
2.2.4 ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเปิดเผย ตรงไปตรงมา เปิดเผยข้อมูลหรือให้คำแนะนำที่
จำเป็ น อย่ า งถู ก ต้ อ ง ชั ด เจน เชื่ อ ถื อ ได้ รวมถึ ง การเปิ ด โอกาสให้ มี ก ารตรวจสอบการดำเนิ น งาน ของ
ศาลปกครอง
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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3.2.5 ความคุ้ ม ค่ า ในการเข้ า มาใช้ บ ริ ก ารของศาลปกครองเมื่ อ เที ย บกั บ ระยะเวลาและ
ค่าใช้จ่าย
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
3.2.6 การเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่าย สะดวก เช่น การยื่นฟ้องคดี
ได้โดยง่าย การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ เป็นต้น
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
3.2.7 แผนปฏิ รูป ประเทศด้ านกฎหมายและด้ านกระบวนการยุ ติ ธรรม (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง)
กำหนดให้มีการตรากฎหมายสำคัญ 2 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....1 ท่านมีความเห็นอย่างไร
ในเรื่องดังกล่าวต่อการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจศาล และภาพลักษณ์ของศาลปกครอง
ในปัจจุบัน
3.1 ท่ านมี ความพึ งพอใจต่ อ การอำนวยความยุ ติ ธ รรมทางปกครองของศาลปกครองในปั จจุ บั น
มากน้อยเพียงใด และคิดว่าศาลปกครองดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ อย่างไรในประเด็น
ต่างๆ ดังนี้
3.1.1 การพิจารณาพิพากษาคดีปกครองด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
3.1.2 สำนักงานศาลปกครองสามารถบังคับคดีปกครองตามคำพิพากษาและคำสั่งได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
1 ในส่วนของกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยจะมีการปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงและโทษทางปกครองให้เป็นโทษ

ปรับเป็นพินัยคือลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยให้เป็นอำนาจของศาลยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดี สำหรับ
กฎหมายว่าด้วยการกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมหากมีผลบังคับใช้ หน่วยงานในกระบวนการยุติ ธรรมซึ่งรวมถึง
ศาลปกครองจะต้องกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนและประกาศให้ประชาชนทราบรวมทั้งจัดทำระบบตรวจสอบ และ/หรือแจ้ง
ความคืบหน้าการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ (Tracking System)
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3.1.3 การเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ คดี ป กครอง กระบวนวิ ธี พิ จ ารณาคดี
ในศาลปกครองให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
3.1.4 การพัฒนาหลักกฎหมายปกครองและวางแนวทางปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของ
ศาลปกครองสูงสุดให้แก่หน่วยงานทางปกครอง
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
3.2 ท่านเห็นว่าภาพลักษณ์ของศาลปกครองที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ตอนที่ 4 ความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกั บ ปั ญ หาอุป สรรคในการอำนวยความยุติ ธ รรมทางปกครอง การเข้ าถึ ง
การอำนวยความยุติธรรมของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
อุปสรรค
4.1 ท่านคิดว่าจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาของศาลปกครอง ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมประสบกับ
ปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างในการเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง และสาเหตุมาจากอะไร
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
4.2 จากปั ญ หาหรืออุป สรรคในการเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองดังที่ ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น ท่านคิดว่าจะมีแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ หรือแนวทางการพัฒนาการ
ดำเนินงานของศาลปกครองอย่างไรบ้าง
4.2.1 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรม
ทางปกครองพื้นฐานให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และตรงกลุ่มเป้าหมาย
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
4.2.2 การพั ฒ นากลไกหรื อ เครื่ อ งมื อ ในการให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ข่ า วสาร
ด้านกระบวนการยุติธรรมหรือคดีปกครองที่ได้รับความสนใจเป็นการเฉพาะอย่างไรบ้าง
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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4.2.3 ศาลปกครองต้องปรับตัวอย่างไรบ้างในยุคปัจจุบัน เพื่อยกระดับคุณภาพการดำเนินงาน
และการให้บริการแก่ประชาชน
(1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
........................................................................................................................................................................
(2) ด้านบริการ เช่น การรับคำฟ้อง การให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านคดี การบังคับคดี
ปกครอง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง เป็นต้น
........................................................................................................................................................................
(3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
........................................................................................................................................................................
(4) ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร
........................................................................................................................................................................
(5) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
........................................................................................................................................................................
(๖) ด้านอื่นๆ
........................................................................................................................................................................
4.2.4 ท่ า นมี ข้ อ เสนอแนะอย่ างไรต่ อ การปรั บ ปรุ งการดำเนิ น งานของศาลปกครองและ
สำนักงานศาลปกครองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ตอนที่ 5 ความคาดหวังต่อการดำเนินงานของศาลปกครองในอนาคต
ท่านมีความคาดหวังต่อการดำเนินงานของศาลปกครองอย่างไรบ้างในอนาคต (อาจจะสอบถามโดย
ระบุเป็นระยะสั้น 1-2 ปี ระยะกลาง 3-5 ปี และระยะยาวมากกว่า 5 ปี) (เช่น การอำนวยความยุติธรรมทาง
ปกครองอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มา
สนับสนุนการให้บริการของศาลปกครอง การพัฒนาไปสู่การเป็นศาลแห่งความเป็นเลิศ Court excellence
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองแก่ทุกภาคส่วน ความร่วมมือ
กับเครือข่ายทางวิชาการ การพัฒนาความรู้ของตุลาการและบุคลากร เป็นต้น)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งในความกรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าของท่านในการให้สมั ภาษณ์ในครั้งนี้
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ภาคผนวกที่ 4
แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 สถานที่จัดสนทนากลุ่มย่อย ...............................................................
1.2 จังหวัด ....................................................................
1.3 ข้อมูลผู้เข้าร่วม
ชื่อ-นามสกุล

กลุ่ม

เบอร์โทร
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ส่วนที่ 2 ประเด็นคำถาม
2.1 ที่ประชุมมีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของศาลปกครอง มีความคิดเห็นและความพึงพอใจ
เกี่ยวกับบทบาท อำนาจศาล รวมถึงการให้บริการ และภาพลักษณ์ของศาลปกครองอย่างไร
2.1.1 ความเชื่ อ มั่ น และแนวทางการสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ต่ อ การดำเนิ น งานของ
ศาลปกครอง
1) กลุ่มที่เคยใช้บริการ
(1.1) ตุลาการศาลปกครองมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการพิจารณาตัดสิน
พิพากษาคดี
(1.2) ความสามารถหรื อ สมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ /
หน่วยงาน
(1.3) การปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม ความเที่ยงตรง เป็นอิสระ ปลอด
จากการแทรกแซง
(1.4) ความสามารถในการตอบสนองความต้ อ งการของประชาชน
ทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เป็นที่พึ่งของประชาชนได้
(1.5) ความโปร่งใส ตรวจสอบได้โดยการเปิดเผย ตรงไปตรงมา เปิดเผย
ข้อมูลหรือให้คำแนะนำที่ จำเป็น อย่างถูกต้อง ชัดเจน เชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ มีการตรวจสอบ
การดำเนินงานของศาลปกครอง
(1.6) ความคุ้ ม ค่ า ในการเข้ า มาใช้ บ ริ ก ารศาลปกครอง เมื่ อ เที ย บกั บ
ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย
(1.7) การเข้าถึงการอำนวยความความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่าย
สะดวก เช่น การยื่นฟ้องคดีได้โดยง่าย การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ เป็นต้น
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2) สำหรับกลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการ
(2.1) ท่านรู้จักศาลปกครองหรือไม่ หากรู้จักทราบหรือไม่ว่าศาลปกครอง
มีบทบาทหน้าที่อะไร
(2.2) เหตุใดจึงไม่เคยใช้บริการ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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2.1.2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจศาลในปัจจุบัน
1) การพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง
2) การบังคับคดีปกครอง
3) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครอง กระบวนวิธีพิจารณาคดี
ในศาลปกครองให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม
4) การพั ฒ นาหลั ก กฎหมายปกครองและวางแนวทางปฏิ บั ติ ร าชการจาก
คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดให้แก่หน่วยงานทางปกครอง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2.1.3 ความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของศาลปกครองในประเด็ น ต่ างๆ
เหล่านี้อย่างไรบ้าง
- ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานศาลปกครอง …………………………………..
- ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ……………………………………………………….
- ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร……………………………………………………………………..
- ด้านบริการต่างๆ เช่น การรับฟ้อง การให้คำปรึกษาคดี เป็นต้น………………………..
- ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ...........................................................................
2.1.4 ภาพลักษณ์ และแนวทางการปรับปรุงภาพลักษณ์ของศาลปกครอง
ท่านเห็นว่าศาลปกครองมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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2.2. ที่ประชุมมีความคิดเห็นอย่างไรต่อ ปัญหาอุปสรรคในการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง
การเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม และมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
อุปสรรค และการปรับตัวของศาลปกครองอย่างไร โดยเฉพาะในสภาวะที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.2.1 ปัญหาอุปสรรคในการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง การเข้าถึงการอำนวย
ความยุติธรรมของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม
1) ปัญ หา หรืออุปสรรคในการเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของ
ศาลปกครอง
2) สาเหตุ ที่มาของปัญหา หรืออุปสรรคนั้น ๆ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2.2.2 แนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ หรือแนวทางการพัฒนาการ
ดำเนินงานของศาลปกครอง
1) การเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและกระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครองพื้นฐานให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และตรงกลุ่มเป้าหมาย
2) การพัฒนากลไก หรือเครื่องมือในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวสารด้าน
กระบวนการยุติธรรมหรือคดีทางปกครองที่ได้รับความสนใจเป็นการเฉพาะ
3) อื่นๆ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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2.2.3 การปรับตัวอย่างไรบ้างในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะในสภาวะที่เกิดการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อยกระดับคุณภาพการดำเนินงาน และการให้บริการแก่
ประชาชน
1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
2) ด้านบริการ เช่น การรับคำฟ้อง การให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านคดี การบังคับคดี
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง เป็นต้น
3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4) ด้านช่องทางการสื่อสาร
5) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6) ด้านอื่นๆ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2.3 ที่ ป ระชุ ม มี ค วามคาดหวั งต่ อ การดำเนิ น งานของศาลปกครองอย่ างไรในอนาคต และมี
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ หรือไม่ อย่างไร
2.3.1 ความคาดหวังต่อการดำเนินงานของศาลปกครองในอนาคต (อาจจะสอบถามโดยระบุ
เป็นระยะสั้น 1-2 ปี ระยะกลาง 3-5 ปี และระยะยาวมากกว่า 5 ปี) (เช่น การอำนวยความยุติธรรมทาง
ปกครองอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มา
สนับสนุนการให้บริการของศาลปกครอง การพัฒนาไปสู่การเป็นศาลแห่งความเป็นเลิศ Court excellence
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองแก่ทุกภาคส่วน ความร่วมมือ
กับเครือข่ายทางวิชาการ การพัฒนาความรู้ของตุลาการและบุคลากร เป็นต้น)
2.3.2 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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